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JEGYZŐKÖNYV 

 

Bókaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

2020. július 2-án megtartott nyilvános üléséről 

 

Határozatok: 

Sorszáma Kódja 

51 C5 

52 F2 

53 E16 

54 F5 

55 E16 

56 Z1 

57 Z1 

58 C2 

59 A15 

60 L8 

61 A15 

62 Z1 

63 Z1 

64 Z1 

  

  

  

 

 

Rendeletek: 

Sorszáma 

(kihirdetés 

ideje) 

Tárgya Kapcsolódó 

önkormányzati rendelet 

(Módosítás, vagy hatályon 

kívül helyezés) 

Kódja 

3(VII.06.) Az Önkormányzati 2019. évi 

költségvetéséről 

1/2019.(III.13.) önk.rendelet 

módosításáról 

B1 

4(VII.06.)  Az Önkormányzat 2019. évi 

költségvetésének teljesítéséről 

 B4 

5(VII.06.) A Zalaapáti Közös Önkormányzati 

Hivatalban igazgatási szünet és 

munkaszüneti  

 Z0 
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9/2020.   

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: a Bókaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. július 2-án 17,00 órai 

kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 

Az ülés helye: Önkormányzat tanácskozóterme 

             Bókaháza, Kossuth L. u. 6.  

  

Jelen vannak:  - Lóth Eszter polgármester 

  - Németh László 

  - Kiss Miklós 

  - Szakál Renáta képviselők  

    /5 tagú testületből 4 fő/  

 

Távol maradt: - Szente Ferenc alpolgármester /1 fő/ 

 

 

Valamennyi napirend tárgyalásához tanácskozási joggal:    -     dr. Milus Lajos jegyző 

Közös Önkormányzati Hivatal részéről: -     Fábos Katalin aljegyző 

- Horváth Lászlóné jegyzőkönyvvezető 

- Pati Alexandra pénzügyi ügyintéző    

 

Lóth Eszter polgármester: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította a határozatképességet, 

javaslatot tett a napirendre, melyet a képviselő-testület 4 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ 

elfogadott az alábbiak szerint: 

 

N a p i r e n d:  

1./ Polgármester beszámolója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés 

között tett intézkedésekről, valamint a veszélyhelyzet idején hozott polgármesteri 

döntésekről. 

Előadó: Lóth Eszter polgármester 

 

2./ Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítása. 

Előadó: dr. Milus Lajos jegyző 

 

3./ Zalapáti Óvoda, Mini Bölcsőde Intézményi Társulás 2019. évi költségvetésének 

módosítása. 

Előadó: Lóth Eszter polgármester 

 

4./ Bókaháza Község Önkormányzata az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 

1/2019.(III.13.) önkormányzati rendelet módosítása. 

Előadó: Lóth Eszter polgármester 

 

5./ Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési beszámolójának 

elfogadása. 

Előadó: dr. Milus Lajos jegyző 
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6./ Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda, Mini Bölcsőde Intézményi Társulás 2019. évi 

költségvetési beszámolójának elfogadása. 

Előadó: Lóth Eszter polgármester 

 

7./ Bókaháza Önkormányzat 2019. évi zárszámadásának elfogadása. 

Előadó: Lóth Eszter polgármester 

 

8./ Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatalban igazgatási szünet és munkaszüneti nap 

elrendeléséről szóló rendelet megalkotása. 

Előadó: dr. Milus Lajos jegyző 

 

9./ 46/2020.(V.20.) számú határozat módosítása. 

Előadó: Lóth Eszter polgármester 

 

10./ Bókaházai Értéktárba helyi értékek felvétele. 

Előadó: Lóth Eszter polgármester 

 

11./ Zalaapáti fogorvosi körzet munkájáról beszámoló. 

Előadó: Lóth Eszter polgármester 

 

12./ Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás 2020. évi támogatására pályázat benyújtása. 

Előadó: Lóth Eszter polgármester 

 

13./ Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda, Mini Bölcsőde óvodavezetői állásra beérkezett pályázat 

elbírálása. 

Előadó: Lóth Eszter polgármester 

 

14./ Bókaháza Kossuth L. utca 37/6, 37/8 hrsz-ú és Rákóczi utca 37/13 és 37/14 hrsz-ú 

járdák felújítására pályázat benyújtása. 

