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7/2017. 
J e g y z ő k ö n y v 

 
Készült: az Esztergályhorváti Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. április 27-én 16,00 órai 
kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége 
                        Esztergályhorváti, Deák F. út 1. 
 
Jelen vannak:   - Rékasi Csabáné polgármester 
  - Réti Tibor alpolgármester 
  - Farkasné Pálfy Valéria  
  - Bézsenyi Zoltánné 

- Török Zoltán képviselők 
  /5 tagú testületből 5 fő/  
 
Meghívott: -    Hegedüs Lóránt aljegyző 

- Horváth Lászlóné jegyzőkönyvvezető 
- Fi Attila tü.őrsparancsnok 
- Deutsch Márta Szociális Szolgáltató Központ 
- Kovács Tibor Rendőrkapitányság Keszthely 

  
  
Rékasi Csabáné 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./ Szociális Szolgáltató Központ 2016. évi munkájáról beszámoló. 
Előadó: Rékasi Csabáné polgármester, Deutsch Márta 
 
2./ Esztergályhorváti közrend és közbiztonság helyzetéről beszámoló. 
Előadó: Rékasi Csabáné polgármester, Kovács Tibor osztályvezető 
 
3./ Beszámoló a Keszthelyi Hivatásos Tűzoltó parancsnokság 2016. évi tűzvédelmi 
tevékenységéről. 
Előadó: Rékasi Csabáné polgármester, Fi Attila tü. őrsparancsnok 
  
4./ Esztergályhorváti Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. évi közművelődési esemény 
naptárának elfogadása. 
Előadó: Bézsenyi Zoltánné könyvtáros 
 
5./ Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése. 
Előadó: Hegedüs Lóránt aljegyző 
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6./ Egyéb ügyek: 
 a) ) Keszthelyi Mentők Alapítvány támogatási kérelme. 
 b) EFOP-1.5.2-16 kódszámú pályázathoz szükséges tanulmány elkészítésére 
 megbízás. 
 c) Pályázati anyagok elkészítésére megbízás. 
 d) Esztergályhorváti település honlapjának kezelésére megbízás. 
 e) Zalaispa Nonprofit Zrt. megfelelőségi vélemény visszavonása. 
 f) Településképi Arculati Kézikönyv készítése. 
 g) Vízmű tulajdonjogának rendezése. 
 h) Zalaapáti Gábor Áron Általános Iskola igazgatói pályázatának véleményezése. 
 i) Esztergályhorváti Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok vételi kérelme. 
 j) Urnafal megváltási díjának meghatározása. 
 Előadó: Rékasi Csabáné polgármester 
 
valamint a Mötv. 46 § (2) bek. alapján zárt ülésen. 
 
7./ Ápolási díj felülvizsgálata. 
Előadó: Hegedüs Lóránt aljegyző 
 
8./ Szociális tartalmú kérelmek elbírálása. 
Előadó: Hegedüs Lóránt aljegyző 
 
 
 
Napirendek tárgyalása: 
1./ Szociális Szolgáltató Központ 2016. évi munkájáról beszámoló. 
Előadó: Rékasi Csabáné polgármester, Deutsch Márta 
/Előterjesztés, melyet a képviselők a meghívóval együtt kézhez kaptak, a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva./ 
 
Deutsch Márta elmondta, hogy Kruppainé Rácz Eleonóra intézményvezető egyéb elfoglaltsága 
miatt nem tudott az ülésen részt venni, a házi segítségnyújtás vezetőjeként részletesen ismertette 
az előterjesztést, várja a felmerülő kérdéseket. Jelenleg 13 ellátott van a településen, ez a 
településen tevékenykedő egy gondozónőnek nagy kihívás, hisz a gondozottak közül többen 80 
év körüliek.   
 
Rékasi Csabáné polgármester a részletes beszámolót elfogadásra javasolja. 
 
A Képviselő-testület 5 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ elfogadta a Szociális Szolgáltató 
Központ 2016. évi munkájáról szóló beszámolót. 
 
