ESZTERGÁLYHORVÁTI ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8/2017.

JEGYZŐKÖNYV
az Esztergályhorváti Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. május 25-én
15,30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről

Rendeletek száma: 4, 5, 6, 7/2017.
Határozatok száma: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47/2017.
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JEGYZŐKÖNYV

Esztergályhorváti Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. május 25-én megtartott nyilvános üléséről
Határozatok:
Sorszáma
39
40
41
42
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46
47

Rendeletek:
Sorszáma
(kihirdetés
ideje)
4(V.26.)
5(V.26.)
6(V.26.)

7(V.26.)

kódja
F2
F5
D1
E16
Z1
E7
Z1
K9
Z1

Tárgya

Az
Önkormányzat
2016.
költségvetése
Az
önkormányzat
2016.
költségvetésének teljesítéséről
Az egyes anyakönyvi eljárások díjáról

Kapcsolódó
Kódja
önkormányzati rendelet
(Módosítás, vagy hatályon
kívül helyezés)
évi 3/2016.(III.09.) önk.rendelet B1
módosítása
évi
B4

8/2013.(VII.10.)
önk. Z0
rendelet hatályon kívül
helyezése
A szociális rászorultságtól függő 2/2015.(II.27.) önk.rendelet L1
pénzbeli, természetbeni és személyes módosítása
gondoskodást nyújtó ellátásokról
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8/2017.
Jegyzőkönyv
Készült: az Esztergályhorváti Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. május 25-én 15,30 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:

-

Kovács Katalin jegyző
Hegedüs Lóránt aljegyző
Horváth Lászlóné jegyzőkönyvvezető

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./ Polgármester beszámolója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Előadó: Rékasi Csabáné polgármester
2./ Könyvtári szolgáltató hely munkájáról beszámoló
Előadó: Kiss Gábor igazgató
3./ Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosítása.
Előadó: Kovács Katalin jegyző
4./ Esztergályhorváti Önkormányzat 2016. évi költségvetését megállapító 3/2016.(III.09.)
önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: Rékasi Csabáné polgármester
5./ Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési beszámolójának
elfogadása.
Előadó: Kovács Katalin jegyző
6./ Esztergályhorváti Község Önkormányzata 2016. évi zárszámadásának elfogadása.
Előadó: Rékasi Csabáné polgármester
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7./ Belső ellenőrzési jelentés a 2016. évben végzett belső ellenőrzésekről.
Előadó: Kovács Katalin jegyző
8./ Az egyes anyakönyvi eljárások díjáról szóló 8/2013.(VII.10.) önkormányzati rendelet
felülvizsgálata.
Előadó: Kovács Katalin jegyző
9./ A szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást
nyújtó ellátásokról szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: Rékasi Csabáné polgármester
10./ Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde átszervezése, Alapító
Okiratának módosítása.
Előadó: Kovács Katalin jegyző
11./ Egyéb ügyek:
a) Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás jövőbeni működése.
b) Esztergályhorváti község közvilágítás korszerűsítés villamos műszaki ellenőri
tevékenységre beérkezett árajánlatok elbírálása.
c) Temetőrendelet, sírhely megváltás díjának felülvizsgálata.
Előadó: Rékasi Csabáné polgármester
d) Közterületek jellegének felülvizsgálata.
e) Szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás hátralékok behajtása.
Előadó: Kovács Katalin jegyző
valamint, a Mötv. 46. §-a alapján zárt ülésen
12./ Szociális kölcsönök folyósításáról, visszafizetéséről tájékoztató.
Előadó: Kovács Katalin jegyző

Napirendek tárgyalása:
1./ Polgármester beszámolója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Előadó: Rékasi Csabáné polgármester
/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.
A képviselő-testület 5 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ elfogadta a polgármester lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót.
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2./ Könyvtári szolgáltató hely munkájáról beszámoló
Előadó: Kiss Gábor igazgató
/Előterjesztés, melyet a képviselők a meghívóval együtt kézhez kaptak, a jegyzőkönyv
mellékleteként csatolva./
Rékasi Csabáné polgármester elmondta, hogy Kiss Gábor igazgató e-mailben jelezte, hogy
egyéb elfoglaltság miatt nem tud az ülésen részt venni. A részletes beszámoló alapján a napirend
tárgyalható.
Részletesen ismertette a beszámolót.
Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 5 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ elfogadta a könyvtári szolgáltató hely
munkájáról szóló beszámolót.

