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JEGYZŐKÖNYV 
 
Esztergályhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
2020. július 30-án megtartott nyilvános üléséről 
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J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült:  az Esztergályhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. július 30-án 15,00 
órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye: Községháza 
                        Esztergályhorváti, Deák F. u. 1. 
 
Jelen vannak:  - Brunner Tibor polgármester 
                     - Farkasné Pálfy Valéria alpolgármester 
  - Pallangi Istvánné 
  - Bézsenyi Zoltánné 
  - Óváriné Halász Mária képviselők 
  /5 tagú testületből 5 fő/ 
 
Valamennyi napirend tárgyalásához tanácskozási joggal:  -   dr. Milus Lajos jegyző 
Közös Önkormányzati Hivatal részéről:  - Horváth Lászlóné jegyzőkönyvvezető 
       
 
Brunner Tibor polgármester: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította a 
határozatképességet, javaslatot tett a napirendre, melyet a képviselő-testület 5 fő igenlő 
szavazatával /egyhangúlag/ elfogadott az alábbiak szerint: 
 
Napirend: 
1./ Zalavíz Zrt. 15 éves gördülő fejlesztési terve. 
Előadó: Brunner Tibor polgármester 
 
2./ Esztergályhorváti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 65/2020.(VII.02.) számú 
határozatának módosítása. 
Előadó: dr. Milus Lajos jegyző 
 
3./ Esztergályhorváti 453 hrsz-ú ingatlan megvásárlása.  
Előadó: Brunner Tibor polgármester 
 
4./ TOP-1.2.1-15-ZA2-2019-00003 számú projekt „Kerékpárral a romantikus Zalában” 
című nyertes pályázat megvalósítása. 
Előadó: Brunner Tibor polgármester 
 
5./ TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00013 azonosítójú projekttel kapcsolatos kötelező nyilvánosság, 
tájékoztatás biztosítására beérkezett árajánlatok elbírálása. 
Előadó: Brunner Tibor polgármester 
 
6./ TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00013 azonosítójú projekttel kapcsolatos műszaki ellenőri 
feladatok ellátására beérkezett árajánlatok elbírálása. 
Előadó: Brunner Tibor polgármester 
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Napirendek tárgyalása: 
 
1./ Zalavíz Zrt. 15 éves gördülő fejlesztési terve. 
Előadó: Brunner Tibor polgármester 
/Határozati javaslatok a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
   
Előadó részletesen ismertette a Zalavíz Zrt. 01-ÁLT/12812-111/2020. ügyszámú levelét és a 
mellékletét képező víziközmű rendszerre vonatkozó fejlesztési tervet, valamint a határozati javaslatot.  
A sok adatból nehéz tájékozódni a következő évi fejlesztésekről, ezért kéri, hogy az elkövetkezőkben 
külön táblában mutassák ki.  
 
Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezt követően a képviselő-testület 5 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta: 
 
73/2020.(VII.30.) számú határozat: 
 
Esztergályhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Észak-zalai Víz- és Csatornamű 
Zrt. által készített 15 éves gördülő fejlesztési tervben leírtakkal - 2021-2035 időszakra – egyetért, 
azt a mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja.   
A képviselőtestület 11-32522-1-029-01-15 MEKH azonosító kóddal rendelkező Zalaszentgrót-IV 
víziközmű-rendszer gördülő fejlesztési tervében szereplő MEKH által elfogadott 2021 évre 
vonatkozó munkákat - mely az előterjesztés mellékletét képezi - megrendeli az Észak-zalai Víz- 
és Csatornamű Zrt.-től. 
Felhatalmazza a Polgármestert a mellékletben szereplő nyilatkozat aláírására és a további témával 
kapcsolatos intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Brunner Tibor polgármester 
Határidő:    2020. augusztus 10. (megküldésre) 
 
 
 
Előadó részletesen ismertette a Zalavíz Zrt. 01-ÁLT/12813-3/2020. ügyszám levelét és a mellékletét 
képező szennyvízközmű rendszerre vonatkozó fejlesztési tervet, valamint a határozati javaslatot. Kéri, 
hogy a következő évi fejlesztéseket az elkövetkezőkben külön táblában mutassák ki. Elmondta, hogy 
már korábban jelezte a Zalavíz felé az Arany János utcában lévő aknafedelek problémáját, 
kijavításukra ígéretet tettek.  
 
Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezt követően a képviselő-testület 5 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
 
74/2020.(VII.30.) számú határozat: 
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Esztergályhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Észak-zalai Víz- és Csatornamű 
Zrt. által készített 15 éves gördülő fejlesztési tervben leírtakkal - 2021-2035 időszakra - egyetért, 
azt a mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja.   
A képviselőtestület 21-15769-1-001-00-13 MEKH azonosító kóddal rendelkező 
Esztergályhorváti-SZV víziközmű-rendszer gördülő fejlesztési tervében szereplő MEKH által 
elfogadott 2021 évre vonatkozó munkákat – mely az előterjesztés mellékletét képezi -megrendeli 
az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt.-től. 
A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, a meghatalmazás és nyilatkozat aláírására, 
mely a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban Vksztv.) és az 
58/2013.(Ii.27.) Korm. rendelet, illetve a 61/2015.(X.21.) évi NFM rendelet alapján elkészített és 
elfogadott 2021-2035 évi 15 éves gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészére vonatkozóan 
tartalmazza az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. képviseleti felhatalmazását a Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatos eljárás során. 
Felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Brunner Tibor polgármester 
Határidő: 2020. augusztus 10. (megküldésre) 
 
 
 
2./ Esztergályhorváti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 65/2020.(VII.02.) számú 
határozatának módosítása. 
Előadó: dr. Milus Lajos jegyző 
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
Előadó elmondta, hogy az adás-vételi szerződés készítése során derült ki, hogy nemcsak a 
határozatban szereplő személy lesz a vevő, hanem Bogdán Anna esztergályhorváti lakos is. 
Részletesen ismertette az előterjesztést. 
 
Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezt követően a képviselő-testület 5 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta: 
 
75/2020.(VII.30.) számú határozat: 
 
Esztergályhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testülete – 
visszavonja a 65/2020.(VII.02.) számú határozatát és az alábbi döntést hozza: 
 
Értékesíti a tulajdonában álló Esztergályhorváti 603/4 hrsz-ú, 660 m2-es belterületi ingatlanát 
bruttó 1.024.000,- Ft értékben Farkas Péter Milán (Esztergályhorváti, Arany J. u. 67.) és Bogdán 
Anna (Esztergályhorváti, Új u. 7.) lakosok részére, 10 év elidegenítési tilalom mellett. 
A képviselő-testület az ingatlant azzal a feltétellel értékesíti, hogy az ingatlanban elhelyezkedő, 
az önkormányzat tulajdonát képező „szerver szobát” továbbra is működteti és az érintettek 
belépését oda lehetővé teszi mindaddig, míg helyette egy új épületet létesít a vevő a mostani ott 
elhelyezett eszközöknek, kiváltva a mostani helyiséget, legkésőbb 2020. szeptember 1-ig.  Az 
újonnan kialakított helyiségben továbbiakban is biztosítja a folyamatos működtetést saját 
költségén és oda az érintettek részére bejárást biztosít szolgalom formájában. 
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Felkéri a Polgármestert az ingatlan érétkesítésével kapcsolatos szükséges intézkedések 
megtételére, és az adás-vételi szerződés aláírására. 
 
Felelős: Brunner Tibor Kálmán polgármester 
Határidő: 2020. szeptember 1. 
 
 
 3./ Esztergályhorváti 453 hrsz-ú ingatlan megvásárlása.  
Előadó: Brunner Tibor polgármester 
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
Előadó részletesen ismertette az előterjesztést, elmondta, hogy mivel a tulajdonos külföldön 
tartózkodik, nem elérhető, így az adás-vétel meghatalmazottja útján jöhet létre. A pályázattal 
november 9-ig kell elszámolniuk, ezt határidőben teljesíteni tudják. Amennyiben a döntés 
megszületik, az adás-vételi szerződést az ügyvédnél alá tudja írni. 
 
A képviselő-testület egybehangzóan támogatta az elhangzottakat, majd 5 fő igen szavazattal 
/egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta: 
 
76/2020.(VII.30.) számú határozat: 
 
Esztergályhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testülete – 
a ZP-1-2019. kódszámú, Agrárminisztérium által támogatott „zártkerti besorolású földrészletek 
mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések” című nyertes 
pályázatában vállalta Nyári Ibolya Beáta (Esztergályhorváti, Deák F. u. 37.) tulajdonát képező 
Esztergályhorváti zártkert 453 hrsz-ú gyümölcsös és gazdasági épület, szőlő, kert, gyümölcsös 
megnevezésű, 3284 m2 alapterületű ingatlan megvásárlását bruttó 530.000,- Ft vételárért. Az 
ingatlan vásárlására felhasznált összeg a pályázatban elszámolható. 
A pályázatban vállaltak megvalósításáért felhatalmazza a Polgármestert a fent említett ingatlan 
adás-vételi szerződésének aláírására és az ezzel kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Brunner Tibor Kálmán polgármester 
Határidő: 2020. szeptember 1. 
 
 
 
4./ TOP-1.2.1-15-ZA2-2019-00003 számú projekt „Kerékpárral a romantikus Zalában” 
című nyertes pályázat megvalósítása. 
Előadó: Brunner Tibor polgármester 
/Előterjesztés és határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
Előadó részletesen ismertette az előterjesztést és határozati javaslatot. 
 
Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezt követően a képviselő-testület 5 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta: 
 
77/2020.(VII.30.) számú határozat 
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Esztergályhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

 
a TOP-1.2.1-15-ZA2-2019-00003 azonosító számú „Kerékpárral a romantikus Zalában” című 
647.060.000 Ft támogatói összegű nyertes pályázatát elfogadja. 
1./A pályázathoz kapcsolódóan a Pályázati Felhívásnak való megfelelés érdekében    
     kinyilvánítja, hogy a pályázatba bevont megvalósítási helyszíneken  a gépjármű forgalmat a   
     szükséges mértékben és formában szabályozza. 
      Felhatalmazza a Polgármestert a nyertes pályázat részét képező ezen irányú- a mellékletben     
     szereplő – szándéknyilatkozat aláírására. 
2./ Megerősíti azon korábbi nyilatkozatát, hogy a pályázat lebonyolításával kapcsolatosan –    
    gesztor településként – Egeraracsa Község Önkormányzatát, Képviselő-testületét bízza meg. 
3./ Felhatalmazza a Polgármestert a Támogatói Okirat aláírására és a pályázathoz kapcsolódó    
     szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Brunner Tibor  polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 
5./ TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00013 azonosítójú projekttel kapcsolatos kötelező nyilvánosság, 
tájékoztatás biztosítására beérkezett árajánlatok elbírálása. 
Előadó: Brunner Tibor polgármester 
/A Bontási, a beérkezett ajánlatok értékeléséről készült jegyzőkönyv és előterjesztés a 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
Előadó részletesen ismertette a bontási, a beérkezett ajánlatok értékeléséről készült 
jegyzőkönyvet, valamint a határozati javaslatot. 
 
Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezt követően a képviselő-testület 5 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta: 
 
78/2020.(VII.30.) számú határozat: 
 
Esztergályhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testülete –  
 
TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00013 azonosítójú „Polgármesteri Hivatal épülete energetikai 
korszerűsítése Esztergályhorvátiban” című projekttel kapcsolatos kötelező nyilvánosság, 
tájékoztatás biztosítása megvalósítására három árajánlat bekérését követően az ajánlatok, a 
bontási és értékelési jegyzőkönyvek alapján Füzesi Zoltán egyéni vállalkozót (Hévíz, Széchenyi 
u. 34.) bízza meg 75.000,- Ft (alanyi mentes)  díj ellenében, a mellékelt árajánlatában szerinti 
tartalommal. A megbízás összege a pályázatban elszámolható. 
A képviselő-testület felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, és 
felhatalmazza a vállalkozói szerződés aláírására. 
Felelős: Brunner Tibor polgármester 
Határidő: azonnal 
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6./ TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00013 azonosítójú projekttel kapcsolatos műszaki ellenőri 
feladatok ellátására beérkezett árajánlatok elbírálása. 
Előadó: Brunner Tibor polgármester 
/A Bontási, a beérkezett ajánlatok értékeléséről készült jegyzőkönyv és előterjesztés a 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
Előadó részletesen ismertette a bontási, a beérkezett ajánlatok értékeléséről készült 
jegyzőkönyvet, valamint a határozati javaslatot. 
 
Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezt követően a képviselő-testület 5 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta: 
 
79/2020.(VII.30.) számú határozat: 
 
Esztergályhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testülete –  
 
TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00013 azonosítójú „Polgármesteri Hivatal épülete energetikai 
korszerűsítése Esztergályhorvátiban” című projekttel kapcsolatos műszaki ellenőri feladatok 
ellátására három árajánlat bekérését követően az ajánlatok, a bontási és értékelési jegyzőkönyvek 
alapján a Zalaber Vállalkozási Kft-t (Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 11.) bízza meg bruttó 
190.500,- Ft díj ellenében, a mellékelt árajánlatában szerinti tartalommal. A megbízás összege a 
pályázatban elszámolható. 
A képviselő-testület felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, és 
felhatalmazza a vállalkozói szerződés aláírására. 
Felelős: Brunner Tibor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Napirend tárgyalása után: 
 
Brunner Tibor polgármester elmondta, hogy ismételten problémát okozott a Búberki patak a 
napokban történt nagy esőzéskor. A patak azon része azonban Zalaapátihoz tartozik. A probléma 
megoldása érdekében tárgyalásokat folytatott Zalaapáti Község Polgármesterével, aki ígéretet tett, 
hogy a patak 300 m hosszú szakaszának kitisztítására vis maior támogatási igényt jelent be. 
Remélhetőleg a meder rendbetételével ez a gond megoldódik, hisz családi házak vannak 
veszélyben. A megvalósul egy hosszabb folyamat, kb. 8 hónap, mert az elbírálásra sokat kell 
várni. 
 
Miután több napirendi pont tárgyalására nem került sor, a polgármester megköszönte a 
megjelenést, az ülés munkájában való részvételt, az ülést 15 óra 28 perckor bezárta.  
 
 

Kmft. 
 
 

 Brunner Tibor Kálmán    dr. Milus Lajos 
 polgármester                 jegyző 
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