 
2./ Esztergályhorváti közrend és közbiztonság helyzetéről beszámoló. 
Előadó: Rékasi Csabáné polgármester, Kovács Tibor osztályvezető 
/Előterjesztés, melyet a képviselők a meghívóval együtt kézhez kaptak, a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva./ 
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Kovács Tibor osztályvezető részletesen ismertette az előterjesztést, elmondta, hogy a 
határőrizetbe is be vannak vonva a kollégák, ott is becsülettel helytállnak. Fontos felhívni a 
figyelmet a főleg idősebbek sérelmére elkövetett csalásokra, idegenekben nem szabad megbízni, 
amennyiben gyanús telefonhívás, vagy személyes felkeresés történik, jelezni kell a KMB-seknek. 
 
Bézsenyi Zoltánné képviselő: házi gondozóként több idős emberrel van kapcsolata, a napokban 
többen is jelezték, hogy telefonon egy szolgáltató megbízásából keresték meg őket. 
 
Kovács Tibor osztályvezető: minden esetben jelezni kell a rendőrségnek, így nagyobb esélye 
van, hogy az elkövetők rendőrkézre kerüljenek. 
 
Rékasi Csabáné polgármester megköszönve a részletes beszámolót, elfogadását javasolta. 
 
A képviselő-testület 5 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ elfogadta az Esztergályhorváti közrend 
és közbiztonság helyzetéről szóló beszámolót. 
 
 
 
3./ Beszámoló a Keszthelyi Hivatásos Tűzoltó parancsnokság 2016. évi tűzvédelmi 
tevékenységéről. 
Előadó: Rékasi Csabáné polgármester, Fi Attila tü. őrsparancsnok 
/Előterjesztés, melyet a képviselők a meghívóval együtt kézhez kaptak, a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva./ 
 
Fi Attila tü. őrsparancsnok részletesen ismertette az előterjesztést, kiegészítésül elmondta, hogy 
a kéményseprés is a katasztrófavédelem hatáskörébe került, néhány tűzoltó átképzésével végzik a 
kémények ellenőrzését. A rossz állapotú, elkátrányosodott kémények működését letiltják, a 
használót kötelezik a javítására. Ezeket ismételten ellenőrzik, amennyiben a tiltás ellenére 
használják, bírságot kell kiszabniuk. A kémények javítása, a bírság összege százezres 
nagyságrendű, így alacsony jövedelemből ezt nehéz kifizetni, ezért az önkormányzat támogatása 
is szükséges. 
 
Farkasné Pálfy Valéria képviselő: a településen a januári legnagyobb hidegben volt az 
ellenőrzés. Akinek letiltották a kéményhasználatát mit tud csinálni, megfagy a fűtetlen lakásban? 
Miért nem lehet az ellenőrzéseket nem fűtési idényben végezni? 
 
Fi Attila tü. őrsparancsnok: Mindenkinek saját felelőssége a kémények rendben tartása, a letiltás 
a lakosság életének védelmében történik. 
 
Rékasi Csabáné polgármester megköszönve a részletes beszámolót, tájékoztatást a beszámoló 
elfogadását javasolta. 
 
A képviselő-testület a Keszthelyi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2016. évi tűzvédelmi 
tevékenységéről szóló beszámolóját 5 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ elfogadta.  
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4./ Esztergályhorváti Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. évi közművelődési esemény 
naptárának elfogadása. 
Előadó: Bézsenyi Zoltánné könyvtáros 
/Előterjesztés, melyet a képviselők a meghívóval együtt kézhez kaptak, a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva./ 
 
Előadó 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: 
 
  27/2017.(IV.27.) számú határozat: 
 
  Esztergályhorváti Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
  Esztergályhorváti Önkormányzata 2017. évi esemény naptárát az előterjesztés  
  szerint elfogadja.   
 