3./ Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosítása.
Előadó: Kovács Katalin jegyző
/Előterjesztés és határozati javaslat, melyet a képviselők a meghívóval együtt kézhez kaptak, a
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Előadó részletesen ismertette az előterjesztést és határozati javaslatot, javasolta elfogadását.
Ezt követően a képviselő-testület 5 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:
39/2017.(V.25.) számú határozat:
Esztergályhorváti Önkormányzat Képviselő-testülete
1./ Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi módosított költségvetési
előirányzatát az alábbiakban állapítja meg, mely beépül a Zalaapáti Önkormányzat
költségvetésébe.
Bevételek:
- saját bevételek:
2.097.904,- Ft
- állami támogatás:
59.155.956,- Ft
- önkormányzati támogatás:
13.807.000,- Ft
- előző évi módosított pénzmaradvány:
327.000,- Ft
Bevételek összesen:
75.387.860,-Ft
Kiadások:
Ebből:
- személyi juttatás:
49.159.504,- Ft
- munkaadói járulék:
12.856.500,- Ft
- dologi kiadások:
12.736.856,- Ft
- beruházások
635.000,- Ft
Kiadások összesen:
75.387.860,- Ft
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2./ A köztisztviselői illetményalap 2016. évre 38.650,- Ft
A közös hivatal alkalmazotti összlétszáma:
16 fő
Ebből:
- köztisztviselő
15 fő
- kisegítő
1 fő
Felelős: Rékasi Csabáné polgármester
Kovács Katalin jegyző

4./ Esztergályhorváti Önkormányzat 2016. évi költségvetését megállapító 3/2016.(III.09.)
önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: Rékasi Csabáné polgármester
/Előterjesztés és rendelet-tervezet, melyet a képviselők a meghívóval együtt kézhez kaptak, a
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Előadó részletesen ismertette az előterjesztést és rendelet-tervezetet, javasolva elfogadását.
Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ezt követően a képviselő-testület 5 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi rendeletet alkotta:
Esztergályhorváti Önkormányzat Képviselő-testülete
4/2017.(V.26.) önkormányzati rendelete:
Az Önkormányzat 2016. évi költségvetését megállapító 3/2016.(III.09.)
önkormányzati rendelet módosításáról.
/Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
A rendeletben foglaltak végrehajtásáért
Felelős: Rékasi Csabáné polgármester
Kovács Katalin jegyző

5./ Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési beszámolójának
elfogadása.
Előadó: Kovács Katalin jegyző
/Előterjesztés és határozati javaslat, melyet a képviselők a meghívóval együtt kézhez kaptak, a
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Előadó részletesen ismertette az előterjesztést és határozati javaslatot.
Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Ezt követően a képviselő-testület 5 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:
40/2017.(V.25.) számú határozat:
Esztergályhorváti Önkormányzat Képviselő-testülete
1./ Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési beszámolóját az
alábbiakban állapítja meg, mely beépül a Zalaapáti Önkormányzat
költségvetésébe.
Bevételek:
- saját bevételek:
2.108.008,- Ft
- állami támogatás:
59.155.956,- Ft
- önkormányzati támogatás:
13.807.000,- Ft
- előző évi módosított pénzmaradvány:
327.000,- Ft
Bevételek összesen:
75.397.964,-Ft
Kiadások:
Ebből:
- személyi juttatás:
49.020.773,- Ft
- munkaadói járulék:
12.856.500,- Ft
- dologi kiadások:
11.543.014,- Ft
- beruházások
-,- Ft
Kiadások összesen:
73.420.287,- Ft
2./ A köztisztviselői illetményalap 2016. évre 38.650,- Ft
A közös hivatal alkalmazotti összlétszáma:
16 fő
Ebből:
- köztisztviselő
15 fő
- kisegítő
1 fő
Felelős: Rékasi Csabáné polgármester
Kovács Katalin jegyző

6./ Esztergályhorváti Község Önkormányzata 2016. évi zárszámadásának elfogadása.
Előadó: Rékasi Csabáné polgármester
/Előterjesztés és rendelet-tervezet, melyet a képviselők a meghívóval együtt kézhez kaptak, a
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Előadó részletesen ismertette az előterjesztést és rendelet-tervezetet, javasolta elfogadását.
Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ezt követően a képviselő-testület 5 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi rendeletet alkotta:
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Esztergályhorváti Önkormányzat Képviselő-testülete
5/2017.(V.26.) önkormányzati rendelete:
Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítéséről.
/Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
A rendeletben foglaltak végrehajtásáért
Felelős: Rékasi Csabáné polgármester
Kovács Katalin jegyző

