ESZTERGÁLYHORVÁTI ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
12/2017.

JEGYZŐKÖNYV
az Esztergályhorváti Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. szeptember 28-án
15,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről

Rendeletek száma: 11/2017.
Határozatok száma: 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65/2017.
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12/2017.
Jegyzőkönyv
Készült: az Esztergályhorváti Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. szeptember 28-án 15,00 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
- Török Zoltán képviselők
/5 tagú testületből 4 fő/
Távol maradt: - Bézsenyi Zoltánné képviselő /1 fő/
Meghívott:

-

Kovács Katalin jegyző
Horváth Lászlóné jegyzőkönyvvezető
Rédeky Marcell ügyvezető
Bakosné Szűcs Bernadett óvodavezető-helyettes
Tóth-Szalai Judit intézményvezető

Rékasi Csabáné polgármester:
Köszöntötte a megjelenteket, megállapította a
határozatképességet, javaslatot tett a napirendre, melyet a képviselő-testület 4 fő igenlő
szavazatával /egyhangúlag/ elfogadott az alábbiak szerint:

Napirend:
1./ Polgármester beszámolója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Előadó: Rékasi Csabáné polgármester
2./ Zalaapáti II. számú háziorvosi körzet munkájáról beszámoló.
Előadó: Dr. Karabély István háziorvos
3./ Dr. Rédeky Fogorvosi Praxis Kft. fogászati körzet ellátásáról szóló beszámolója.
Előadó: Rédeky Marcell ügyvezető
4./ Beszámoló az orvosi ügyelet ellátásáról.
Előadó: Dr. Németh András ügyvezető
5./ Zalaapáti II. számú védőnői körzet munkájáról beszámoló.
Előadó: Horváth Beáta védőnő
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6./ Beszámoló a Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde munkájáról.
Előadó: Borbélyné Németh Zsuzsanna óvodavezető
7./ Tájékoztató a Zalaapáti Gábor Áron Általános Iskola 2016/2017-es tanévéről.
Előadó: Tóth-Szalai Judit intézményvezető
8./ Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2017. I. félévi gazdálkodásáról beszámoló.
Előadó: Kovács Katalin jegyző
9./ Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosítása.
Előadó: Kovács Katalin jegyző
10./ Zalaapáti Óvoda és Mini Bölcsőde Intézményi Társulás 2017. évi költségvetésének
módosítása.
Előadó: Rékasi Csabáné polgármester
11./ Esztergályhorváti Önkormányzat 2017. évi I. félévi gazdálkodásáról beszámoló.
Előadó: Rékasi Csabáné polgármester
12./ Esztergályhorváti Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása.
Előadó: Rékasi Csabáné polgármester
13./ Szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás beszedéséről beszámoló.
Előadó: Kovács Katalin jegyző
14./ Egyéb ügyek:
a) Hulladékszállítási szerződés felülvizsgálata.
b) Csatlakozás a Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíjpályázat 2018. évi
fordulójához.
c) Proksa József beadványa.
Előadó: Rékasi Csabáné polgármester

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 4 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ elfogadta a polgármester lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót.
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2./ Zalaapáti II. számú háziorvosi körzet munkájáról beszámoló.
Előadó: Dr. Karabély István háziorvos
/Előterjesztés, melyet a képviselők a meghívóval együtt kézhez kapnak, a jegyzőkönyv
mellékleteként csatolva./
Előadó részletesen ismertette az előterjesztést.
Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület a Zalaapáti II. háziorvosi körzet munkájáról szóló beszámolót 4 fő igen
szavazattal /egyhangúlag/ elfogadta.

