ESZTERGÁLYHORVÁTI ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
9/2017.

JEGYZŐKÖNYV
az Esztergályhorváti Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. július 13-án
16,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről

Rendeletek száma: 8/2017.
Határozatok száma: 48, 49/2017.
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JEGYZŐKÖNYV

Esztergályhorváti Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. július 13-án megtartott nyilvános üléséről
Határozatok:
Sorszáma
48
49

Rendeletek:
Sorszáma
(kihirdetés
ideje)
8(VII.20.)

kódja
Z1
D7

Tárgya

Kapcsolódó
önkormányzati rendelet
(Módosítás, vagy hatályon
kívül helyezés)

A Zalaapáti Közös Önkormányzati
Hivatalban a 2017. évi igazgatási szünet
elrendeléséről.

2

Kódja
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9/2017.
Jegyzőkönyv
Készült: az Esztergályhorváti Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. július 13-án 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:

-

Kovács Katalin jegyző

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./ Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatalban a 2017. évi igazgatási szünet elrendeléséről
szóló rendelet megalkotása.
Előadó: Kovács Katalin jegyző
2./ Esztergályhorváti településképi arculati kézikönyv elkészítése.
Előadó: Rékasi Csabáné polgármester
3./ Egyéb ügyek:
a) Nagyhorváti orvosi rendelő vételi ajánlata.
Előadó: Rékasi Csabáné polgármester
b) Esztergályhorváti, Arany János út 41/A szám alatti ingatlan szennyvíz
érdekeltségi hozzájárulás ügye.
Előadó: Kovács Katalin jegyző

Napirendek tárgyalása:
1./ Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatalban a 2017. évi igazgatási szünet elrendeléséről
szóló rendelet megalkotása.
Előadó: Kovács Katalin jegyző
/Előterjesztés és rendelet-tervezet, melyet a képviselők a meghívóval együtt kézhez kaptak, a
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
3

4

Előadó részletesen ismertette az előterjesztést és rendelet-tervezetet.
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
8/2017.(VII.20.) önkormányzati rendelete:
A Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatalban a 2017. évi igazgatási szünet
elrendeléséről.
/Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
A rendeletben foglaltak végrehajtásáért
Felelős: Rékasi Csabáné polgármester
Kovács Katalin jegyző

2./ Esztergályhorváti településképi arculati kézikönyv elkészítése.
Előadó: Rékasi Csabáné polgármester
/Árajánlat a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Előadó elmondta, hogy törvényi kötelezettsége minden önkormányzatnak 2017. október 1-ig a
települési arculati kézikönyv elkészítése. Jelenlegi információk szerint forrását az állam
támogatja. A CAT Grafika Bt. a kézikönyv elkészítésére adott árajánlata alapján
Esztergályhorvátira vonatkozóan 650.000,- Ft díjért /ÁFA mentes/ tudják a kézikönyv elkészítését
vállalni. Majd részletesen ismertette az árajánlatot.
Javasolja a kézikönyv elkészítését, a CAT Grafika Bt. zalaegerszegi vállalkozás megbízását.
A képviselő-testület egybehangzóan támogatta az elhangzottakat, majd 5 fő igen szavazattal
/egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:
48/2017.(VII.13.) számú határozat:
Esztergályhorváti Önkormányzat Képviselő-testülete
Esztergályhorváti településképi arculati kézikönyv, valamint az arculati kézikönyv
és a településképi rendelet előkészítésével megbízza a CAT Grafika Bt.
Zalaegerszeg, Lőrinc barát u. 9/a szám alatti vállalkozást 650.000,- Ft /ÁFA
mentes/ díjért, az ajánlatában szereplő feltételekkel, amennyiben forrását az állam
biztosítja.
Felelős: Rékasi Csabáné polgármester
Kovács Katalin jegyző
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3./ Egyéb ügyek:
a) Nagyhorváti orvosi rendelő vételi ajánlata.
Előadó: Rékasi Csabáné polgármester
Előadó részletesen ismertette Gyurik Sándor sándorfalvi lakos 2389/2017. ügyszámon iktatott,
tárgyra vonatkozó levelét.
Hozzászólások:
Réti Tibor alpolgármester: Jelenleg tárolónak használja az önkormányzat ezt az épületet, a
mellette lévő garázsban kap helyet a falubusz is. Értékesítése esetén ennek biztonságos tárolásáról
is gondoskodni kellene.
Bézsenyi Zoltánné képviselő: egyenlőre nem javasolja értékesítését, szüksége van rá az
önkormányzatnak a tárolás megoldására.
Farkasné Pálfy Valéria képviselő: A falubusz megfelelő tárolása nagyon fontos a védelem
szempontjából.
Rékasi Csabáné polgármester: Összefoglalva az elhangzottakat, a képviselő-testület véleménye,
hogy jelenleg nem kívánja értékesíteni az ingatlant, mert az önkormányzatnak szüksége van a
helyiségekre, garázsra, a későbbiekben való értékesítésétől azonban nem zárkózik el.
Ezt követően a képviselő-testület 5 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:
49/2017.(VII.13.) számú határozat:
Esztergályhorváti Önkormányzat Képviselő-testülete
Gyurik Sándor Sándorfalva, Temesvári utca 66. szám alatti lakos vételi ajánlatát
megismerte, megtárgyalta és úgy határozott, hogy az Esztergályhorváti
Önkormányzat 1/1 tulajdonát képező Esztergályhorváti 603/4 hrsz-ú ingatlant
jelenleg nem kívánja értékesíteni.
Felelős: Rékasi Csabáné polgármester