7./ Belső ellenőrzési jelentés a 2016. évben végzett belső ellenőrzésekről.
Előadó: Kovács Katalin jegyző
/Előterjesztés, melyet a képviselők a meghívóval együtt kézhez kaptak, a jegyzőkönyv
mellékleteként csatolva./
Előadó részletesen ismertette az előterjesztést, elmondta, hogy törvény írja elő, hogy a
zárszámadással együtt kell tárgyalni. A belső ellenőrzést a Keszthely és Környéke Kistérségi
Többcélú Társulás keretében látják el. Az elmúlt évben a belső ellenőr személye változott. Az
ellenőrzés során hiányosságokat nem tárt fel.
Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ezt követően a képviselő-testület 5 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:
41/2017.(V.25.) számú határozat:
Esztergályhorváti Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadta az Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési
tevékenységről szóló jelentést.
Határidő: azonnal
Felelős: Kovács Katalin jegyző

8./ Az egyes anyakönyvi eljárások díjáról szóló 8/2013.(VII.10.) önkormányzati rendelet
felülvizsgálata.
Előadó: Kovács Katalin jegyző
/Rendelet-tervezet, melyet a képviselők a meghívóval együtt kézhez kaptak, a jegyzőkönyv
mellékleteként csatolva./
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Előadó részletesen ismertette a rendelet-tervezetet, elmondta, a rendelet preambulum részében
lévő törvényi hivatkozás változott, ezt módosítani nem lehet, ezért új rendeletet kellet alkotni,
melynek tartalmában változás nem történt.
Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ezt követően a képviselő-testület 5 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi rendeletet alkotta:
Esztergályhorváti Önkormányzat Képviselő-testülete
6/2017.(V.26.) önkormányzati rendelete:
Az egyes anyakönyvi eljárások díjáról.
/Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
A rendeletben foglaltak végrehajtásáért
Felelős: Rékasi Csabáné polgármester
Kovács Katalin jegyző

9./ A szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást
nyújtó ellátásokról szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: Rékasi Csabáné polgármester
/Rendelet-tervezet, melyet a képviselők a meghívóval együtt kézhez kaptak, a jegyzőkönyv
mellékleteként csatolva./
Előadó részletesen ismertette a rendelet-tervezetet.
Farkasné Pálfy Valéria képviselő: a 20 § (1) bekezdésében szerepel, hogy különös méltánylást
érdemlő körülmények fennállása esetén a köztemetés költségének megtérítése elengedhető. Itt
meg kellene határozni egy összeghatárt, hisz lehet olyan év is, amikor több ilyen előfordul, az már
a költségvetésnek teher lenne.
Hegedüs Lóránt aljegyző: nem kötelező elengedni, mérlegelni kell, a jövedelemhatárok meg
vannak határozva.
Ezt követően a képviselő-testület 5 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi rendeletet alkotta:
Esztergályhorváti Önkormányzat Képviselő-testülete
7/2017.(V.26.) önkormányzati rendelete:
A szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet
módosításáról.
/Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
A rendeletben foglaltak végrehajtásáért
Felelős: Rékasi Csabáné polgármester
Kovács Katalin jegyző
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10./ Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde átszervezése, Alapító
Okiratának módosítása.
Előadó: Kovács Katalin jegyző
/Előterjesztés, melyet a képviselők a meghívóval együtt kézhez kaptak, a jegyzőkönyv
mellékleteként csatolva./
Előadó részletesen ismertette az előterjesztést, elmondta, hogy az óvoda épületének egy helyiségét
kell átalakítani, hogy megfelelő legyen az előírásoknak.
Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ezt követően a képviselő-testület 5 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:
42/2017.(V.25.) számú határozat:
Esztergályhorváti Önkormányzata Képviselő-testülete
megismerte és megtárgyalta a Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde
átszervezése, alapító okiratának módosítása tárgyú előterjesztést és intézmény alkalmazotti
közössége, szülői szervezete vélemény nyilvánítását tartalmazó jegyzőkönyvet és az alábbi
döntést hozta:
1./ A Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde intézményt 2017. szeptember
1- napjától Óvoda, Mini bölcsőde intézménnyé szervezi át.
2./A Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde intézmény Alapító Okiratát a
módosító okirattal megegyező tartalommal módosítja, és az Alapító Okiratot a módosításokkal
egységes szerkezetben a mellékletnek megfelelően elfogadja.
3./ A Zalaapáti Óvoda, Egységes Óvoda-bölcsőde Intézményi Társulás
megállapodásának 2. számú módosítása tervezetét az előterjesztés szerint jóváhagyja.

társulási

Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt Társulási Megállapodás módosítás, Módosító okirat,
valamint a módosított, egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat aláírására , és a változások
törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezettetésére.
Felelős: Rékasi Csabáné polgármester
Kovács Katalin jegyző
Borbélyné Németh Zsuzsanna óvodavezető
Határidő: azonnal, MÁK törzskönyvi nyt-hoz továbbítás 2017. június 8.

