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JEGYZŐKÖNYV 
 
Esztergályhorváti Önkormányzat Képviselő-testülete  
2017. augusztus 23-án megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről 
 
Határozatok: 

Sorszáma kódja 
50 Z1 
51 K9 
52 K9 
53 K9 
54 A15 
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56 Z1 
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Rendeletek: 
Sorszáma 
(kihirdetés 

ideje) 

Tárgya Kapcsolódó 
önkormányzati rendelet 

(Módosítás, vagy hatályon 
kívül helyezés) 
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10/2017. 
J e g y z ő k ö n y v 

 
Készült: az Esztergályhorváti Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. augusztus 23-án 16,00 órai 
kezdettel megtartott rendkívüli, 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./ Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igénylésére 
pályázat benyújtása. 
Előadó: Rékasi Csabáné polgármester 
 
2./ Víziközmű vagyon térítésmentes önkormányzati tulajdonba vétele. 
Előadó: Rékasi Csabáné polgármester 
 
3./ Zalavíz Zrt. 15 éves gördülő fejlesztési terve. 
Előadó: Rékasi Csabáné polgármester 
 
4./ Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására pályázat 
benyújtása. 
Előadó: Rékasi Csabáné polgármester  
 
5./ Temetői ravatalozó és önkormányzat épületének felújítási munkáira beérkezett 
árajánlatok elbírálása. 
Előadó: Rékasi Csabáné polgármester 
 
6./ Közterületi kamerarendszer kiépítésére beérkezett árajánlatok elbírálása. 
Előadó: Rékasi Csabáné polgármester 
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7./ Egyéb ügyek: 
 a) Keszthelyi Kórház támogatása. 
 Előadó: Rékasi Csabáné polgármester 
 
 
 
Napirendek tárgyalása: 
1./ Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igénylésére 
pályázat benyújtása. 
Előadó: Rékasi Csabáné polgármester 
 
Előadó részletesen ismertette tárgyra vonatkozó pályázati kiírást, javasolja 90 erdei m3 
keménylombos tüzifa mennyiségre a pályázat benyújtását. 
 
A képviselő-testület egybehangzóan támogatta az elhangzottakat, majd 5 fő igen szavazattal 
/egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta: 
 
50/2017.(VIII.23.) számú határozat: 
 
Esztergályhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
pályázatot nyújt be, a belügyminiszter által kiírt, a Magyarország 2017. évi központi 
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet I. 9. pont szerinti A települési 
önkormányzatok szociáliscélú tüzelő anyagvásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatására.   
A fentiek alapján az önkormányzat igényét benyújtja 90 erdei m3 keménylombos tűzifa 
mennyiségre.   
A képviselő-testület a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 
kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló pályázati felhívásban megfogalmazott feltételeket 
vállalja és kijelenti, hogy a szociális célú tűzifajuttatásban részesülőktől ellenszolgáltatást nem 
kér. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az igénylés aláírására és benyújtására, továbbá 
a tűzifa szállítási költségeinek fedezetét az „Általános tartalék” költséghely terhére biztosítja.  
  
Határidő: 2017. augusztus 25. (a pályázat benyújtására)  
Felelős: Rékasi Csabáné polgármester  
   Kovács Katalin Jegyző 
 
 
 
2./ Víziközmű vagyon térítésmentes önkormányzati tulajdonba vétele. 
Előadó: Rékasi Csabáné polgármester 
/Előterjesztés és határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
Előadó részletesen ismertette az előterjesztést és határozati javaslatot, javasolva elfogadását. 
 
A képviselő-testület egybehangzóan támogatta az elhangzottakat, majd 5 fő igen szavazattal 
/egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta: 
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51/2017.(VIII.23.) számú határozat: 
 
Esztergályhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
megismerte és ismételten megtárgyalta a Zalaapáti/Bókaháza, Esztergályhorváti községek 
területén lévő, Magyar Állam tulajdonaként nyilvántartott víziköz mű vagyon térítésmentes 
Önkormányzati tulajdonba vétele tárgyú előterjesztést valamint a  Magyar Energetikai és 
Közmű Szabályozási Hivatal Budapest KSFO 2017/396-2(2017.) ügyszámú tájékoztatását, a 
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. MNV/01/31540/2/2017. ügyszámú „Viziközmű vagyon 
térítésmentes átadása” tárgyú levelét és az alábbi döntést hozta:  
1./ Esztergályhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testülete kérelemmel fordul a Magyar 
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-hez  (Budapest, Pozsonyi u. 56.) melyben kezdeményezi az 
Esztergályhorváti község területén lévő, Magyar Állam tulajdonaként nyilvántartott víziközmű 
(ívóvíz) vagyonelemek  tulajdonjogának térítésmentes átadás-átvételét Esztergályhorváti 
Önkormányzata  részére.                                                                                                          
2./ Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy az érintett - e határozat mellékleteként csatolt 
kimutatásban szereplő - vagyonelemek körének beazonosítására, valamint a közös közmű 
településenkénti tulajdoni hányadai megállapítását rögzítő megállapodás előkészítésére.  
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a tárggyal kapcsolatos tárgyalások lefolytatására. 
Felelős:  Rékasi Csabáné polgármester 
  Kovács Katalin jegyző 
Határidő: folyamatos, illetve 2017. december 31. 
 