Előadó: Lóth Eszter polgármester 

 

15./ Bókaháza temető melletti partfal /106 hrsz/ omlások helyreállításának kiviteli tervének 

elkészítésére megbízás. 

Előadó: Lóth Eszter polgármester 

 

16./ EFOP-1.5.2-16-2017-00044 azonosítószámú pályázat keretében egészségcsomagok 

beszerzése. 

Előadó: Lóth Eszter polgármester 

 

17./ Egyéb ügyek: 

 a) Rönkös Söröző újra indítása. 

 Előadó: Lóth Eszter polgármester 
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Napirendek tárgyalása: 

1./ Polgármester beszámolója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés 

között tett intézkedésekről, valamint a veszélyhelyzet idején hozott polgármesteri 

döntésekről. 

Előadó: Lóth Eszter polgármester 

 

/Előterjesztés, melyet a képviselők a meghívóval együtt kézhez kaptak, a jegyzőkönyv 

mellékleteként csatolva./ 

 

Előadó részletesen ismertette az előterjesztést, elmondta, hogy a köztemetés költsége a hagyatéki 

eljárás során megtérül, a háznál összegyűjtött lomtalanítás jól sikerült, a tervezett 250 ezer Ft 

fedezi a költségeit.  

 

Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

A képviselő-testület 4 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta: 

 

  51/2020.(VII.02.) számú határozat: 

 

  Bókaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete – 

a két ülés között tett intézkedésekről szóló beszámolót, továbbá– ismerve a 

veszélyhelyzet ideje alatt hozott polgármesteri döntéseket, intézkedéseket is– 

elfogadja. 

  Felelős: Lóth Eszter polgármester  

 

 

2./ Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítása. 

Előadó: dr. Milus Lajos jegyző 

/Előterjesztés, 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. 

 

A képviselő-testület 4 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta: 

 

 52/2020.(VII.02.) számú határozat: 

 

 Bókaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete - 

 1./ Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési 

 előirányzatának módosítását az alábbiak szerint állapítja meg, mely beépül a Zalaapáti 

 Önkormányzat költségvetésébe. 

Bevételek:  

-egyéb működési bevételek:       8.022.164,- Ft 

- állami támogatás:    66.189.620,- Ft 

- önkormányzati támogatás:   28.300.259,- Ft 

- előző évi módosított pénzmaradvány:      478.600,- Ft 

Bevételek összesen:             102.990.643,- Ft 
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Kiadások: 

Ebből: 

- személyi juttatás:    76.888.455,- Ft 

- munkaadói járulék:    14.589.809,- Ft 

- dologi kiadások:    11.512.379,- Ft 

Kiadások összesen:             102.990.643,- Ft 

2./ A köztisztviselői illetményalap 2019. évre 46.380,- Ft 

A közös hivatal alkalmazotti összlétszáma:  16 fő 

Ebből: 

- köztisztviselő 15 fő 

- kisegítő    1 fő 

Felelős: Lóth Eszter polgármester 

              dr. Milus Lajos jegyző 

 

 

 

3./ Zalapáti Óvoda, Mini Bölcsőde Intézményi Társulás 2019. évi költségvetésének 

módosítása. 

Előadó: Lóth Eszter polgármester 

/Előterjesztés, 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. 

 

A képviselő-testület 4 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta: 

 

 53/2020.(VII.02.) számú határozat: 

 

 Bókaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete - 

 1./ a Zalaapáti Óvoda, Mini Bölcsőde Intézményi Társulás 2019. évi költségvetési 

 előirányzatának módosítását az alábbiak szerint állapítja meg. 