  Felelős: Rékasi Csabáné polgármester 
 
 
5./ Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése. 
Előadó: Hegedüs Lóránt aljegyző 
/Előterjesztés, melyet a képviselők a meghívóval együtt kézhez kaptak, a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva./ 
 
Előadó részletesen ismertette az előterjesztést és határozati javaslatot, javasolta elfogadását. 
 
Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezt követően a képviselő-testület 5 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta: 
 
  28/2017.(IV.27.) számú határozat: 
 
  Esztergályhorváti Önkormányzat képviselő-testülete  
 
  az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról  
  készített 2016. éves beszámolót elfogadja. 
  A beszámoló a határozat mellékletét képezi. 
  Határozat: azonnal 
  Felelős: Rékasi Csabáné polgármester 
                                      Kovács Katalin jegyző 
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6./ Egyéb ügyek: 
a) Keszthelyi Mentők Alapítvány támogatási kérelme. 
Előadó: Rékasi Csabáné polgármester 
 
Előadó ismertette a – jegyzőkönyv mellékleteként csatolt – kérelmet. Az előző évekhez hasonlóan 
10.000,- Ft támogatást javasol. 
 
A képviselő-testület egybehangzóan támogatta a javaslatot, majd 5 fő igen szavazattal 
/egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta: 
 
  29/2017.(IV.27.) számú határozat: 
 
  Esztergályhorváti Önkormányzat képviselő-testülete 
 

a Keszthelyi Mentők Alapítvány /8360 Keszthely, Ady E. út 9./ kérelmére, részére, 
10.000,- Ft támogatást biztosít a Csíksomlyói búcsún résztvevő 8 fős egység 
költségeinek támogatására, elszámolási kötelezettséggel. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a tárggyal kapcsolatos megállapodás aláírására, 
támogatás átutalására. 
 
Felelős: Rékasi Csabáné polgármester 
              Kovács Katalin jegyző 

 
 
b) EFOP-1.5.2-16 kódszámú pályázathoz szükséges tanulmány elkészítésére  megbízás. 
Előadó: Rékasi Csabáné polgármester 
 
Előadó elmondta, hogy a tárgyi pályázathoz szükséges megvalósíthatósági tanulmány elkészítése 
is. Erre három árajánlat érkezett, melyeket részletesen ismertetett. A Gózon & Gózon Tanácsadó 
Iroda Kft. balatonalmádi vállalkozás 381.087,- Ft + ÁFA díjért, a P & P EU Tender marcali 
vállalkozás 673.500,- Ft díjért, a CRG Kreatív Média Kft. veszprémi vállalkozás 673.500,- Ft 
díjért tudja a munka elvégzését vállalni. Javasolja a legkedvezőbb ajánlatot adó Gózon & Gózon 
Tanácsadó Iroda Kft. Balatonalmádi, Botond út 7. szám alatti vállalkozás megbízását, az 
ajánlatában szereplő feltételekkel. 
A képviselő-testület egybehangzóan támogatta az elhangzottakat, majd 5 fő igen szavazattal 
/egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:  
 
  30/2017.(IV.27.) számú határozat: 
 
  Esztergályhorváti Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
  1./ az EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben című  
  pályázat megvalósíthatósági tanulmány kidolgozása feladat elvégzésére beérkezett 
  árajánlatokat megismerte, megtárgyalta és úgy határozott, hogy a feladat   
  elvégzésével megbízza a Gózon & Gózon Tanácsadó Iroda Kft. Balatonalmádi,  
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  Botond út 7. szám alatti vállalkozást 381.087,- Ft + ÁFA díjért, az ajánlatában  
  szereplő feltételekkel. 
 
  2./ A projekt megvalósításához szüksége tanulmány  elkészítésének   
  Esztergályhorváti teleülésre eső költségét, 381.087,- Ft + ÁFA összeget 2017. évi  
  költségvetésében biztosítja. 
  