11./ Egyéb ügyek:
a) Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás jövőbeni működése.
Előadó: Rékasi Csabáné polgármester
Előadó elmondta, hogy a családsegítést, házi segítségnyújtást, jelzőrendszeres házi
segítségnyújtást a Kistérségi Társulás keretében látják el. A Keszthely és Környéke Kistérségi
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Többcélú Társulás Társulási Tanácsa kéri a tagtelepülésektől, hogy a jelenlegi finanszírozási
feltételek mellett ezeket a feladatokat miként kívánják ellátni.
Javasolja, hogy továbbra is a Kistérségi Társulás keretében lássák el a feladatokat.
A képviselő-testület egybehangzóan támogatta az elhangzottakat, majd 5 fő igen szavazattal
/egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:
43/2017.(V.25.) számú határozat:
Esztergályhorváti Önkormányzat Képviselő-testülete
a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás hatályos társulási
megállapodásában foglalt feladatokat /családsegítés, házi segítségnyújtás,
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás/ - a jelenlegi finanszírozási feltételek mellett a jövőben is a társulás keretében kívánja ellátni.
Felelős: Rékasi Csabáné polgármester

b) Esztergályhorváti község közvilágítás korszerűsítés villamos műszaki ellenőri
tevékenységre beérkezett árajánlatok elbírálása.
Előadó: Rékasi Csabáné polgármester
Előadó elmondta, hogy három árajánlat érkezett tárgyi munkák elvégzésére, melyeket részletesen
ismertetett. Sándorfi Zsigmond György zalaegerszegi vállalkozó 100.000,- Ft + ÁFA díjért, a
Clarion Gold Kft. zalaegerszegi vállalkozó 120.000,- Ft + ÁFA, BeMaK Kft. zalaegerszegi
vállalkozás 150.000,- Ft + ÁFA díjért vállalja a munka elvégzését.
Javasolta a legkedvezőbb ajánlatot adó Sándorfi Zsigmond György kisadózó Zalaegerszeg, Ady
E. út 28. II/9. szám alatti vállalkozó megbízását a 100.000,- Ft + ÁFA megbízási díj
elfogadásával.
A képviselő-testület egybehangzóan támogatta az elhangzottakat, majd 5 fő igen szavazattal
/egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:
44/2017.(V.25.) számú határozat:
Esztergályhorváti Önkormányzat Képviselő-testülete
megismerte, megtárgyalta az Esztergályhorváti község közvilágítás korszerűsítés
villamos műszaki ellenőri tevékenység ellátására beérkezett árajánlatokat, és úgy
határozott, hogy a feladatok ellátásával megbízza Sándorfi Zsigmond György
(kisadózó) Zalaegerszeg, Ady E. út 28. II/9. szám alatti egyéni vállalkozót
100.000,- Ft + ÁFA díjért, az ajánlatában szereplő feltételekkel.
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére, aláírására.
Felelős: Rékasi Csabáné polgármester
Kovács Katalin jegyző
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c) Temetőrendelet, sírhely megváltás díjának felülvizsgálata.
Előadó: Rékasi Csabáné polgármester
Előadó elmondta, hogy az előző ülésen már volt szó, hogy az urnafal elkészültével meg kell
állapítani ennek megváltási díját is és ezzel együtt célszerű lenne felülvizsgálni a sírhely
megváltás idejét, díját is. A környező településeken érdeklődve az urnafal megváltási díját 25
évre 30.000,- Ft-ban javasolja meghatározni.
Bézsenyi Zoltánné képviselő: ezt soknak tartja, 25.000,- Ft-nál ne legyen magasabb. A sírhelyek
is 25 évben vannak meghatározva, ez is úgy legyen.
Farkasné Pálfy Valéria képviselő: Nem tartja soknak a 30.000,- Ft-ot, nagyon sokba került, a
környezetét rendben kell tartani, a megváltás idejét csökkenteni kellene.
Rékasi Csabáné polgármester: Vannak kétszemélyes helyek, azoknak dupla díjat határozunk
meg? Azt nem tudják megfizetni, illetve azt is el kell dönteni, hogy a dupla hely díja mikor
legyen fizetve, az első halálesetkor egyben, vagy külön-külön.
Farkasné Pálfy Valéria képviselő: 30.000,- Ft-ot javasol az egyszemélyes, 50.000,- Ft-ot a
kétszemélyes urnahely megváltási díjaként, melyet egyben kelljen megfizetni.
Kovács Katalin jegyző: A sírhelyek megváltási ideje mindenhol 25 évben van meghatározva. A
megváltások lejártát felül kellene vizsgálni, ehhez komoly nyilvántartást kellene vezetni.
A temető rendelet felülvizsgálatát a következő testületi ülésre előkészíti az elhangzott javaslatok
figyelembe vételével.
Ezt követően a képviselő-testület 5 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:
45/2017.(.25.) számú határozat:
Esztergályhorváti Önkormányzat Képviselő-testülete
az Esztergályhorváti Új temetőben lévő urnafal megváltási díját az alábbiak szerint
határozza meg:
egyes hely 25 évre
30.000,- Ft
kettes hely 25 évre
50.000,- Ft
Felkéri a jegyzőt, hogy tárgyi rendelet-tervezetét a következő ülésen terjessze a
képviselő-testület elé.
Felelős: Rékasi Csabáné polgármester
Kovács Katalin jegyző
d) Közterületek jellegének felülvizsgálata.
Előadó: Kovács Katalin jegyző
/Előterjesztés és határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
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Előadó részletesen ismertette az előterjesztést és határozati javaslatot.
Rékasi Csabáné polgármester javasolja a Bárándpuszta utca és a Gellérthegy út közterületek
meghatározását.
A képviselő-testület egybehangzóan támogatta a javaslatot, majd 5 fő igen szavazattal
/egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:
46/2017.(V.25.) számú határozat:
Esztergályhorváti Önkormányzat Képviselő-testülete –
úgy dönt, hogy azonnali hatállyal a közterület jelleget az alábbiak szerint határozza
meg:
közterületnév
Bárándpuszta
Gellérthegy