Bevételek:  

- saját bevételek:      4.244.728,- Ft 

- előző évi pénzmaradvány:     4.947.296,- Ft 

- működési célú támogatás:            100.955.845,- Ft 

- önkormányzati támogatás:                   0,- Ft 

Bevételek összesen:             110.147.869,- Ft 

Kiadások: 

- személyi juttatás:    64.696.755,- Ft 

- munkaadói járulék:    12.502.933,- Ft 

- dologi és ellátottak kiadása:   32.948.181,- Ft 

- átadott pénzeszköz:                               0,- Ft 

- felhalmozási célú kiadások:                                          0,- Ft 

Kiadások összesen:              110.147.869,-Ft 

Felelős: Lóth Eszter polgármester 

              dr. Milus Lajos jegyző 
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4./ Bókaháza Község Önkormányzata az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 

1/2019.(III.13.) önkormányzati rendelet módosítása. 

Előadó: Lóth Eszter 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 4 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi rendeletet alkotta: 

 

  Bókaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

  3/2020.(VII.06.) önkormányzati rendelete: 

 

  Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(III.13.) önkormányzati 

  rendelet módosításáról. 

 

  /Az elfogadott módosító és módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt rendelet a 

  jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 

 

  A rendeletben foglaltak végrehajtásáért 

 

  Felelős: Lóth Eszter polgármester 

                                      dr. Milus Lajos jegyző 

 

 

 

5./ Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési beszámolójának 

elfogadása. 

Előadó: dr. Milus Lajos jegyző 

/Előterjesztés, melyet a képviselők a meghívóval együtt kézhez kaptak, a jegyzőkönyv 

mellékleteként csatolva./ 

 

Előadó részletesen ismertette az előterjesztést. 

 

Hozzászólások: 

Lóth Eszter polgármester elmondta, hogy gyakran megfordul a Hivatalban, tapasztalja, hogy a 

dolgozók jó légkörben végzik munkájukat, talán kevesebb a feladat. 

 

dr. Milus Lajos jegyző: A feladat nem lett kevesebb, sőt, mindig valami új dologgal 

szembesülnek, a jogszabályi változásoknak meg kell felelni. Jelentős túlórával tudják ellátni a 

feladatokat. Elmondható, hogy a Hivatal létszáma alultervezett, van olyan egy településes 

Hivatal, ahol ugyanennyien dolgoznak, de a 7 település ellátása sokkal több munkát igényel. A 

Hivatal létszáma központilag meg van határozva, az e fölöttit a fenntartók finanszírozzák. 

Köszönet érte. 

 

Lóth Eszter polgármester: Nem vitatja a létszámot, a légkör más a Hivatalon belül. Köszöni a 

dolgozók helytállását, javasolja a beszámoló elfogadását. 



 8 

 

Ezt követően a képviselő-testület 4 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta: 

 

  54/2020.(VII.02.) számú határozat: 

 

  Bókaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete – 

  1./ Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési beszámolóját  

  az alábbiakban állapítja meg, mely beépül Zalaapáti Község Önkormányzatának  

  költségvetési beszámolójába. 

 

  Bevételek: 

- működési célú bevételek ÁHT-n belülről  8.020.749,- Ft 

- saját bevételek:            1.415,- Ft 

- állami támogatás              66.189.620,- Ft 

- önkormányzati támogatás             28.300.259,- Ft 

- előző évi módosított pénzmaradvány                478.600.- Ft 

  Bevételek összesen:                                             102.990.643,- Ft  

  Kiadások: 

  Ebből: 

- személyi juttatás              76.843.157,- Ft 

- munkaadói járulék              14.589.809,- Ft  

- dologi kiadások              10.868.475,- Ft  

- beruházások                                                                       0 ,- Ft 

  Kiadások összesen:                                               102.301.441,- Ft 

 

  2./ A köztisztviselői illetményalapot 2019. évre 46.380,- Ft-ban állapítja meg. 

  A Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal alkalmazotti összlétszáma: 16 fő 

  Ebből:  

- köztisztviselő   15 fő 

- fizikai alkalmazott     1 fő 

  Felelős: Lóth Eszter polgármester 

                          dr. Milus Lajos jegyző  

 

 

 

6./ Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda, Mini Bölcsőde Intézményi Társulás 2019. évi 

költségvetési beszámolójának elfogadása. 

Előadó: Lóth Eszter polgármester 

/Előterjesztés, 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: 
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 55/2020.(VII.02.) számú határozat: 

 

 Bókaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete - 

 a Zalaapáti Óvoda, Mini Bölcsőde Intézményi Társulás 2019. évi költségvetési 

 beszámolóját az alábbiak szerint állapítja meg. 

