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JEGYZŐKÖNYV 
 
Esztergályhorváti Önkormányzat Képviselő-testülete  
2018. április 26-án megtartott nyilvános üléséről 
 
Határozatok: 

Sorszáma kódja 
13 Z1 
14 F2 
15 F5 
16 D1 
17 A15 
18 E16 
19 Z1 
20 Z1 
21 Z1 
22 C1 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
Rendeletek: 
Sorszáma 
(kihirdetés 

ideje) 

Tárgya Kapcsolódó 
önkormányzati rendelet 

(Módosítás, vagy hatályon 
kívül helyezés) 

Kódja 

5(IV.27.) A község településképének védelméről 1/2013.(II.05.) önk.rendelet 
módosítása, 
14/2017.(XII.21.) és 
8/2008.(X.30.) 
önk.rendeletek hatályon 
kívül helyezése 

Z0 

6(IV.27.) Az Önkormányzati 2017. évi 
költségvetése 

2/2017.(III.09.) önk.rendelet 
módosítása 

B1 

7(IV.27.) Az Önkormányzat 2017. évi 
költségvetésének teljesítéséről. 

 B4 

    
    
    
 
 



 
 

 

3

3

5/2018. 
J e g y z ő k ö n y v 

 
Készült:  az Esztergályhorváti Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. április 26-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  
  - Török Zoltán képviselők 
  /5 tagú testületből 4 fő/  
 
Távol maradt: - Bézsenyi Zoltánné képviselő /1 fő/ 
 
Meghívott:  -    Hegedüs Lóránt aljegyző 
        -     Horváth Lászlóné jegyzőkönyvvezető 
 
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./ Esztergályhorváti településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet elfogadása. 
Előadó: Rékasi Csabáné polgármester 
 
2./ Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosítása. 
Előadó: Hegedüs Lóránt aljegyző 
 
3./ Esztergályhorváti Önkormányzat 2017. évi költségvetését megállapító 2/2017.(III.09.) 
önkormányzati rendelet módosítása. 
Előadó: Rékasi Csabáné polgármester 
 
4./ Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv vezetőjének a belső 
kontrollrendszer minőségének értékeléséről szóló nyilatkozatának beterjesztése. 
Előadó: Hegedüs Lóránt aljegyző 
 
5./ Esztergályhorváti Község Önkormányzata költségvetési szerv vezetőjének a belső 
kontrollrendszer minőségének értékeléséről szóló nyilatkozatának beterjesztése. 
Előadó: Rékasi Csabáné polgármester 
 
6./ Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési beszámolójának 
elfogadása. 
Előadó: Hegedüs Lóránt aljegyző 
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7./ Esztergályhorváti Önkormányzat 2017. évi zárszámadásának elfogadása. 
Előadó: Rékasi Csabáné polgármester 
 
8./ Belső ellenőrzési jelentés a 2017. évben végzett belső ellenőrzésekről. 
Előadó: Hegedüs Lóránt aljegyző 
 
9./ Egyéb ügyek: 
 a) Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás 2018. évi támogatására pályázat benyújtása. 
 b) Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának 
 felülvizsgálata. 
 c) Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelme. 
 d) Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület támogatási kérelme. 
 e) Kulturális rendezvények szervezésére megbízás. 
 Előadó: Rékasi Csabáné polgármester 
 f) Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése. 
 Előadó: Hegedüs Lóránt aljegyző 
  
 
 
 
Napirendek tárgyalása: 
 
1./ Esztergályhorváti településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet elfogadása. 
Előadó: Rékasi Csabáné polgármester 
/Előterjesztés és rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
Előadó részletesen ismertette az előterjesztést, határozati javaslatot és rendelet-tervezetet.  
 
A képviselő-testület egybehangzóan támogatta az elhangzottakat, majd 4 fő igen szavazattal 
egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
  13/2018.(IV.26.) számú határozat: 
 
  Esztergályhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testülete –  
  a településképi arculati kézkönyvvel kapcsolatos véleményeket megismerte,   
  az arculati kézikönyvet elfogadja. 
  Határidő: azonnal 
  Felelős: Rékasi Csabáné polgármester 
 
 
 
 
Ezt követően a képviselő-testület 4 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi rendeletet alkotta: 
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  Esztergályhorváti Önkormányzat Képviselő-testülete 
  5/2018.(IV.27.) önkormányzati rendelete: 
 
  A község településképének védelméről. 
   