 
 
3./ Zalavíz Zrt. 15 éves gördülő fejlesztési terve. 
Előadó: Rékasi Csabáné polgármester 
/Határozati javaslatok a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
   
Előadó részletesen ismertette a 2591-7/2017. ügyszámon iktatott, tárgyra vonatkozó anyagot, valamint 
a határozati javaslatokat.  
 
Ezt követően a képviselő-testület 5 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta: 
 
  52/2017.(VIII.23.) számú határozat: 
 
  Esztergályhorváti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 
  az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által készített 15 éves gördülő   
  fejlesztési tervben leírtakkal - 2018-2032 időszakra – egyetért, azt az írásos  
  előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja.   
  A képviselőtestület 11-32522-1-028-00-12 MEKH azonosító kóddal   
  rendelkező Zalaszentgrót-IV víziközmű-rendszer gördülő fejlesztési tervében  
  szereplő MEKH által elfogadott 2018 évre vonatkozó munkákat megrendeli az  
  Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt.-től. 
  Felelős: Rékasi Csabáné polgármester 
                                      Kovács Katalin jegyző                
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Ezt követően a képviselő-testület 5 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta: 
 
  53/2017.(VIII.23.) számú határozat: 
 
  Esztergályhorváti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 
  az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által készített 15 éves gördülő fejlesztési  
  tervben leírtakkal - 2018-2032 időszakra - egyetért, azt az írásos előterjesztésben  
  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 2018 évre vonatkozó munkákat megrendeli az Észak-zalai 
  Víz- és Csatornamű Zrt.-től. 
  A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, a meghatalmazás aláírására,  
  mely a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban  
  Vksztv.) és a 2013. évi 58. Korm. rendelet, illetve a 61/2015. évi NFM rendelet  
  alapján elkészített és elfogadott 2018-2032 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. 
 
  Felelős: Rékasi Csabáné polgármester 
                                      Kovács Katalin jegyző              
 
 
 
4./ Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására pályázat 
benyújtása. 
Előadó: Rékasi Csabáné polgármester 
  
Előadó részletesen ismertette tárgyra vonatkozó pályázati kiírást. Elmondta, hogy a Rákóczi 
utcában a 165 hrsz-ú területen a belvíz elvezető árok kiépítését, felújítását javasolja a pályázat 
benyújtását. 
 
A képviselő-testület egybehangzóan támogatta az elhangzottakat, majd 5 fő igen szavazattal 
/egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta: 
 
  54/2017.(VIII.23.) számú határozat: 
 
  Esztergályhorváti Önkormányzat Képviselő-testülete- 
 

1./ pályázatot nyújt be a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 
2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 12. pont szerinti Kistelepülési 
önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására.  
A fentiek alapján az önkormányzat igényét benyújtja a b) pontban meghatározott 
vízrendezési és csapadékvíz elvezetési rendszer kiépítésére, felújítására.  
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A tervezett fejlesztés összköltsége:    1.000.000,-Ft, 

Az igényelt támogatás:    1.000.000,-Ft, 

2./ Kijelenti, hogy nyertes pályázat esetén a tervezett fejlesztést megvalósítja. 

   3./A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.  
   
  Határidő: 2017. szeptember 7. (a pályázat benyújtására)  
  Felelős:  Rékasi Csabáné polgármester  
                    Kovács Katalin Jegyző 
 
 
5./ Temetői ravatalozó és önkormányzat épületének felújítási munkáira beérkezett 
árajánlatok elbírálása. 
Előadó: Rékasi Csabáné polgármester 
 

a) Temetői ravatalozó épületének felújítási munkáira beérkezett árajánlatok elbírálása. 
Előadó elmondta, hogy három vállalkozótól kértek tárgyi munka elvégzésére árajánlatot, melyeket 
részletesen ismertetett. A Bagyó-Ép Építőipari és Szolgáltató Kft. zalavári vállalkozás nettó 
922.808,- Ft, a Z+Z Kontúr pacsai vállalkozás nettó 854.983,- Ft, Tóth Róbert alsórajki 
vállalkozó nettó 803.361,- Ft díjért vállalja a munka elvégzését. 
Javasolja a legkedvezőbb ajánlatot adó Tóth Róbert Alsórajk, Petőfi út 45. szám alatti vállalkozó 
megbízását, ajánlatának elfogadását. 
 