közterület jelleg
utca
út

Felkéri a jegyzőt, hogy ezen határozat szerinti új közterület elnevezést a Központi
Címregiszterben vezesse át. Ezt követően a helyben szokásos módon történő
közzététellel tájékoztassa a lakosságot a változásról. A döntésről értesítse az
illetékes kormányhivatalt, járási hivatalt, földhivatalt, rendőrkapitányságot,
postahivatalt, területi mentőállomást és a közműszolgáltatókat.
Felelős: Rékasi Csabáné polgármester
Kovács Katalin jegyző
Határidő: azonnal

e) Szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás hátralékok behajtása.
Előadó: Kovács Katalin jegyző
Előadó részletesen ismertette a – jegyzőkönyv mellékleteként csatolt – hivatalos feljegyzést. A
beszámoló a következő testületi ülésen kerül napirendre, hisz arra a felszólításoknak már kell
lenni eredményének.
A képviselő-testület véleményét kéri, hogy amennyiben kéri az ügyfél, részletfizetést
engedélyezzenek e, illetve, ha a tőketartozást megfizetik, a késedelmi kamat részben, vagy
egészben elengedhető e?
Hozzászólások:
Farkasné Pálfy Valéria képviselő: Mindent el kell követni a hozzájárulás beszedése érdekében.
Véleménye szerint a részletfizetést kell engedélyezni, az a cél, hol minél több pénz befolyjon.
Amennyiben valaki a tőketartozást megfizeti, a késedelmi kamatot el kell engedni.
Rékasi Csabáné polgármester: Félő, hogy aki eddig nem fizetett, most sem fog. A
Vízitársulatnál is volt lehetőség részletfizetésre. Egyetért a képviselő véleményével, részletfizetés
lehetőségét biztosítani kell, a késedelmi kamatot el kell engedni.
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A képviselő-testület egybehangzóan támogatta az elhangzottakat, majd 5 fő igen szavazattal
/egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:
47/2017.(V.25.) számú határozat:
Esztergályhorváti Önkormányzat Képviselő-testülete
javasolja a Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének, hogy a szennyvíz
érdekeltségi hozzájárulások beszedésénél az ügyfél kérelmére engedélyezzen
részletfizetést, a késedelmi kamat megfizetésénél méltányosan járjon el.
Felelős: Kovács Katalin jegyző

Ezt követően a képviselő-testület 16,39 órától zárt ülésen folytatta munkáját.

Kmft.

Rékasi Csabáné
polgármester

Kovács Katalin
jegyző
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