  /Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
   
  A rendeletben foglaltak végrehajtásáért 
  Felelős: Rékasi Csabáné polgármester 
                                      Kovács Katalin jegyző 
 
 
 
2./ Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosítása. 
Előadó: Hegedüs Lóránt aljegyző 
/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 4 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta: 
 
 14/2018.(IV.26.) számú határozat: 
 
 Esztergályhorváti Önkormányzat 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:    57.982.116,- Ft 
- önkormányzati támogatás:   13.807.580,- Ft 
- előző évi módosított pénzmaradvány:   1.977.677,- Ft 
Bevételek összesen:    73.767.373,-Ft 
Kiadások: 
Ebből: 
- személyi juttatás:    50.549.657,- Ft 
- munkaadói járulék:    11.857.386,- Ft 
- dologi kiadások:    11.131.730,- Ft 
- beruházások                                228.600,- Ft 
Kiadások összesen:    73.767.373,- Ft 
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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 

 
 
3./ Esztergályhorváti Önkormányzat 2017. évi költségvetését megállapító 2/2017.(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 előterjesztés és rendelet-tervezet, javasolva elfogadását. 
 
Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezt követően a képviselő-testület 4 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi rendeletet alkotta: 
 
  Esztergályhorváti Önkormányzat Képviselő-testülete 
  6/2018.(IV.27.) önkormányzati rendelete: 
 
  Az Önkormányzat 2017. évi költségvetését megállapító 2/2017.(III.09.)   
  önkormányzati rendeletének módosításáról. 
 
  /Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
  A rendeletben foglaltak végrehajtásáért 
 
  Felelős: Rékasi Csabáné polgármester 
                                      Kovács Katalin jegyző 
 
 
4./ Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv vezetőjének a belső 
kontrollrendszer minőségének értékeléséről szóló nyilatkozatának beterjesztése. 
Előadó: Hegedüs Lóránt aljegyző 
/Nyilatkozat a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
Előadó elmondta, hogy törvényi kötelezettség a zárszámadás előtt a költségvetési szerv 
vezetőjének a belső kontrollrendszer minőségének értékeléséről szóló nyilatkozatának 
beterjesztése. Részletesen ismertette a nyilatkozatot. 
 
Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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A képviselő-testület a 370/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 1. melléklete alapján készült 
nyilatkozatot megismerte, megtárgyalta, azt a jegyzőkönyv mellékleteként csatolt tartalommal 4 
fő igen szavazattal /egyhangúlag/ tudomásul veszi. 
 
 
5./ Esztergályhorváti Község Önkormányzata költségvetési szerv vezetőjének a belső 
kontrollrendszer minőségének értékeléséről szóló nyilatkozatának beterjesztése. 
Előadó: Rékasi Csabáné polgármester 
/Nyilatkozat a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
Előadó elmondta, hogy törvényi kötelezettség a zárszámadás előtt a költségvetési szerv 
vezetőjének a belső kontrollrendszer minőségének értékeléséről szóló nyilatkozatának 
beterjesztése. Részletesen ismertette a nyilatkozatot. 
 
Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A képviselő-testület a 370/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 1. melléklete alapján készült 
nyilatkozatot megismerte, megtárgyalta, azt a jegyzőkönyv mellékleteként csatolt tartalommal 4 
fő igen szavazattal /egyhangúlag/ tudomásul veszi. 
 
 
 
6./ Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési beszámolójának 
elfogadása. 
Előadó: Hegedüs Lóránt aljegyző 
/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. 
 
Ezt követően a képviselő-testület 4 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta: 
 
 15/2018.(IV.26.) számú határozat: 
 
 Esztergályhorváti Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
 1./ Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési beszámolóját az  
 alábbiakban állapítja meg, mely beépül a Zalaapáti Önkormányzat költségvetésébe. 