Bevételek:  

- saját bevételek:      4.244.728,- Ft 

- előző évi pénzmaradvány:     4.947.296,- Ft 

- működési célú támogatás:            100.955.845,- Ft 

- önkormányzati támogatás:                   0,- Ft 

Bevételek összesen:             110.147.869,- Ft 

Kiadások: 

ebből: 

- személyi juttatás:    61.289.400,- Ft 

- munkaadói járulék:    11.831.036,- Ft 

- dologi és ellátottak kiadása:   32.336.275,- Ft 

- egyéb működési célú kiadások                             0,- Ft 

- beruházások           :                                          0,- Ft 

Kiadások összesen:              105.456.711,-Ft 

Felelős: Lóth Eszter polgármester 

              dr. Milus Lajos jegyző 

 

 

7./ Bókaháza Önkormányzat 2019. évi zárszámadásának elfogadása. 

Előadó: Lóth Eszter 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 4 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi rendeletet alkotta: 

 

  Bókaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

  4/2020.(VII.06.) önkormányzati rendelete: 

 

  Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítéséről. 

 

  /Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 

 

  A rendeletben foglaltak végrehajtásáért 

 

  Felelős: Lóth Eszter polgármester 

                                      dr. Milus Lajos jegyző 
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8./ Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatalban igazgatási szünet és munkaszüneti nap 

elrendeléséről szóló rendelet megalkotása. 

Előadó: dr. Milus Lajos jegyző 

/Előterjesztés és rendelet-tervezet, melyet a képviselők a meghívóval együtt kézhez kaptak, a 

jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 

 

Előadó részletesen ismertette az előterjesztést és rendelet-tervezetet. 

 

Lóth Eszter polgármester: Javasolja a rendelet-tervezetben foglaltak támogatását, melyet 

előzőleg a Polgármesterek Tanácsa tárgyalt, a képviselő-testületeknek elfogadását javasolta. 

 

Ezt követően a képviselő-testület 4 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi rendeletet alkotta: 

 

  Bókaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

  5/2020.(VII.06.) önkormányzati rendelete: 

 

  A Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatalban igazgatási szünet és munkaszüneti  

  nap elrendeléséről. 

 

  /Elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 

 

  A rendeletben foglaltak végrehajtásáért 

 

  Felelős: Lóth Eszter polgármester 

                                      dr. Milus Lajos jegyző 

 

 

 

9./ 46/2020.(V.20.) számú határozat módosítása. 

Előadó: Lóth Eszter polgármester 

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 

 

Előadó elmondta, hogy a Balaton Fejlesztési Tanácshoz benyújtott „Helyi értékeket bemutató és 

/vagy közösségfejlesztést célzó közterületi fejlesztések” alcímre a „Bókaházai keresztút létesítése 

a temetőkertben” címmel benyújtott pályázat hiánypótlása alapján módosítani kell tárgyi 

határozatot. Részletesen ismertette a határozati javaslatot. 

 

Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Ezt követően a képviselő-testület 4 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta: 

 

  56/2020.(VII.02.) számú határozat: 

 

  Bókaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete –  

  a 46/2020.(V.20.) számú határozatát módosítja az alábbi döntésével: 

 

1./ a Balaton Fejlesztési Tanácshoz 5.000.000,- Ft értékben, „Helyi értékeket 

bemutató és/vagy közösségfejlesztést célzó közterületi fejlesztések” alcímre 

pályázatot kíván benyújtani a temető előtti 109 hrsz-ú terület felújítására, 
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„Bókaházi keresztút létesítése a temetőkertben” címmel. A pályázathoz 700.000,- 

Ft önrész szükséges, melyet az önkormányzat 2020. évi költségvetésének 

általános tartaléka terhére biztosít. 

 2./ A pályázat elkészítésével a Planet Energy Magyarország Kft. 1114 Budapest, 

Kőszeg u. 25. szám alatti vállalkozást bízza meg. 

3./ A pályázathoz szükséges szakmérnök/szakértő személyében Dr. Gedeon 

Zoltánt /Keszthely, Kossuth L. u. 65./ bízza meg bruttó 30.000,- Ft díjazásért, 

amelyet a 2020. évi költségvetésének általános tartalékából biztosít. 