A képviselő-testület egybehangzóan támogatta az elhangzottakat, majd 5 fő igen szavazattal 
/egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta: 
   
  55/2017.(VIII.23.) számú határozat: 
 
  Esztergályhorváti Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
  az Esztergályhorváti temetői ravatalozó felújítási munkáira beérkezett   
  árajánlatokat megismerte, megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 
  fenti munka elvégzésével megbízza Tóth Róbert Alsórajk, Petőfi út 45. szám alatti 
  vállalkozót 803.361,- Ft + ÁFA díjért, az ajánlatában szereplő feltételekkel. 
  Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére, aláírására. 
 
  Felelős: Rékasi Csabáné polgármester 
                                      Kovács Katalin jegyző 
 
 

b) önkormányzat épületének felújítási munkáira beérkezett árajánlatok elbírálása. 
Előadó elmondta, hogy három vállalkozótól kértek tárgyi munka elvégzésére árajánlatot, melyeket 
részletesen ismertetett. A Bagyó-Ép Építőipari és Szolgáltató Kft. zalavári vállalkozás nettó 
3.506.505,- Ft, a Z+Z Kontúr pacsai vállalkozás nettó 3.369.017,- Ft, Tóth Róbert alsórajki 
vállalkozó nettó 3.193.237,- Ft díjért vállalja a munka elvégzését. 
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Javasolja a legkedvezőbb ajánlatot adó Tóth Róbert Alsórajk, Petőfi út 45. szám alatti vállalkozó 
megbízását, ajánlatának elfogadását. 
 
A képviselő-testület egybehangzóan támogatta az elhangzottakat, majd 5 fő igen szavazattal 
/egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta: 
   
  56/2017.(VIII.23.) számú határozat: 
 
  Esztergályhorváti Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
  az Esztergályhorváti önkormányzat épületének felújítási munkáira beérkezett  
  árajánlatokat megismerte, megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 
  fenti munka elvégzésével megbízza Tóth Róbert Alsórajk, Petőfi út 45. szám alatti 
  vállalkozót 3.193.237,- Ft + ÁFA díjért, az ajánlatában szereplő feltételekkel. 
  Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére, aláírására. 
 
  Felelős: Rékasi Csabáné polgármester 
                                      Kovács Katalin jegyző 
 
 
6./ Közterületi kamerarendszer kiépítésére beérkezett árajánlatok elbírálása. 
Előadó: Rékasi Csabáné polgármester 
 
Előadó elmondta, hogy tárgyi munka elvégzésére három szakvállalkozástól kértek be árajánlatot, 
melyeket részletesen ismertetett. 
Az S-GROUP Közép-európai Zrt. budapesti vállalkozás nettó 4.954.455,- Ft, a NemCom 
Számítástechnika Kft. keszthelyi vállalkozás nettó 4.536.600,- Ft, a Visionet Kft. keszthelyi 
vállalkozás nettó 4.312.000,- Ft díjért tudja vállalni a munka elvégzését. 
Javasolja a legkedvezőbb ajánlatot adó vállalkozás, a Visionet Kft. ajánlatának elfogadását, 
megbízását. 
 
A képviselő-testület egybehangzóan támogatta az elhangzottakat, majd 5 fő igen szavazattal 
/egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta: 
 
  57/2017.(VIII.23.) számú határozat: 
 
  Esztergályhorváti Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
  az Esztergályhorváti közterületi kamerarendszer kiépítésére vonatkozó   
  árajánlatokat megismerte, megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 
  tárgyi munka elvégzésével megbízza a Visionet Kft. Keszthely, Tapolcai út 74.  
  szám alatti vállalkozást 4.312.000,- Ft + ÁFA díjért, az ajánlatában szereplő  
  feltételekkel. 
  Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére, aláírására. 
 
  Felelős: Rékasi Csabáné polgármester 
                                      Kovács Katalin jegyző 
7./ Egyéb ügyek: 
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a) Keszthelyi Kórház támogatása. 
Előadó: Rékasi Csabáné polgármester 
 
Előadó elmondta, hogy postai utánvétes küldeményként érkezett megkeresés az Országos 
Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesülettől Budapestről. A levél átvételével 10.000,- Ft-tal 
támogatta az Önkormányzat a Keszthelyi Kórházat, ezt az összeget a levél átvételekor kellett 
kifizetni. 
 
A képviselő-testület egybehangzóan támogatta az elhangzottakat. 
 
 
 
Miután több napirendi pont tárgyalására nem került sor, a polgármester megköszönte a 
megjelenést, az ülés munkájában való részvételt, az ülést 16 óra 34 perckor bezárta 
 

 
Kmft. 

 
 
 
 

 Rékasi Csabáné     Kovács Katalin 
 polgármester                 jegyző 