b) Esztergályhorváti, Arany János út 41/A szám alatti ingatlan szennyvíz érdekeltségi
hozzájárulás ügye.
Előadó: Kovács Katalin jegyző
Előadó részletesen ismertette Kiss Ferenc 1728-2/2017. ügyszámon iktatott, tárgyra vonatkozó
levelét.
Hozzászólások:
Réti Tibor alpolgármester elmondta, hogy a szomszédos ingatlanoknál is hasonló a talajszint, a
talaj szerkezete, ott nincs probléma, működik a hálózat.
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Farkasné Pálfy Valéria képviselő: a hozzájárulást a problémától függetlenül ki kell fizetni, hisz
a fürdőszoba nélküli ingatlanok is megfizetik.
Rékasi Csabáné polgármester véleménye szerint a szolgáltatóval fel kell venni a kapcsolatot,
szakember bevonásával kell megtekinteni a rácsatlakozást. Ellenőrizni kell, hogy a lakóházból ki
van e építve, amely a tulajdonos feladata.
Török Zoltán képviselő: Tudomása szerint Kiss Ferenc életvitel szerűen nem az adott
ingatlanban él, ezért javasolja, hogy a Hivatal vegye fel vele és a szolgáltatóval a kapcsolatot az
ellenőrzés érdekében.
Réti Tibor alpolgármester: A tulajdonos rácsatlakozását ellenőrizni kell, hogy megfelelően van
e kiépítve? Amennyiben megbizonyosodik, hogy az önkormányzati kiépítés okozza a problémát,
vagy egyéb építmény szükséges a szennyvíz elfolyásához, abban az esetben az önkormányzatnak
kell megcsináltatni a költségeit vállalva.
Rékasi Csabáné polgármester: a szakértő bevonása mindenképpen szükséges, és ha a
tulajdonos hibáját állapítja meg, úgy azt neki kell megfelelően kialakítani, neki kell a költségeit
vállalni. Amennyiben azt állapítja meg, hogy a rákötés nem megoldható, vagy külön építmény
szükséges hozzá, a költségek ismeretében mérlegelni kell. Javasolja, hogy a szakértő véleménye
ismeretében újra tárgyalják e napirendet, érdemi döntést csak ennek ismeretében lehet hozni.
Ezt követően a képviselő-testület 5 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ úgy foglalt állást, hogy a
szakértői vélemény ismeretében hoznak érdemi döntést tárgyi ügyben.

Miután több napirendi pont tárgyalására nem került sor, a polgármester megköszönte a
megjelenést, az ülés munkájában való részvételt, az ülést 16 óra 23 perckor bezárta

Kmft.

Rékasi Csabáné
polgármester

Kovács Katalin
jegyző
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