4./ Felkéri a polgármestert a pályázattal kapcsolatos szükséges intézkedések 

megtételére. 

Felelős: Lóth Eszter polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

10./ Bókaházai Értéktárba helyi értékek felvétele. 

Előadó: Lóth Eszter polgármester 

 

Előadó részletesen ismertette az Értéktár Bizottság – jegyzőkönyv mellékleteként csatolt – 

kérelmét. Javasolja a kérelemben foglaltakon felül a nemrégiben felavatott Trianoni emlékmű 

felvételét is, mely a templom kertben fellelhető. 

 

A képviselő-testület egybehangzóan támogatta az elhangzottakat, majd 4 fő igen szavazattal 

/egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta: 

 

  57/2020.(VII.02.) számú határozat: 

 

  Bókaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete –  

 

1./ Bókaháza község Települési Értéktár Bizottsága kérelmére a helyi értéktárba az 

alábbi tárgyi értékeket veszi fel: 

 - az Önkormányzat jelképei, mint a település történelmi múltjára utaló díszítő  

 szimbólumok: címer és zászló 

 - Szent Mihály Templom és a templomban fellelhető szobrok, festmények, 

zászlók 

 - A bel- és külterületi utak mentén fellelhető kőkeresztek – 6 db 

 - Fakereszt a zártkertben 

 - Köztéri szobrok – 5 db (Szent Vendel szobor, Szent Orbán szobor, 

„Emlékezzünk  eleinkről” szobor, 2 db Szűz Mária szobor, melyből az 

egyik Bókaháza község védett  értéke) 

 - Emlékművek, emléktáblák 5 helyszínen összesen 38 db (I. és II. Világháborús 

 emlékmű, 1848-49-es Szabadságharc Bókaházi áldozatainak emléktáblája, 

az 1956-os  forradalom 50. évfordulója emléktáblája, 1956-os emlékmű, I. 

Világháború hősi  halottainak emléktáblái, II. Világháború hősi halottainak 

emléktáblái 

 - „Régi sírkövek” – emlékhely a köztemetőben 

 - Magántemető 

 - „Falukemence”, rendezvénypavilon (pajta) 

 - Kőhíd (Bókaháza község védett értéke) 
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 - Botka kastély 

 - Bokréta Hagyományőrző Egyesület (Bokréta Népdalkör) munkássága (kép és 

 hanganyagok, oklevelek, minősítések) 

 - Kézimunka szakkör munkássága (horgolt és hímzett munkák) 

 - Az egykori Önkéntes tűzoltó csapat hagyatéka (fotók, oklevelek, kitüntetések) 

 - Régi iratok, könyvek, fotók gyűjteménye 

 - Az 1900-as évek első feléből származó használati tárgyak gyűjteménye 

 - A templom kertben lévő Trianoni emlékmű 

2./ Felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban felsorolt tárgyak helyi értéktárba 

történő felvételéhez, átvezetéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg.  

 

Felelős: Lóth Eszter polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

11./ Zalaapáti fogorvosi körzet munkájáról beszámoló. 

Előadó: Lóth Eszter polgármester 

/Előterjesztés, melyet a képviselők a meghívóval együtt kézhez kaptak, a jegyzőkönyv 

mellékleteként csatolva./ 

 

Előadó részletesen ismertette az előterjesztést és határozati javaslatot, javasolva elfogadását.  

 

dr. Milus Lajos jegyző elmondta, hogy jelenleg a Dr. Németh Ágnes Bt. 6 hónapos felmondási 

idejét tölti. Ezt követően kerül a megbízás kérdése a testületek elé. Az ehhez szükséges 

tárgyalások folyamatban vannak.   

 

Ezt követően a képviselő-testület 4 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta: 

 

  58/2020.(VII.02.) számú határozat: 

 

  Bókaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete –  

  a Zalaapáti fogorvosi körzet munkájáról szóló beszámolót megismerte,   

  megtárgyalta, a jegyzőkönyv mellékleteként csatolt előterjesztés szerint   

  jóváhagyja. 