3./ Dr. Rédeky Fogorvosi Praxis Kft. fogászati körzet ellátásáról szóló beszámolója.
Előadó: Rédeky Marcell ügyvezető
/Előterjesztés, melyet a képviselők a meghívóval együtt kézhez kaptak, a jegyzőkönyv
mellékleteként csatolva./
Előadó részletesen ismertette az előterjesztést. Elmondta, hogy május óta, amikor a beszámoló
készült 1.5 millió forint veszteség keletkezett a praxisban. Az OEP finanszírozás csak két dolgozó
/orvos, asszisztens/ 107.000,- Ft-os bérére és járulékaira nyújt fedezetet, ez megalázóan alacsony
egy orvos számára. Az orvos véglegesítése folyamatban van. A tavasszal történt beázást követően
az eszközök, melyek már 15 évesek, elavultak, eláztak, ennek következtében rozsdásodtak, nem
használhatók. Pótlásukat egyenlőre saját eszközeivel tudta megoldani. Zalaapáti Önkormányzata
nyújtott be pályázatot, mely magába foglalta az eszközök beszerzését is, de erről még nincs
információ, hogy támogatott e, vagy sem. A beázást követően a betegek ellátásában nem volt
fennakadás, a keszthelyi magán rendelőbe lettek ellátva, természetesen térítésmentesen.
A szerződés megkötése folyamatban van, ennek pontosítására még tárgyalások folytat Zalaapáti
polgármesterével.
A problémát az ellátott településeknek közösen kell megoldani, mert amennyiben ez a jelenlegi
helyzet nem változik, az üzemszünet táblát ki kell tenni a rendelőre.
Hozzászólások:
Farkasné Pálfy Valéria képviselő: Mennyibe kerülnének a működéshez minimálisan szükséges
eszközök?
Rédeky Marcell ügyvezető: A legfontosabb a kezelőegység /szék/ cseréje lenne, a legegyszerűbb
ára nagyságrendileg 5 millió Ft. Meg kell nézni, hogy milyen eszközök vannak feltüntetve a
pályázati csomagban, fontossági sorrendet kell felállítani. Közösen kell megoldani, akár jó
minőségű használt eszközbeszerzésben is lehet gondolkodni.
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Farkasné Pálfy Valéria képviselő: Az orvos munkájáról nagyon jó visszajelzések vannak,
lakosságarányosan támogatni kell az eszközbeszerzést, melyet elsősorban Zalaapátinak kell
vállalni.
Kovács Katalin jegyző: Az eszközöket eddig is közösen vették az önkormányzatok. Sürgősen
konkretizálni kell a szükséges eszközöket, azokat az önkormányzatoknak közösen biztosítani kell.
Rékasi Csabáné polgármester: A részletes beszámoló elfogadását javasolja, az eszközbeszerzés
lakosságarányosan való támogatásával egyetért.
A képviselő-testület 4 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ elfogadta a Dr. Rédeky Fogorvosi Praxis
Kft. fogászati körzet ellátásáról szóló beszámolóját, és úgy foglalt állást, hogy a fogászati
ellátáshoz minimálisan szükséges eszközök beszerzését lakosságarányosan támogatja.

4./ Beszámoló az orvosi ügyelet ellátásáról.
Előadó: Dr. Németh András ügyvezető
/Előterjesztés, melyet a képviselők a meghívóval együtt kézhez kaptak, a jegyzőkönyv
mellékleteként csatolva./
Rékasi Csabáné polgármester elmondta, hogy Dr. Németh András ügyvezető előre jelezte
távolmaradását, egyéb elfoglaltságára hivatkozva, a beszámoló alapján javasolja a napirend
tárgyalását. Részletesen ismertette az előterjesztést.
Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 4 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ elfogadta az orvosi ügyelet ellátásáról
szóló beszámolót.