  3./ A 381.087,- Ft + ÁFA költség 40 %-át akkor fizeti ki, ha a pályázat benyújtása 
  és a hiánypótlás megtörtént. A fennmaradó 60 % kifizetésére nyertes pályázat  
  esetén kerül sor. 
 
  Felelős: Rékasi Csabáné polgármester 
                                      Kovács Katalin jegyző 
  
 
c) Pályázati anyagok elkészítésére megbízás. 
Előadó: Rékasi Csabáné polgármester 
Előadó elmondta, hogy már hosszú ideje dolgozik a H & H Minőség Tanácsadó Bt. 
képviseletében Horváth Krisztián az önkormányzatnak, több pályázatot írt, és jelenleg is vannak 
folyamatban pályázat beadások. Munkájával meg vannak elégedve. 
Részletesen ismertette a – jegyzőkönyv mellékleteként csatolt – megbízási szerződés tervezetét, 
javasolva elfogadását. 
 
Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezt követően a képviselő-testület 5 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta: 
 
  31/2017.(IV.27.) számú határozat: 
 
  Esztergályhorváti Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
  pályázati felhívások figyelésével, pályázati anyagok átalánydíjas megbízás   
  keretében való elkészítésével megbízza a H & H Minőség Tanácsadó Bt.   
  Keszthely, Bercsényi út 1/a 2.em.204. szám alatti vállalkozást a – jegyzőkönyv  
  mellékleteként csatolt – megbízási szerződésben rögzített feltételekkel. 
 
  Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 
 
  Felelős: Rékasi Csabáné polgármester 
                                      Kovács Katalin jegyző 
 
 
d) Esztergályhorváti település honlapjának kezelésére megbízás. 
Előadó: Rékasi Csabáné polgármester 
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Előadó elmondta, hogy Fehér Csaba zalaapáti lakos kezeli a település honlapját, egyre több 
dokumentumot kell feltölteni, közzé tenni. 2017. január 1-től javasolja (bruttó) 5000,- Ft 
megbízási díjat megállapítani részére. 
 
A képviselő-testület egybehangzóan támogatta az elhangzottakat, majd 5 fő igen szavazattal 
/egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta: 
 
  32/2017.(IV.27.) számú határozat: 
 
  Esztergályhorváti Önkormányzat képviselő-testülete - 
 
  Esztergályhorváti Önkormányzat honlapjának kezelésével 2017. január 1-től  
  megbízza Fehér Csaba Zalaapáti, Deák Ferenc út 36. szám alatti lakost   
  (bruttó ) 5000,- Ft/hó megbízási díjért. 
 
  Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 
 
  Felelős: Rékasi Csabáné polgármester 
                                      Kovács Katalin jegyző 
 
 
 
e) Zalaispa Nonprofit Zrt. megfelelőségi vélemény visszavonása. 
Előadó: Rékasi Csabáné polgármester 
 
Előadó részletesen ismertette – a jegyzőkönyv mellékleteként csatolt - Nemzeti 
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. és a Zalaispa Regionális 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Zrt. levelét. A közszolgáltatást 
folyamatosan biztosítani kell, a közszolgáltató kiválasztására vonatkozó jogát az önkormányzat a 
Társulásra ruházta át, így önállóan az Önkormányzat nem tud rendelkezni az új közszolgáltató 
kiválasztásáról. 
Erről nem az önkormányzatnak, hanem a Társulási Tanácsnak kell dönteni, az erről szóló levelet 
a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. részére megküldi. 
 
A képviselő-testület a tájékoztatást egyhangúlag tudomásul vette.   
 
 
f) Településképi Arculati Kézikönyv készítése. 
Előadó: Rékasi Csabáné polgármester 
 
Előadó ismertette a Konszenzus Pannónia Zrt. – jegyzőkönyv mellékleteként csatolt - tárgyra 
vonatkozó figyelemfelhívó, tájékoztató levelét. Sok információ még nincs róla, a határidő pedig 
október 1., ezért javasolja, hogy később tárgyalják meg, még a megvalósítás határideje előtt, 
amikor már több információ áll rendelkezésre. 
 