  Felkéri a polgármestert, hogy az érintettet értesítse a beszámoló elfogadásáról. 

  Felelős: Lóth Eszter polgármester 

 

 

 

12./ Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás 2020. évi támogatására pályázat benyújtása. 

Előadó: Lóth Eszter polgármester 

Előadó ismertette a Magyar Államkincstár 2020. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás 

támogatással kapcsolatos tájékoztatóját, javasolja a pályázat benyújtását. 

 

A képviselő-testület egybehangzóan támogatta a javasolatot, majd 4 fő igen szavazattal 

/egyhnagúlag/ az alábbi határozatot hozta: 
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  59/2020.(VII.02.) számú határozat: 

 

  Bókaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete –  

  megismerte és megtárgyalta a Magyar Államkincstár tájékoztatását a 2020. évi  

  lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatással kapcsolatban és az alábbi  

  határozatot hozta: 

  1. A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a 2020. 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: Lóth Eszter polgármester 

  Határidő: 2020. július 6. 

 

 

 

13./ Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda, Mini Bölcsőde óvodavezetői állásra beérkezett pályázat 

elbírálása. 

Előadó: Lóth Eszter polgármester 

/Előterjesztés, melyet a képviselők a meghívóval együtt kézhez kaptak, a jegyzőkönyv 

mellékleteként csatolva./ 

 

Előadó részletesen ismertette az előterjesztést és határozati javaslatot, melyet az Intézményi 

Társulás Tanácsa előzőleg megtárgyalt, a képviselő-testületeknek elfogadását javasolta. 

 

Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Ez követően a képviselő-testület 4 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta: 

 

 60/2020.(VII.02.) számú határozat: 

 

1) Bókaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Zalaapáti Csupa 

Csoda Óvoda és Mini Bölcsőde óvodavezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére 

érkezett pályázatot. A Szakértői Bizottság és a Zalaapáti Óvoda, Mini Bölcsőde 

Intézményi Társulás Tanácsa véleményét figyelembe véve Pozsegovits Borbálát 

kinevezi a Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda és Mini Bölcsőde óvodavezető (magasabb 

vezető) munkakör betöltésére 2020. augusztus 16. napjától – 2025. augusztus 15. 

napjáig terjedő időszakra. 

2) Az óvodavezetőt a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

(továbbiakban: Nkt.) 64. § (4), 65. § (1) bekezdése szerint meghatározott illetmény, 

valamint az Nkt. 8. melléklete szerinti intézményvezetői pótlék illeti meg.  

3) Felkéri Vincze Tibor Zalaapáti Község Polgármesterét, mint az intézmény fenntartói 

társulás elnökét, a kinevezéssel kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: azonnal    

Felelős:  Lóth Eszter polgármester 
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14./ Bókaháza Kossuth L. utca 37/6, 37/8 hrsz-ú és Rákóczi utca 37/13 és 37/14 hrsz-ú 

járdák felújítására pályázat benyújtása. 

Előadó: Lóth Eszter polgármester 

 

Előadó elmondta, hogy az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása címmel 

van lehetőség belterületi utak, járdák felújítására pályázati támogatás igénylésére. A Kossuth 

Lajos utcában és a Rákóczi utcában javasolja a járdák felújítását. A projekt teljes költsége 

20.751.719,- Ft, az igényelt támogatás 17.638.961,- Ft, az önkormányzatnak 15 %-os önrészt, 

3.112.758,- Ft-ot kell biztosítani, mely az önkormányzat 2020. évi költségvetésében 

rendelkezésre áll. 

Javasolja a pályázat benyújtását. 

 

Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Ezt követően a képviselő-testület 4 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta: 

 

61/2020.(VII.02.) számú határozat: 

 

Bókaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete –  

 

1./ az „Önkormányzatok feladatellátását szolgáló fejlesztések támogatása” című 2020. évi 

pályázat kiírására a Bókaháza Kossuth Lajos 37/6, 37/8 hrsz-ú és a Rákóczi Ferenc utca 37/13, 

37/14 hrsz-ú járda felújítására pályázatot kíván benyújtani. 