5./ Zalaapáti II. számú védőnői körzet munkájáról beszámoló.
Előadó: Horváth Beáta védőnő
/Előterjesztés, melyet a képviselők a meghívóval együtt kézhez kaptak, a jegyzőkönyv
mellékleteként csatolva./
Rékasi Csabáné polgármester elmondta, hogy Horváth Beáta védőnő jelezte távolmaradását
egyéb elfoglaltságára hivatkozva, a beszámoló alapján javasolja a napirend tárgyalását.
Részletesen ismertette az előterjesztést.
Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 4 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ elfogadta a Zalaapáti II. számú védőnői
körzet munkájáról szóló beszámolót.
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6./ Beszámoló a Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde munkájáról.
Előadó: Borbélyné Németh Zsuzsanna óvodavezető
Bakosné Szűcs Bernadett óvodavezető-helyettes: elmondta, hogy Borbélyné Németh Zsuzsanna
óvodavezető egyéb elfoglaltsága miatt nem tudott részt venni az ülésen.
Részletesen ismertette az előterjesztést, kiegészítésül elmondta, hogy a tavalyi évben egy nagy
ellenőrzés volt az óvodában, szakmailag sok dícséretet kaptak. Különböző programokat
szerveznek a gyerekeknek, évszakokhoz kapcsolódóan is. Tehetséggondozásra is több lehetőségük
van, mint pl. néptánc, moderntánc, karate…stb. Logopédus, gyógypedagógus is segíti az óvoda
munkáját, nagy szerepe van az iskolakezdésre való felkészítésben is.
Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 4 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ elfogadta a Zalaapáti Csupa Csoda
Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde munkájáról szóló beszámolót.

7./ Tájékoztató a Zalaapáti Gábor Áron Általános Iskola 2016/2017-es tanévéről.
Előadó: Tóth-Szalai Judit intézményvezető
/Előterjesztés, melyet a képviselők a meghívóval együtt kézhez kaptak, a jegyzőkönyv
mellékleteként csatolva./
Előadó részletesen ismertette az előterjesztést, kiemelte, hogy
- a versenyeken eredményesen szerepeltek az iskola diákjai,
- jelentősen csökkent a hiányzások, főleg az igazolatlan hiányzások száma, ez
köszönhető a jól működő jelzőrendszernek,
- az iskolában szép számmal kínálnak közösségfejlesztő programot,
- az óvoda-iskola átmenet programmal pályáztak a “bázisintézmény” címre,
melyet megnyertek. Az óvodával nagyon jó az együttműködés. E cím elnyerése
nagy szakmai sikert jelent az iskolának.
- augusztus 22-től 5 évre kinevezték az intézmény vezetőjének.
Hozzászólás:
Rédeky Marcell ügyvezető: Az iskolafogászat szempontjából nagyon jó az együttműködés,
rugalmas az iskola, melyet ezúton is köszön.
A képviselő-testület a Zalaapáti Gábor Áron Általános Iskola 2016/2017-es tanévéről szóló
tájékoztatót tudomásul vette.

8./ Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2017. I. félévi gazdálkodásáról beszámoló.
Előadó: Kovács Katalin jegyző
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/Előterjesztés, melyet a képviselők a meghívóval együtt kézhez kaptak, a jegyzőkönyv
mellékleteként csatolva./
Előadó részletesen ismertette az előterjesztést, elmondta, hogy a kiadások időarányosan alakultak.
Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ezt követően a képviselő-testület 4 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:
58/2017.(IX.28.) számú határozat:
Esztergályhorváti Önkormányzat Képviselő-testülete
a Zalaapáti Közös Önkormányzait Hivatal 2017. I. félévi gazdálkodásáról szóló
beszámolót – az előterjesztés szerint – elfogadja.
Felelős: Rékasi Csabáné polgármester
Kovács Katalin jegyző

