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JEGYZŐKÖNYV 

 

Bókaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
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10/2020.   

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: a Bókaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. július 27-én 17,00 órai 

kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 

 

Az ülés helye: Önkormányzat tanácskozóterme 

             Bókaháza, Kossuth L. u. 6.  

  

Jelen vannak:  - Lóth Eszter polgármester 

  - Szente Ferenc alpolgármester 

  - Németh László 

  - Kiss Miklós 

  - Szakál Renáta képviselők  

    /5 tagú testületből 5 fő/  

 

 

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

Közös Önkormányzati Hivatal részéről: -     Fábos Katalin aljegyző 

- Horváth Lászlóné jegyzőkönyvvezető 

Bókaháza Községért Közalapítvány részéről: - Németh Tiborné elnök 

Bokréta Hagyományőrző Egyesület részéről: - Domina János elnök   

 

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

javaslatot tett a napirendre, melyet a képviselő-testület 5 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ 

elfogadott az alábbiak szerint: 

 

N a p i r e n d:  

1./ Zalavíz Zrt. 15 éves gördülő fejlesztési terve. 

Előadó: Lóth Eszter polgármester 

 

2./ Bókaháza Községért Közalapítvány 2019. évi munkájáról beszámoló. 

Előadó: Németh Tiborné elnök 

 

3./ Bokréta Hagyományőrző Egyesület 2019. évi munkájáról beszámoló. 

Előadó: Domina János elnök 

 

4./ Egyéb ügyek: 

 a) Az EFOP-1.5.2-16-2017-00044 azonosítószámú „Humán közszolgáltatások 

 fejlesztése térségi szemléletben Keszthely, Bókaháza, Egeraracsa, Egervár és 

 Orbányosfa településeken” pályázat keretében egészségnap szervezésére beérkezett 

 árajánlatok elbírálása. 

 b) Bókaháza Újfalusi patak hidjának előfej betonozása. 

 c) Vis maior támogatási igény benyújtása a 106 hrsz-ú partfal helyreállítására. 

 d) Magyar Falu Program keretében elhagyott ingatlanok közcélra történő 

 megvásárlására pályázat benyújtása. 

 e) Sportpark kialakítása Bókaháza községben című pályázat végrehajtásának 

 előkészítése. 

 Előadó: Lóth Eszter polgármester 
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Napirendek tárgyalása: 

1./ Zalavíz Zrt. 15 éves gördülő fejlesztési terve. 

Előadó: Lóth Eszter polgármester 

/Határozati javaslatok a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 

   

Előadó részletesen ismertette a Zalavíz Zrt. 01-ÁLT/12812-109/2020. ügyszámú levelét és a 

mellékletét képező víziközmű rendszerre vonatkozó fejlesztési tervet, valamint a határozati javaslatot.  

A sok adatból nehéz tájékozódni a következő évi fejlesztésekről, ezért kéri, hogy az elkövetkezőkben 

külön táblában mutassák ki.  

 

Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Ezt követően a képviselő-testület 5 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta: 

 

65/2020.(VII.27.) számú határozat: 

 

Bókaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. 

által készített 15 éves gördülő fejlesztési tervben leírtakkal - 2021-2035 időszakra – egyetért, azt 

a mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja.   

A képviselőtestület 11-32522-1-029-01-15 MEKH azonosító kóddal rendelkező Zalaszentgrót-IV 

víziközmű-rendszer gördülő fejlesztési tervében szereplő MEKH által elfogadott 2021 évre 

vonatkozó munkákat - mely az előterjesztés mellékletét képezi - megrendeli az Észak-zalai Víz- 

és Csatornamű Zrt.-től. 

Felhatalmazza a Polgármestert a mellékletben szereplő nyilatkozat aláírására és a további témával 

kapcsolatos intézkedések megtételére. 

Felelős: Lóth Eszter polgármester 

Határidő:    2020. augusztus 10. (megküldésre) 

 

Előadó részletesen ismertette a Zalavíz Zrt. 01-ÁLT/12813-10/2020. ügyszám levelét és a mellékletét 

képező szennyvízközmű rendszerre vonatkozó fejlesztési tervet, valamint a határozati javaslatot. Kéri, 

hogy a következő évi fejlesztéseket az elkövetkezőkben külön táblában mutassák ki.  