A pályázaton igényelt támogatás: 17.638.961,- Ft 

A pályázó által biztosított önrész:   3.112.758,- Ft 

Teljes projektköltség         20.751.719,- Ft 

A támogatás mértéke a fejlesztési költség 85 %-a. A 15 %-os önrészt az Önkormányzat 2020. évi 

költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja. 

2./ Felkéri a polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos szükséges intézkedések 

megtételére. 

Felelős: Lóth Eszter polgármester 

 

 

 

15./ Bókaháza temető melletti partfal /106 hrsz/ omlások helyreállításának kiviteli tervének 

elkészítésére megbízás. 

Előadó: Lóth Eszter polgármester 

 

Előadó elmondta, hogy a partfal helyreállítására benyújtott vis maior pályázat nyert, de az 

igényelt 35.651.000,- Ft-tal szemben 26.517.000,- Ft támogatást ítéltek meg. Javasolja a 

csökkentett támogatás elfogadását. 

A kiviteli tervek elkészítésére három árajánlatot kértek, melyeket részletesen ismertetett. A 

GEOTESZT Kft. budapesti vállalkozás bruttó 1.930.400,- Ft, a GEOLASZT Bt. budapesti 

vállalkozás bruttó 2.032.000,- Ft, az AQUASTOP Kkt. budapesti vállalkozás bruttó 2.286.000,- 

Ft díjért tudja vállalni a munka elvégzését.  

Javasolja a legkedvezőbb ajánlatot adó GEOTESZT Kft. Budapest, Kérő u. 20. szám alatti 

vállalkozás megbízását bruttó 1.930.400,- Ft tervezői díjért. 
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A képviselő-testület egybehangzóan támogatta a javaslatot, majd 4 fő igen szavazattal 

/egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta: 

 

  62/2020.(VII.02.) számú határozat: 

   

  Bókaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete –  

 

- a 106 hrsz-ra benyújtott vis maior nyertes pályázat csökkentett, 26.517.000,- Ft 

összegét elfogadja, és ebből valósítja meg a károk helyreállítását csökkentett 

tartalommal, hozzá rendelve a 10 %-os önrészét, melyet a 2020. évi 

költségvetési rendeletében biztosít. 

 

- Bókaháza temető melletti 106. hrsz. partfal omlások helyreállításának kiviteli 

tervének elkészítésével, három árajánlat bekérését követően a felolvasó lap 

alapján a GEOTESZT Kft-t, (1112 Budapest, Kérő u. 20. képviseli: Kenesei 

József) bízza meg 1.520.000,- Ft + 27 % ÁFA, összesen bruttó 1.930.400,- Ft 

tervezői díj ellenében, a mellékelt tervezői szerződés szerinti tartalommal. 

 

    A képviselő-testület felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések        

megtételére, és felhatalmazza a tervezői szerződés aláírására. 

 

Felelős: Lóth Eszter polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

16./ EFOP-1.5.2-16-2017-00044 azonosítószámú pályázat keretében egészségcsomagok 

beszerzése. 

Előadó: Lóth Eszter polgármester 

 

Előadó elmondta, hogy az egészségcsomagok beszerzésére három árajánlatot kértek, melyeket 

részletesen ismertetett. A Zalai Hársfa Gyógyszertár Bt. zalaapáti vállalkozás bruttó 999.400,- Ft, 

a Pacsai Fekete Sas Gyógyszertár Bt. pacsai vállalkozás bruttó 1.002.660,- Ft, a Pelikán 51 

Gyógyszertár Bt. keszthelyi vállalkozás bruttó 1.003.640,- Ft összegben tudja a csomagokat 

leszállítani.  

Javasolja a legkedvezőbb ajánlatot adó Zalai Hársfa Gyógyszertár Bt. Zalaapáti, Szent István tér 

7. szám alatti vállalkozástól való beszerzést bruttó 999.400,- Ft összegben. 