9./ Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosítása.
Előadó: Kovács Katalin jegyző
/Előterjesztés, melyet a képviselők a meghívóval együtt kézhez kaptak, a jegyzőkönyv
mellékleteként csatolva./
Előadó részletesen ismertette az előterjesztést és határozati javaslatot, javasolva elfogadását.
Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ezt követően a képviselő-testület 4 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:
59/2017.(IX.28.) számú határozat:
Esztergályhorváti Önkormányzata Képviselő-testülete
1./ Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2017.évi módosított költségvetési
előirányzatát az alábbiakban állapítja meg, mely beépül a Zalaapáti Önkormányzat
költségvetésébe.
Bevételek:
- saját bevételek:
- Ft
- állami támogatás:
56.975.800 Ft
- önkormányzati támogatás:
13.807.580 Ft
- előző évi módosított pénzmaradvány:
1.977.677 Ft
Bevételek összesen:
72.761.057 Ft
Kiadások:
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Ebből:
- személyi juttatás:
- munkaadói járulék:
- dologi kiadások:
- beruházások
Kiadások összesen:

50.994.610
11.067.408
10.470.439
228.600
72.761.057

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

2./ A köztisztviselői illetményalap 2017. 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

10./ Zalaapáti Óvoda és Mini Bölcsőde Intézményi Társulás 2017. évi költségvetésének
módosítása.
Előadó: Rékasi Csabáné polgármester
/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 4 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:
60/2017.(IX.28.) számú határozat:
Esztergályhorváti Önkormányzata Képviselő-testülete
a Zalaapáti Óvoda és Mini bölcsőde Intézményi Társulás 2017.évi módosított
költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg.
Bevételek:
- saját bevételek:
2.553.815 Ft
- előző évi pénzmaradvány:
4.923.073 Ft
- állami támogatás:
84.635.556 Ft
- önkormányzati támogatás:
- Ft
- Bevételek összesen:
92.112.444 Ft
Kiadások:
- személyi juttatás:
54.053.167 Ft
- munkaadói járulék:
11.791.130 Ft
- dologi és ellátottak kiadása:
25.683.464 Ft
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- átadott pénzeszköz:
- felhalmozási célú kiadások:
Kiadások összesen:

584.683 Ft
- Ft
92.112.444 Ft

Felelős: Rékasi Csabáné polgármester
Kovács Katalin jegyző

11./ Esztergályhorváti Önkormányzat 2017. évi I. félévi gazdálkodásáról beszámoló.
Előadó: Rékasi Csabáné polgármester
/Előterjesztés, melyet a képviselők a meghívóval együtt kézhez kaptak, a jegyzőkönyv
mellékleteként csatolva,/
Előadó részletesen ismertette az előterjesztést, elmondta, hogy a bevételek, kiadások
időarányosan alakultak.
Kovács Katalin jegyző elmondta, hogy jogszabály nem írja elő a féléves beszámoló tárgyalását,
de az állami támogatás felhasználásáról fontos információval szolgál.
Ezt követően a képviselő-testület 4 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:
61/2017.(IX.28.) számú határozat:
Esztergályhorváti Önkormányat Képviselő-testülete
Esztergályhorváti Önkormányzata 2017. I. félévi gazdálkodásáról szóló
beszámolót – az előterjesztés szerint – elfogadja.
Felelős: Rékasi Csabáné polgármester
Kovács Katalin jegyző

12./ Esztergályhorváti Önkormányzat 2017. évi költségvetésének 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, javasolta elfogadását.
Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ezt követően a képviselő-testület 4 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi rendeletet alkotta.
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Esztergályhorváti Önkormányzat Képviselő-testülete
11/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelete:
Az Önkormányzat 2017. évi költségvetését megállapító 2/2017.(III.09.)
önkormányzati rendelet módosításáról.
/Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
A rendeletben foglaltak végrehajtásáért
Felelős: Rékasi Csabáné polgármester
Kovács Katalin jegyző