A képviselő-testület egybehangzóan támogatta az elhangzottakat. 
 



 
 

 

10

10

 
g) Vízmű tulajdonjogának rendezése. 
Előadó: Rékasi Csabáné polgármester 
 
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
Előadó részletesen ismertette az előterjesztést, valamint a  – a jegyzőkönyv mellékleteként csatolt 
– Zalavíz Zrt. 487-2/2017. ügyszámon iktatott állami vagyon átvétele tárgyú levelét. Elmondta, 
hogy Zalaapáti és Bókaháza településekkel egyeztetve, azok döntésével megegyezően javasolja, 
hogy abban az esetben kellene az Esztergályhorváti község területén lévő, Magyar Állam 
tulajdonaként nyilvántartott víziközmű vagyonelemek térítésmentes átadás-átvételéhez 
hozzájárulni, ha a tulajdonosok, illetve a tulajdonosok képviseletében bejegyzett vagyonkezelő a 
használati díj bevétellel elszámolnak. 
 
A képviselő-testület egybehangzóan támogatta az elhangzottakat, majd 5 fő igen szavazattal 
/egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta: 
 

33/2017.(IV.27.) számú határozat: 
 
Esztergályhorváti Önkormányzata Képviselő-testülete  
megismerte és megtárgyalta a Esztergályhorváti község területén lévő, Magyar Állam 
tulajdonaként nyilvántartott víziközm ű vagyon térítésmentes Önkormányzati tulajdonba 
vétele tárgyú előterjesztést valamint a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 
MNV/01/18464/40/2016. ügyszámú „Átvételi szándékkal kapcsolatos nyilatkozattétel 
kérése” tárgyú levelét és az alábbi döntést hozta:  
Esztergályhorváti Önkormányzata Képviselő-testülete kijelenti, hogy a Esztergályhorváti község 
területén lévő, Magyar Állam tulajdonaként nyilvántartott víziközmű (ívóvíz) vagyonelemek 
tulajdonjogának térítésmentes átadás-átvételéhez abban az esetben járul hozzá, ha a tulajdonosok, 
illetve a tulajdonosok képviseletében  bejegyzett vagyonkezelő/k/ a használati díj bevétellel 
elszámolnak.  
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a tárggyal kapcsolatos tárgyalások lefolytatására. 
Felelős: Rékasi Csabáné polgármester 
 Kovács Katalin jegyző 
Határidő: folyamatos, illetve 2017. május 15 
 
 
 
h) Zalaapáti Gábor Áron Általános Iskola igazgatói pályázatának véleményezése. 
Előadó: Rékasi Csabáné polgármester 
 
Előadó elmondta, hogy a Zalaapáti Gábor Áron Általános Iskola igazgatói állásra egy pályázat 
érkezett, Tóth-Szalai Judit eddigi megbízott igazgatótól. Munkájával eddig is meg voltak 
elégedve, javasolja a pályázat támogatását. 
 
Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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A képviselő-testület 5 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ támogatta Tóth-Szalai Judit 
iskolaigazgatói állásra benyújtott pályázatát. 
 
 
 
i) Esztergályhorváti Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok vételi kérelme. 
Előadó: Rékasi Csabáné polgármester 
 
Előadó részletesen ismertette Tóth Zsolt esztergályhorváti lakos 371-3/2017. ügyszámon iktatott 
kérelmét. Előzőleg már tárgyalta a testület, akkor úgy foglaltak állást, hogy helyszínen való 
megtekintést követően döntenek az értékesítésről, a vételár meghatározásáról. A szemle 
megtörtént, ezek szűk, gazos területek, az önkormányzatnak csak nyűg, mindenképpen indokolt 
az értékesítése. Javasolja a vételárat 250.000,- Ft-ban meghatározni. 
 
