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8/2020. 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal 8741 Zalaapáti, Szent István tér 9. szám alatti 

hivatali helyiségében Lóth Eszter Bókaháza Község Polgármestere 2020. június 2-án hozott 

döntéseiről 

Jelen vannak: Lóth Eszter polgármester    

                     dr. Milus Lajos jegyző 

                     Horváth Lászlóné jegyzőkönyvvezető  

 

Bókaháza Község Polgármester által hozott döntések: 

1./ Bókaháza településen lomtalanítás megszervezése. 

 Előadó: Lóth Eszter polgármester 

/Tervezet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 

 

47/2020.(VI.02.) számú határozat: 

Bókaháza Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdésében eljárva – a 

veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) kormányrendelet rendelkezéseire 

figyelemmel – az alábbi határozatot hozza: 

1./ Bókaháza községben 2020. június hónapban lomtalanítás /házak elől történő elszállítással/ 

kerül megszervezésre a ZALAISPA Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 

Nonprofit Zrt. közreműködésével. A lomtalanítás költségeire az önkormányzat 2020. évi 

költségvetésének általános tartalékából legfeljebb bruttó 250.000,- Ft kerül biztosításra.  

2./ Megteszem a lomtalanítás megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos szükséges 

intézkedéseket.  

Felelős: Lóth Eszter polgármester 

Határidő: 2020. június 30. 

 

 

 

2./ Bókaháza 185/2 és 185/3 hrsz-ú földrészletek telekhatár rendezése. 

Előadó: Lóth Eszter polgármester 

/Tervezet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 

 

48/2020.(VI.02.) számú határozat: 

Bókaháza Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdésében eljárva – a 

veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) kormányrendelet rendelkezéseire 

figyelemmel – az alábbi határozatot hozza: 

1./ Bókaháza 185/2 és 185/3 hrsz-ú földrészlet rendezésének előkészítésével kapcsolatban 

megbízom a Földbirtok Ingatlanrendező és Tanácsadó Iroda Bt-t /Óhid, Petőfi u.9./. A 

földterületek rendezéséhez szükséges legfeljebb 300.000,- Ft-ot az önkormányzat 2020. évi 

általános tartaléka terhére biztosítom, mely tartalmazza a következőket: 

-     földhivatali adatszolgáltatás és záradékoltatás díja: 12.500.- Ft. 

-          telekalakítási eljárás díja 6 x 12.000.-Ft= 72.000.- Ft. 

-          szakhatósági eljárás díja: 3.000.- Ft. 

-          ingatlan-nyilvántartási átvezetés díja: 6 x 6.600.- Ft = 39.600.- Ft. 

-          munkadíj: 150.000.- Ft. 

 



2./ Megteszem az előkészítéssel kapcsolatos szükséges intézkedéseket lomtalanítás 

megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos szükséges intézkedéseket.  

Felelős: Lóth Eszter polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

3./ Trianoni döntés 100. évfordulójáról megemlékezés, emlékmű elhelyezése. 

Előadó: Lóth Eszter polgármester 

/Tervezet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 

 

49/2020.(VI.02.) számú határozat: 

Bókaháza Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdésében eljárva – a 

veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) kormányrendelet rendelkezéseire 

figyelemmel – az alábbi határozatot hozza: 

1./ Bókaháza Község Önkormányzata méltó módon kíván megemlékezni Magyarországot 

sújtó Trianoni döntés 100. évfordulója alkalmából. Támogatja Bókaháza Községért 

Közalapítvány emlékmű elhelyezését, és megköszöni az egyházközösségnek, hogy ezen 

emlékmű méltó helyen, a templom kertben kerülhetett elhelyezésre. Az önkormányzat 

emlékműsor megszervezésével és pénzügyi kötelezettségekkel nem járó segítség nyújtásával 

járul még hozzá a méltó megemlékezéshez. 

2./ Megteszem a megemlékezés megszervezéséhez kapcsolódó szükséges intézkedéseket.  

Felelős: Lóth Eszter polgármester 

Határidő: 2020. június 4. 

 

 

 

4./ Bogdán János volt bókaházai lakos köztemetés ügye. 

Előadó: Lóth Eszter polgármester 

/Tervezet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 

 

50/2020.(VI.02.) számú határozat: 

Bókaháza Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdésében eljárva – a 

veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) kormányrendelet rendelkezéseire 

figyelemmel – az alábbi határozatot hozza: 

1./ Bogdán János /Bókaháza, Hegy u. 25./ köztemetésével kapcsolatosan megbízom a Lántzky 

Temetkezési Kft-t /Zalaszentgrót, Nefelejcs u. 1./  

A köztemetéssel kapcsolatos költségek az önkormányzat 2020. évi költségvetésének általános 

tartaléka terhére kerülnek biztosításra legfeljebb 200.000,- Ft összegben azzal, hogy a 

hagyatéki eljárás folyamatában az visszaigénylésre kerül az önkormányzat részére. 

2./ Megteszem a köztemetéssel és a hozzá kapcsolódó eljárásokkal kapcsolatos szükséges 

intézkedéseket.  

Felelős: Lóth Eszter polgármester 

Határidő: 2020. június 30. 

     Kmft.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 Lóth Eszter         dr. Milus Lajos  

 polgármester       jegyző  