13./ Szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás beszedéséről beszámoló.
Előadó: Kovács Katalin jegyző
/Előterjesztés, melyet a képviselők a meghívóval együtt kézhez kaptak, a jegyzőkönyv
mellékleteként csatolva./
Előadó részletesen ismertette az előterjesztést.
Hozzászólások:
Farkasné Pálfy Valéria képviselő: A falunak sokkal előnyösebb, hogy átvette a díjak beszedését
a Hivatal. Az ingatlanra való terhelés is jó, de jobb megoldásnak látja a letiltást.
Kovács Katalin jegyző: Most előnyösebb a díjbeszedés szempontjából, hogy a Hivatal
bonyolítja, az eddigiek során viszont jobb megoldás volt a Vízitársulat létrehozása.
A díjak, hátralékok beszedése érdekében mindent elkövetnek, természetesen a felszólításokat
követően, amennyiben nem fizetnek, elsősorban a letiltást eszközölik, ha erre nincs lehetőség, a
végső megoldás az ingatlanra való ráterhelés.
Ezt követően a képviselő-testület 4 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:
62/2017.(IX.28.) számú határozat:
Esztergályhorváti Önkormányzat Képviselő-testülete
a szennyvízközmű érdekeltségi hozzájárulás hátralékok és befizetések
alakulásáról, a hátralékok behajtása érdekében tett intézkedésekről szóló
beszámolót – az előterjesztés szerint – elfogadja.
Felelős: Rékasi Csabáné polgármester
Kovács Katalin jegyző
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14./ Egyéb ügyek:
a) Hulladékszállítási szerződés felülvizsgálata.
Előadó: Rékasi Csabáné polgármester
Előadó elmondta, hogy már korábban szó volt róla, hogy a Zalaispa nem kapta meg
akkreditációját az Energia Hivataltól. Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására
létrehozott szervezet, a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.
hulladékgazdálkodási régiók megalakítását tűzte ki célul. Az egységes, gazdaságos
közszolgáltatás a leghatékonyabban akként tud megvalósulni, ha egy régióban egy közszolgáltató
lát el valamennyi közszolgáltatási feladatot. Zala megye északi régiójába a Zalai Közszolgáltató
Nonprofit Kft. lett kijelölve. A Zalaispa Hulladékgazdálkodási Társulás szeptemberi ülésén úgy
határozott, hogy valamennyi tag település a hulladékgazdálkodási szerződését közös
megegyezéssel, 2017. szeptember 30-i hatállyal szüntesse meg, és a Zalai Közszolgáltató
Nonprofit Kft-vel 2017. október 1. napjával kössön szerződést változatlan feltételekkel. A
szolgáltatást alvállalkozóként továbbra is a Zalaispa Nonprofit Zrt. végzi.
Ismertette a szerződés tervezetet, javasolva elfogadását.
A képviselő-testület egybehangzóan támogatta az elhangzottakat, majd 4 fő igen szavazattal
/egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:
63/2017.(IX.28.) számú határozat:
Esztergályhorváti Önkormányzat Képviselő-testülete
1./ a Zalaispa Nonprofit Zrt-vel /Zalabér, Rákóczi F. 2./ 2015. július
3-án megkötött Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződését - közös
megegyezéssel - 2017. szeptember 30. napjával megszünteti.
2./ 2017. október 1. napjával Esztergályhorváti község hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási feladatainak ellátására - változatlan feltételekkel -szerződést köt a
Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. Zalaegerszeg, Gasparich Márk utca 26. szám
alatti vállalkozással.
Felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés aláírására.
Felelős: Rékasi Csabáné polgármester
Kovács Katalin jegyző

b) Csatlakozás a Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához.
Előadó: Rékasi Csabáné polgármester
Előadó elmondta, hogy a következő tanévben is folytatódik a felsőoktatási ösztöndíj pályázat.
Javasolja a pályázat 2018. évi fordulójához való csatlakozást.
Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Ezt követően a képviselő-testület 4 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ a következő határozatot
hozta:
64/2017.(IX.28.) számú határozat:
Esztergályhorváti Önkormányzata csatlakozik a Bursa Hungarica felsőoktatási
önkormányzati ösztöndíj pályázat 2018. évi fordulójához.
Felelős: Rékasi Csabáné polgármester