 

Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Ezt követően a képviselő-testület 5 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta: 

 

66/2020.(VII.27.) számú határozat: 

 

Bókaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. 

által készített 15 éves gördülő fejlesztési tervben leírtakkal - 2021-2035 időszakra – egyetért, azt 

a mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja.   

A képviselőtestület 21-17400-1-002-00-11 MEKH azonosító kóddal rendelkező Zalaapáti-SZV 

víziközmű-rendszer gördülő fejlesztési tervében szereplő MEKH által elfogadott 2021 évre 

vonatkozó munkákat – mely az előterjesztés mellékletét képezi - megrendeli az Észak-zalai Víz- 

és Csatornamű Zrt.-től. 

Felhatalmazza a polgármestert a mellékletben szereplő nyilatkozat aláírására és a további témával 

kapcsolatos intézkedések megtételére. 

Felelős: Lóth Eszter polgármester 

Határidő:    2020. augusztus 10. (megküldésre) 
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2./ Bókaháza Községért Közalapítvány 2019. évi munkájáról beszámoló. 

Előadó: Németh Tiborné elnök 

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 

 

Előadó részletesen ismertette az előterjesztést. 

 

Lóth Eszter polgármester elmondta, hogy a Közalapítványt a továbbiakban is jó lenne 

működtetni, hisz az adó 1 %-át igénybe lehet venni, ez bevételként szerepel, és pályázatok 

esetében is van, amikor civil szervezetek vehetik igénybe a támogatást. 

 

Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Ezt követően a képviselő-testület 5 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta: 

 

  67/2020.(VII.27.) számú határozat: 

 

  Bókaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete – 

  a Bókaháza Községért Közalapítvány 2019. évi működéséről szóló beszámolót – a 

  jegyzőkönyv mellékleteként csatolt – előterjesztés szerint elfogadja. 

  Felelős: Lóth Eszter polgármester 

 

 

3./ Bokréta Hagyományőrző Egyesület 2019. évi munkájáról beszámoló. 

Előadó: Domina János elnök 

 

Előadó elmondta, hogy 2012. évben alakult az Egyesület 18 fővel, jelenleg 22 tagja van. 2019. 

évben 90.000,- Ft bevétele, 15.000,- Ft kiadása volt. 2019. december 31-én a bankszámla 

egyenlege 145.816,- Ft, készpénzben 130.140,- Ft volt. A Közgyűlés 1000,- Ft tagdíjat állapított 

meg.  

Az Egyesület célja a hagyományőrzés, a régi énekek, hangszerek, tárgyak összegyűjtése. 

Terveik között szerepel – amennyiben az anyagiak engedik – fellépőruhák, cipők cseréje, 

fellépések szervezése. Kirándulást terveznek szeptemberben. Pályázatot nyújtottak be „Bókaháza 

ízek” címmel. Sajnálatos, hogy a népdalnak nincs közönsége. Rövidebb bohókás jelenetekkel 

készülnek a fellépésekre, ezzel próbálnak közönséget toborozni. 

 

Lóth Eszter polgármester: Köszönetét fejezte ki a rendezvényeken való szereplésért, a község 

életében való aktív részvételért. 

 

Ezt követően a képviselő-testület 5 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta: 

  

 68/2020.(VII.27.) számú határozat: 

 

 Bókaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete – 

 a Bokréta Hagyományőrző Egyesület 2019. évi működéséről szóló beszámolót elfogadja. 

 Felelős: Lóth Eszter polgármester 
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4./ Egyéb ügyek: 

a) Az EFOP-1.5.2-16-2017-00044 azonosítószámú „Humán közszolgáltatások  fejlesztése 

térségi szemléletben Keszthely, Bókaháza, Egeraracsa, Egervár és Orbányosfa 

településeken” pályázat keretében egészségnap szervezésére beérkezett  árajánlatok 

elbírálása. 