Bevételek:  
- saját bevételek:                  39,- Ft 
- állami támogatás:    57.982.116,- Ft 
- önkormányzati támogatás:   13.807.580,- Ft 
- előző évi módosított pénzmaradvány:   1.977.677,- Ft 
Bevételek összesen:    73.767.412,- Ft 
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Kiadások: 
Ebből: 
- személyi juttatás:    50.392.262,- Ft 
- munkaadói járulék:    11.857.386,- Ft 
- dologi kiadások:    10.936.585,- Ft 
- beruházások                                228.600,- Ft 
Kiadások összesen:    73.414.833,- 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 

 
 
7./ Esztergályhorváti Önkormányzat 2017. 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 4 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi rendeletet alkotta: 
 
  Esztergályhorváti Önkormányzat Képviselő-testülete 
  7/2018.(IV.27.) önkormányzati rendelete: 
 
  Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítéséről. 
 
  /Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
  A rendeletben foglaltak végrehajtásáért 
 
  Felelős: Rékasi Csabáné polgármester 
                                      Kovács Katalin jegyző 
 
 
 
8./ Belső ellenőrzési jelentés a 2017. évben végzett belső ellenőrzésekről. 
Előadó: Hegedüs Lóránt aljegyző 
/Előterjesztés, melyet a képviselők a meghívóval együtt kézhez kaptak, a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva./ 
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Előadó részletesen ismertette az előterjesztést, elmondta, hogy a belső ellenőrzést a Keszthely és 
Környéke Kistérségi Többcélú keretében látják el. Az ellenőrzés során hiányosságokat nem tárt 
fel. 
 
Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezt követően a képviselő-testület 4 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta: 
 
  16/2018.(IV.26.) számú határozat: 
 
  Esztergályhorváti Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
  megtárgyalta és elfogadta a 2017. évi éves ellenőrzési jelentést.   
  
  Határidő: azonnal 
  Felelős: Kovács Katalin jegyző 
 
 
9./ Egyéb ügyek: 
a) Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás 2018. évi támogatására pályázat benyújtása. 
Előadó: Rékasi Csabáné polgármester 
 
Előadó ismertette a Magyar Államkincstár 2018. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás 
támogatással kapcsolatos tájékoztatóját, javasolja a pályázat benyújtását. 
 
A képviselő-testület egybehangzóan támogatta a javaslatot, majd 4 fő igen szavazattal 
/egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta: 
 
  17/2018.(IV.26.) számú határozat: 
 
  Esztergályhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
 
  megismerte és megtárgyalta a Magyar Államkincstár tájékoztatását a 2018. évi  
  lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatással kapcsolatban és az alábbi  
  határozatot hozta: 
 
  1. A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a 2018. évi lakossági víz és   
  csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentését szolgáló támogatás pályázati  
  úton igénylésre kerüljön. A támogatási igénybejelentésben foglaltakat a csatolt  
  tartalommal tudomásul veszi.  
 
  2. Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, aláírására.  
 
  Felelős: Rékasi Csabáné polgármester 
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b) Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának 
felülvizsgálata. 
Előadó: Rékasi Csabáné polgármester 
 
Előadó részletesen ismertette a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás egységes 
szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatát, és Társulási Megállapodását, kiemelve 
a módosításokat.  
Javasolja a módosított Társulási Megállapodás elfogadását. 
 
Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezt követően a képviselő-testület 4 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta: 
 
  18/2018.(IV.26.) számú határozat: 
 
  Esztergályhorváti Önkormányzat Képviselő-testülete – 
 
  a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás módosított Társulási  
  Megállapodását megismerte, megtárgyalta, a módosításokkal egységes szerkezetbe 
  foglalt Társulási Megállapodást jóváhagyja. 
 
  Felhatalmazza a polgármestert a módosított Társulási Megállapodás aláírására. 
 
  Felelős: Rékasi Csabáné polgármester 
 
 
 
c) Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelme. 
Előadó: Rékasi Csabáné polgármester 
 
Előadó részletesen ismertette a – jegyzőkönyv mellékleteként csatolt – kérelmet. Javasolja 
10.000,- Ft támogatás biztosítását. 
 
A képviselő-testület egybehangzóan támogatta az elhangzottakat, majd 4 fő igen szavazattal 
/egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta: 
 
  19/2018.(IV.26.) számú határozat: 
 
  Esztergályhorváti Önkormányzat Képviselő-testülete – 
  az Országos Mentőszolgálat Alapítvány – kérelmére – részére 10.000,- Ft   
  támogatást biztosít a keszthelyi mentőállomás mentőautóinak felszereltségére,  
  elszámolási kötelezettséggel. 
 