 

A képviselő-testület egybehangzóan támogatta a javaslatot, majd 4 fő igen szavazattal 

/egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta: 
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  63/2020.(VII.02.) számú határozat: 

   

  Bókaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete –  

 

az “EFOP-1.5.2-16-2017-00044” azonosítószámú “Humán közszolgáltatások 

fejlesztése térségi szemléletben Keszthely, Bókaháza, Egeraracsa, Egervár és 

Orbányosfa településeken” pályázatba szereplő egészségfejlesztési programhoz 

kapcsolódó egészségcsomagok beszerzésével kapcsolatosan a felolvasó lapok 

alapján a Zalai Hársfa Gyógyszertár Bt. Zalaapáti, Szent István tér 7., mint 

ajánlattevő ajánlata került kiválasztásra a mellékletben meghatározott ajánlati 

tartalommal. 

A bekerülési költség bruttó 999.400,- Ft a pályázatból kerül biztosításra.   

A képviselő-testület felkéri a Polgármestert a megrendeléssel, beszerzéssel 

kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére. 

Felelős: Lóth Eszter polgármester 

Határidő: 2020. július 31. 

 

 

 

17./ Egyéb ügyek: 

a) Rönkös Söröző újra indítása. 

Előadó: Lóth Eszter polgármester 

 

Előadó elmondta, hogy évek óta zárva tart a Rönkös Söröző. Most lenne bérlésére jelentkező. 

Jelenleg nincs a településen vendéglátó egység, javasolja bérbe adását. A helyiség évek óta nem 

volt használva, illetve tárolásra használta az önkormányzat. A nyitáshoz belső felújítást kell 

csinálni. Erről a leendő bérlő készített egy felmérést, költség kimutatást, kérik, a költségek bérleti 

díjban való érvényesítését. Az összes költség 336.000,- Ft. A bérleti díjat kellene meghatározni. 

Véleménye szerint 15.000,- Ft/hó összegben kellene a bérleti díjat meghatározni, így két évig 

nem fizetnének, utána felül lehetne vizsgálni. Szabályozni kellene a bérleti szerződésben, hogy 

amennyiben a két év letelte előtt megszűnik a bérlet, úgy az önkormányzatnak nincs visszafizetési 

kötelezettsége.  

 

Hozzászólások: 

Szakál Renáta képviselő: Magasabb bérleti díjat javasol megállapítani. 

 

Németh László képviselő: Nem ért egyet a magasabb bérleti díjjal, örülni kell, hogy valaki 

üzemelteti, az épület használva lesz. 

 

dr. Milus Lajos jegyző: A szerződésben le kell fektetni, hogy a bérleti díjat évente felülvizsgálja 

a képviselő-testület. 

 

Lóth Eszter polgármester: nem támogatja a magas bérleti díj megállapítását, évente felül lehet 

vizsgálni, infláció mértékével emelni, ha lejár a költségek miatti mentesség, utána felül kell 

vizsgálni, akkor lehet emelni. Most 15.000,- Ft/hó összegben javasolja megállapítani 2020. 

szeptember 1-től, 22 havi díjat elengedni a 336.000,- Ft felújítási költség figyelembe vételével, a 

díjat évente felülvizsgálni. A bérleti szerződést ügyvéd készítse el. 
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A képviselő-testület egybehangzóan támogatta a polgármester javaslatát, majd 4 fő igen 

szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:  

 

  64/2020.(VII.02.) számú határozat: 

 

  Bókaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete – 

 

  Fodor Tímea Keszthely, Mély u. 5. szám alatti lakos részére – kérelmére -  2020.  

  szeptemeber 1. napjától bérbe adja a Bókaháza, Kossuth L. út 4. szám  alatti  

  Rönkös Sörözőt 15.000,- Ft/hó bérleti díjért, a 336.000,- Ft felújítási költség  

  figyelembe vételével 22 havi díj elengedésével.  

   

  Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a bérleti  

  szerződés megkötésére, aláírására. 

 

  Felelős: Lóth Eszter polgármester 

                                      dr. Milus Lajos jegyző 

 

 

 

 

Miután több napirendi pont tárgyalására nem került sor, a polgármester megköszönte a 

megjelenést, az ülés munkájában való részvételt, az ülést 18 óra 39 perckor bezárta 

 

 

Kmft. 

 

            L ó t h  Eszter       dr. Milus Lajos  

 polgármester       jegyző  