c) Proksa József beadványa.
Előadó: Rékasi Csabáné polgármester
/Proksa József veszprémi lakos beadványa a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Előadó részletesen ismertette Proksa József 2770-2/2017. ügyszámon iktatott beadványát.
Javasolja, hogy érdemben ne foglalkozzanak vele.
A képviselő-testület egybehangzóan támogatta a javaslatot, majd 4 fő igen szavazattal
/egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:
65/2017.(IX.28.) számú határozat:
Esztergályhorváti Önkormányzata Képviselő-testülete
Megismerte Proksa József 8200 Veszprém, Stadion út 15. szám alatti lakos 27702/2017. ügyszámú beadványát és az alábbi döntést hozta:
A képviselő-testület nem kíván érdemben foglalkozni Proksa József 8200
Veszprém, Stadion út 15. szám alatti lakos beadványával.
Felkéri a jegyzőt, hogy döntéséről nevezettet írásban értesítse.
Határidő: 2017. október 7.
Felelős: Kovács Katalin jegyző
Hegedüs Lóránt aljegyző
Napirend tárgyalása után:
Rékasi Csabáné polgármester elmondta, hogy
- az Arany János utca 41/A szám alatti ingatlanon a szennyvízcsatlakozást
szakértők megvizsgálták, és megállapították, hogy valóban nem lehet
rácsatlakozni. A kivitelező nyilatkozni fog, hogy milyen megoldás szükséges a
csatornahálózat használatához, ennek mennyi a költsége, ez kit terhel.
Amennyiben ezt az önkormányzatnak kell megfizetni, majd akkor kell
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érdemben tárgyalni ezt az ügyet, hogy elengedi e az önkormányzat a
hozzájárulást, vagy kifizeti a megvalósítás költségeit.
Sok egyedül élő reklamál, hogy nincs hulladék, csak ritkán veszi igénybe a
hulladékszállítást, miért kell a teljes összeget fizetnie? A képviselő-testület
adhat e számukra valamiféle kedvezményt?
Kovács Katalin jegyző elmondta, hogy a településen nagyon kedvező a
hulladékszállítás díja, ezért nincs kisebb kuka. Fel kell hívni a lakosság
figyelmét, hogy a díj meg nem fizetése esetén átadja a szolgáltató a NAV-nak
behajtásra, és a nyugdíjból, jövedelemből le fogják tiltani. Ez nem jó megoldás.
Amennyiben kedvezményt ad az önkormányzat, abban nem lehet igazságot
tenni. Nagyon indokolt esetben támogatást nyújthat az önkormányzat,
amennyiben a díj megfizetése gondot jelent.
Kovács Katalin jegyző felhívta a képviselő-testület figyelmét, hogy az idei
évben még nem tartottak közmeghallgatást, ezt pótolni kell.
Rékasi Csabáné polgármester: Az október utolsó hetére tervezett képviselőtestületi ülés után javasolja a közmeghallgatás megtartását.
Kovács Katalin jegyző: a korábbi ülésen szó volt a sírhely megváltási díjának
felülvizsgálatáról. Ismertette a környező településeken jelenleg is érvényes
díjakat, melyek nagyságrendileg megegyeznek az Esztergályhorvátival. El kell
dönteni, hogy kíván e a képviselő-testület most díjat emelni, vagy sem. A
temetőben fel kell mérni a lejárt megváltási idejű sírokat, tájékoztatni kell a
hozzátartozókat erről a temető bejáraton elhelyezett táblán. A temetés évéből
ki lehetne indulni, az újraváltásra határidőt kell megszabni, 2018. augusztus 1.
napot. A temetésekről pontos nyilvántartást kell vezetni, hogy később is
követhető legyen a megváltások lejárta.
Farkasné Pálfy Valéria képviselő: Most nem javasolja emelni a megváltási
díjakat, először az újraváltásokat kell rendbe tenni.
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 29 perckor bezárta

Kmft.

Rékasi Csabáné
polgármester

Kovács Katalin
jegyző
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