  Felhatalmazza a polgármestert a támogatás átutalására. 
 
  Felelős: Rékasi Csabáné polgármester 
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d) Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület támogatási kérelme. 
Előadó: Rékasi Csabáné polgármester 
 
Előadó részletesen ismertette a – jegyzőkönyv mellékleteként csatolt – kérelmet. Javasolja 
10.000,- Ft támogatás biztosítását. 
 
A képviselő-testület egybehangzóan támogatta az elhangzottakat, majd 4 fő igen szavazattal 
/egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta: 
 
  20/2018.(IV.26.) számú határozat: 
 
  Esztergályhorváti Önkormányzat Képviselő-testülete – 
  az Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesület – kérelmére – részére  
  10.000,- Ft támogatást biztosít a Keszthelyi Kórház csecsemő- és gyermekosztály  
  tevékenységének elősegítéséhez, elszámolási kötelezettséggel. 
 
  Felhatalmazza a polgármestert a támogatás átutalására. 
 
  Felelős: Rékasi Csabáné polgármester 
 
 
 
e) Kulturális rendezvények szervezésére megbízás. 
Előadó: Rékasi Csabáné polgármester 
 
Előadó elmondta, hogy Bekné Szimiczki Szabina esztergályhorváti lakos nagyon sokat tesz a 
település közösségi munkájában. A rendezvények szervezésében is kiveszi részét, ha kell a 
könyvtárost is helyettesíti. Jelenleg egy pályázati projekt keretében 6 órában foglalkoztatva van. E 
projekt Sármellék gesztorálásával Esztergályhorváti települést is érinti, több rendezvény 
bonyolódik majd itt is, ezért javasolja havi rendszerességgel díjazását. Eddig is lehetett rá 
számítani, önzetlenül szervezett, dolgozott a helyi közösségért, szabadsága idején szükség lenne a 
könyvtáros helyettesítésére is. 
 
Hozzászólások: 
Farkasné Pálfy Valéria képviselő: havi 30.000,- Ft megbízási díjat javasol, így a nettó díja 
20.000,- Ft körül lenne.  
 
Rékasi Csabáné polgármester: Támogatja a javaslatot, április 1-től javasolja megbízását. 
 
A képviselő-testület egybehangzóan támogatta a javaslatot, majd 4 fő igen szavazattal 
/egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta: 
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  21/2018.(IV.26.) számú határozat: 
 
  Esztergályhorváti Önkormányzat Képviselő-testülete –  
  megbízza Bekné Szimiczki Szabina Esztergályhorváti, Arany J. út 21. szám alatti  
  lakost 2018. április 1-től helyi kulturális programok szervezésével, alkalmanként a 
  könyvtáros helyettesítésével, 30.000,- Ft/hó díjért. 
  Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 
 
  Felelős: Rékasi Csabáné polgármester 
                                      Kovács Katalin jegyző 
 
 
 
f) 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: 
 
  22/2018.(IV.26.) számú határozat: 
 
  Esztergályhorváti Önkormányzat képviselő-testülete  
 
  az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról  
  készített 2017. éves beszámolót elfogadja. 
   
  Határozat: azonnal 
  Felelős: Rékasi Csabáné polgármester 
                                      Kovács Katalin jegyző 
 
 
Napirend tárgyalása után: 
Rékasi Csabáné polgármester elmondta, hogy 

- ígéret szerint a hét végén kezdődik a felszerelése a közterületi kameráknak, remélhetőleg 
az időjárás sem lesz akadály. 

- ingyenes számítógépes tanfolyam indul helyben, vizsgát követően 10.000,- Ft-ot kapnak a 
résztvevők. 

- Anyák napi kézműves foglalkozást szerveznek a gyermekek részére. 
- a temetői kapu készítésére folyamatban van. 
- a zártkerti pályázat keretében megvásárolni kívánt terület jelenleg el van vetve, a 

betakarítást követően kerülhet sor az adás-vételre. 
 



 
 

 

13

13

 
 
Miután több napirendi pont tárgyalására nem került sor, a polgármester megköszönte a 
megjelenést, az ülés munkájában való részvételt, az ülést 16 óra 13 perckor bezárta 
 
 

Kmft. 
 
 
 

 Rékasi Csabáné     Kovács Katalin 
 polgármester                 jegyző 