A képviselő-testület egybehangzóan támogatta az elhangzottakat, majd 5 fő igen szavazattal 
/egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta: 
 
  34/2017.(IV.27.) számú határozat: 
 
  Esztergályhorváti Önkormányzat Képviselő-testülete 
  értékesíti az Önkormányzat 1/1 tulajdonában lévő zártkert  
  715 hrsz-ú, 1289 m2 területű, kivett gyümölcsös, szőlő művelési ágú, 
  718/2 hrsz-ú, 1382 m2 területű, kivett rét művelési ágú, 
  769/2 hrsz-ú, 670 m2 területű, kivett rét művelési ágú, 
  766 hrsz-ú, 353 m2 területű, kivett szőlő művelési ágú, 
  810/1 hrsz-ú, 1052 m2 területű, kivett rét művelési ágú, 
  813 hrsz-ú, 924 m2 területű, kivett szőlő, rét művelési ágú, 
  819 hrsz-ú, 1505 m2 területű, kivett gyümölcsös, rét művelési ágú ingatlanait  
  250.000,- Ft vételárért Tóth Zsolt Esztergályhorváti, Mátyás utca 12. szám alatti  
  lakos – kérelmére – részére. 
  Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. 
 
  Felelős: Rékasi Csabáné polgármester 
                                      Kovács Katalin jegyző 
 
 
j) Urnafal megváltási díjának meghatározása. 
Előadó: Rékasi Csabáné polgármester 
 
Előadó elmondta, hogy az urnafal elkészültével meg kell határozni a megváltás díját is. Javasolja, 
hogy 25 évre 30.000,- Ft-ban állapítsák meg. 
 
Hozzászólások: 
Farkasné Pálfy Valéria képviselő: véleménye szerint a 25 év nagyon hosszú idő, 5 évben 
kellene meghatározni. A sírhely megváltások díját is felül kellene vizsgálni, sokba kerül a temető 
fenntartása, legalább a költség egy része térüljön meg. 
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Hegedüs Lóránt aljegyző: A temetői rendeletet is felül kell vizsgálni, mely a megváltás idejét 
szabályozza. A rendelet módosítást elő kell készíteni, célszerű lenne a következő ülésen tárgyalni, 
utána lehet érdeklődni, hogy a környező településeken milyen díjak vannak megállapítva. 
 
Farkasné Pálfy Valéria képviselő: támogatja az aljegyző által elmondottakat, át kell gondolni a 
sírhely megváltás díját is, a megváltás idejét max. 10 évben kellene meghatározni.  
 
Rékasi Csabáné polgármester: A rendelet-módosítás előkészítésével a következő ülésen 
tárgyalják ismét e témát, határozzák meg a megváltási éveket, díjakat. 
 
A képviselő-testület egybehangzóan támogatta az elhangzottakat. 
 
Napirend tárgyalása után: 
 
Rékasi Csabáné polgármester:  

- a településen legyen e szemétszállítás, mert ha igen, akkor az időpont egyeztetést, 
szervezést el kell kezdeni. 

  A képviselő-testület egybehangzó véleménye, hogy szükséges a településen a  
  lomtalanítás, a közszolgáltatóval fel kell venni a kapcsolatot az időpont   
  meghatározása végett. 
 
Bézsenyi Zoltánné képviselő: több egyedül élő, idős ember kérte tőle, hogy a hulladékszállítás 
díját mérsékelje az önkormányzat. 
Farkasné Pálfy Valéria képviselő: Most nem magas a hulladékszállítás díja, ezt nem szabad 
megengedni, mert ha valakinek mérsékelnek, a többiek sem fognak fizetni. 
Hegedüs Lóránt aljegyző: A mérséklésre az önkormányzatnak nincs lehetősége, mert a díjat 
központilag határozták meg a 2012. április 14-i állapotnak megfelelően. 
 
 
Ezt követően a képviselő-testület 17,29 órától zárt ülésen folytatta munkáját. 
 
 

Kmft. 
 
 
 
 

 Rékasi Csabáné     Kovács Katalin 
 polgármester                 jegyző 