Előadó: Lóth Eszter polgármester 

 

Előadó elmondta, hogy az egészségnap megszervezésére három árajánlatot kértek, melyeket 

részletesen ismertetett. Dömötör Ágnes Zsófia keszthelyi egyéni vállalkozó nettó/bruttó 

1.500.000,- Ft, a Plan for you Kft. dombóvári vállalkozás bruttó 3.048.000,- Ft, az ÁG Profil 

Plusz Kft. budapesti vállalkozás bruttó 1.504.950,- Ft díjért tudja vállalni a feladat ellátását. 

  

Javasolja a legkedvezőbb ajánlatot adó Dömötör Ágnes Zsófia Keszthely, Fodor utca 39. szám 

alatti vállalkozó megbízását az ajánlatában szereplő feltételekkel. 

 

A képviselő-testület egybehangzóan támogatta a javaslatot, majd 5 fő igen szavazattal 

/egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta: 

 

  69/2020.(VII.27.) 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” pályázatban szereplő egészségnap szervezésével 

kapcsolatosan a felolvasó lapok alapján Dömötör Ágnes Zsófia Keszthely, Fodor 

utca 39. 4/15. szám alatti ajánlattevő ajánlata került kiválasztásra a mellékletben 

meghatározott ajánlati tartalommal. 

A bekerülési költség bruttó 1.500.000,- Ft a pályázatból kerül biztosításra.   

A képviselő-testület felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, 

felhatalmazza a vállalkozási szerződés aláírására. 

Felelős: Lóth Eszter polgármester 

Határidő: 2020.szeptember 30. 

 

 

 

b) Bókaháza Újfalusi patak hidjának előfej betonozása. 

Előadó: Lóth Eszter polgármester 

 

Előadó elmondta, hogy az Újfalusi patak hídjához a speciális fém áteresz beépítése megtörtént, ez 

603.000,- Ft-ba került. Ezzel még teljesen nem oldódott meg a probléma, mindkét oldalról beton 

előfejet kellene építeni. Erre vonatkozóan kért árajánlatot Gellén Tamás zalaszentgróti 

vállalkozótól, mely szerint 357.760,- Ft-ból lehetne ezt megvalósítani. Az árkolás folytatása is 

fontos lenne, erre vonatkozóan is kér be árajánlatot.  

Javasolja a hídfej munkálatainak megrendelését, megvalósítását. 

 

A képviselő-testület egybehangzóan támogatta az elhangzottakat, majd 5 fő igen szavazattal 

/egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta: 
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  70/2020.(VII.27.) számú határozat: 

 

  Bókaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete – 

 

  a Bókaháza Újfalusi patak hidjának előfej betonozásával megbízza Gellén Tamás  

  Zalaszentgrót, Bezerédi u. 14. szám alatti egyéni vállalkozót 357.760,- Ft díjért  

  /alanyi mentes/, az árajánlatában szereplő feltételekkel. 

  Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére, aláírására. 

  Felelős: Lóth Eszter polgármester 

  Határidő: 2020. szeptember 30. 

 

 

c) Vis maior támogatási igény benyújtása a 106 hrsz-ú partfal helyreállítására. 

Előadó: Lóth Eszter polgármester 

 

Előadó elmondta, hogy a korábban benyújtott pályázaton a partfal helyreállítására csökkentett 

támogatást ítéltek meg. Ebből csak egy része valósulhat meg, ezért most ismételten javasolja a 

támogatási igény benyújtását a partszakasz további részének helyreállítására.  

A képviselő-testület egybehangzóan támogatta az elhangzottakat, majd 5 fő igen szavazattal 

/egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta: 

 

  71/2020.(VII.27.) számú határozat: 

 

  Bókaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete – 

 

  a Bókaháza 106 hrsz-ú ingatalnon (partfal) bekövetkezett természeti károk  

  helyreállítására vis maior támogatási igényt jelent be. 

  Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a pályázat  

  benyújtására. 

 

  Felelős: Lóth Eszter polgármester 

 

 

 

d) Magyar Falu Program keretében elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlására 

pályázat benyújtása. 

Előadó: Lóth Eszter polgármester 

 

Előadó elmondta, hogy lehetőség van a Magyar Falu Program keretében elhagyott ingatlanok 

megvásárlására támogatást igényelni.  

Javasolja pályázat benyújtását a Bókaháza 190 és 187/2 hrsz-ú ingatlanok megvásárlására. 

 

A képviselő-testület egybehangzóan támogatta a javaslatot, majd 5 fő igen szavazattal 

/egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta: 
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  72/2020.(VII.27.) számú határozat: 

 

  Bókaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete – 

 

  a Magyar Falu Program keretében „Elhagyott ingatlan közcélra történő   

  megvásárlása” MFP-EIM/2020. alprogramra pályázatot kíván benyújtani a  

  Bókaháza 190 hrsz-ú és Bókaháza 187/2 hrsz-ú területekre. 

  Felkéri a Polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges előkészítésének  

  megtételére és a pályázat benyújtására. 

  Felelős: Lóth Eszter polgármester 

   Határidő: azonnal 

 

 

e) Sportpark kialakítása Bókaháza községben című pályázat végrehajtásának előkészítése. 

Előadó: Lóth Eszter polgármester 

 

Előadó elmondta, hogy a sportpark kialakítása pályázati támogatásból valósulhat meg. A 

végrehajtásának előkészítésére tereprendezési munkákat kell végezni, mely az önkormányzat 

költségvetését terheli. A 2020. évi költségvetés szabadidősport tevékenység támogatása, 

ingatlanfelújításra betervezett 1 millió Ft-ból biztosított a legfeljebb 200.000,- Ft. 

 

Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Ezt követően a képviselő-testület 5 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta: 

 

  73/2020.(VII.27.) számú határozat: 

 

  Bókaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete – 

 

  a „Sportpark kialakítása Bókaháza községben” című pályázat végrehajtásának  

  előkészítése érdekében terprendezési munkálatokra az Önkormányzat 2020. évi  

  költségvetésének szabadidősport tevékenység támogatása/ingatlanfelújítás rovat  

  keretéből legfeljebb 200.000,- Ft-ot biztosít. 

  Felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

  Felelős: Lóth Eszter polgármester 

  Határidő: azonnal 

 

 

 

Napirend tárgyalása után: 

Lóth Eszter polgármester elmondta, hogy  

- a Magyar Falu Program keretében a közösségi tér kialakítására benyújtott pályázat 

tartaléklistára került.  Ismételten szeretnének megvalósítására pályázatot benyújtani. 

- Pályázati támogatásból szeptember 12-én terveznek kirándulást Szenna, Kaposfői vadaspark 

uticéllal, mely a bókaházai lakosoknak ingyenes. 

- a Felső pataknál hordalékfogó építése indokolt lenne, ha lesz lehetőség támogatást igényt kell 

benyújtani. 
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Szakál Renáta képviselő a lakosság észrevételeit, kérdéseit tolmácsolja: 

- Hol van leírva, szabályozva, hogy a külföldi állampolgár kevesebb adót fizet, mint aki itt él, 

de nem itt van az állandó lakcíme? 

- Sok a gazos udvar, utca. Fel lehet szólítani őket a kaszálásra? 

 

Lóth Eszter polgármester válaszában elmondta, hogy 

- a helyi adórendeletben foglaltak szerint van megállapítva az adó. A bókaházi lakóhellyel 

rendelkezők kapnak kedvezményt, ezért lehet egy külföldi állampolgárnak alacsonyabb az 

adója. Novemberben indokolt e rendelet felülvizsgálata. 

 

- A gazos területekkel kapcsolatban elmondta, hogy jelzés, vagy szemlét követően az 

elhanyagolt belterületi ingatlanok tulajdonosai kapnak felszólítást, vagy személyesen 

beszélnek vele. Általában van foganatja. 

 

dr. Milus Lajos jegyző elmondta, hogy  

- a helyi adónál mindig az életvitelszerűséget kell vizsgálni, amelynek feltétele a helyi lakcím 

megléte is. A gazos területekkel nehéz boldogulni, mert korábbi tapasztalata alapján, ha a 

zöldtakaró tetszik a gazdának, és nincs gyomnövény a területen, nem lehet kötelezni a 

kaszálásra. A gyomnövény meghatározása is kérdéses. A parlagfű az biztos.  

 

 

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

megjelenést, az ülés munkájában való részvételt, az ülést 18 óra 12 perckor bezárta 

 

 

Kmft. 

 

            L ó t h  Eszter       dr. Milus Lajos  

 polgármester       jegyző  


