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A hősök emlékére
Még 2019-ben nyert pályázati támogatást Egervár önkormányzata I. világháborús emlékmű építésére. A Közép- és
Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által biztosított 4 millió
forintból valósult meg a település központjában elhelyezett
szobor.

Egy kör formájú térkövezett
területből emelkedik ki a két
méter magas, mészkő lapokkal
borított talapzat, melyen a 14
háborús hős neve is olvasható.
Ennek a tetején magasodik
Béres János szobrászművész
életnagyságú, széttárt karú katona szobra, mely természetesen korhű öltözetben látható.

HIRDETÉSÉT feladhatja az
Észak-Nyugat Zala havilapban.
Telefon: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Tudósítókat keresünk!
A Zalatáj Kiadó megyei és térségi lapjaihoz (Zalatáj, Észak-Nyugat Zala,
Közép-Zala, Lenti és Vidéke, Zalalövő és Környéke,
Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd, Pacsa és Környéke)
tudósítókat keres a megye minden részéből.
Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek
alkalmazása.
Érdeklődni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu

Egervár egy új hősi emlékművel gazdagodott.

A teljes emlékmű magassága
megközelíti a 4 méteres magasságot, ami jól illeszkedik a
főtér méreteihez.
Az új térelemben többféle
motívum keveredik, amit a szemlélődők véleményei is jól tükröznek. Van, aki a kereszténységet,

vagy a halált látja benne, de
olyan is akad, aki egy széttárt
karú turulmadarat vél felfedezni.
Eddig már rengeteg pozitív vélemény fogalmazódott meg, így
elmondható, hogy Egervár nem
csak egy új hősi emlékművel, de
egy új látványossággal is bővült.

Zete 1920 Hagyományõrzõ Egyesület
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A megyei közgyűlés elnökének döntéseiről
A koronavírus-járvány következtében elrendelt veszélyhelyzetben képviselő-testületi
és bizottsági ülések megtartására nincsen lehetőség, a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46.§ (4)
bekezdése alapján a közgyűlés
feladat-és hatáskörét a közgyűlés elnöke gyakorolja. A megyegyűlés 2020. júniusi ülésének megtartására ezért nem
kerülhetett sor. Dr. Pál Attila,
a megyei közgyűlés elnöke
2020. június 2-án a következő
döntéseket hozta:
A Zala Megyei Közgyűlés
képviselői és nem képviselő
bizottsági tagjai a Szervezeti
és Működési Szabályzatban
foglaltak alapján valamennyi
előterjesztést a szokásos eljárásrend szerint előzetesen kézhez kaptak. A megküldött előterjesztésekkel kapcsolatban a
közgyűlés elnökének küldhették meg észrevételeiket, esetleges módosító indítványaikat.
Hét előterjesztés került
összeállításra, ezek közül egy
kivétellel a döntést a közgyűlés elnöke a fent hivatkozott
jogszabályban foglaltak szerint
meghozta. A kivétel a „Tájékoztató a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
2019. évi tevékenységéről.” című előterjesztés volt, amit
szintén kézhez kaptak a képviselők, ugyanakkor a közgyűlési dokumentum a veszély-

helyzet megszűnését követően
ismételten a testület elé kerül
annak érdekében, hogy a képviselők kérdéseiket személyesen is feltehessék a katasztrófavédelmi igazgatóság illetékes munkatársának. Erre tekintettel határozati javaslat nem
szerepelt az előterjesztésben.
A közgyűlés elnöke elfogadta a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2019.
évi működéséről szóló beszámolót. Az Alapítvány eredményes évet zárt 2019-ben, amit
az is alátámaszt, hogy 2019.
december 6-án az Év Vállalkozója Díj átadási ünnepségen
elismerésben részesült, a díjat
az Alapítvány Kuratóriumának
elnöke, Pácsonyi Imre vette át
Varga Mihály pénzügyminisztertől és Tolnay Tibortól, a
VOSZ elnökétől.
Az M9 Térségi Fejlesztési
Tanácsban az érintett megyei
önkormányzatokat két fő képviseli, a közgyűlés elnöke mellett a képviselő-testület által
delegált tag. A Zala Megyei
Önkormányzat részéről Pácsonyi Imre alelnök került delegálásra a Tanácsba.
Döntés született a Zala
Megyei Önkormányzat 2020.
évi költségvetési rendeletének
módosításáról. A 2020. évi
költségvetés elfogadásakor az
önkormányzat és a hivatal
2020. évi bevétel-kiadási főösszege 629.523 e Ft-ban került meghatározásra. A változtatás eredményeként a fő-

Dr. Pál Attila

összeg 805.211 e Ft-ra módosult, miután az önkormányzat
újabb hat pályázat elbírálásának nyertes eredményéről kapott tájékoztatást, ebből három
a Terület – és Településfejlesztési Operatív Programban
kerékpárút-fejlesztést
tartalmaz, három pályázat pedig a
határmenti szlovén és horvát
együttműködési
programban
valósul meg.
Az Agrárminisztérium és a
Hungarikum Bizottság 2020.
március 23-án írta ki a 2020.
évi, a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének
támogatására
szóló pályázati felhívását,
melyre a megyei önkormányzat benyújtotta pályázatát. A

felhívás célterülete „Nemzeti
értékek (települési, tájegységi,
megyei, ágazati, külhoni települési, külhoni tájegységi, külhoni nemzetrész értéktárban
szereplő nemzeti értékek és
hungarikumok) bemutatása és
népszerűsítése rendezvények
megvalósításával.” A pályázat
alapján 2021. február-április
hónapokban kerül sor egy kétfordulós vetélkedőre, melyet
általános iskolai felső tagozatos és középiskolás diákoknak
hirdet meg az önkormányzat,
bevonva a muravidéki Lendva
környékét is. A pályázat
3.461.800 Ft-os költségvetéssel került benyújtásra.
A megyei kitüntető cím,
valamint díjak alapításáról és
adományozásáról szóló 13/2007.
(VI.26.) ÖR számú rendelet
módosítására is sor került, a
változtatás eredményeként a
megyei elismerések száma 11ről 9-re csökkent, valamennyi
díjból 2021. évtől kezdődően
1 kerül átadásra. A közgyűlés
elnöke a vonatkozó rendeletben előírt előkészítő bizottság
javaslata alapján határozott a
2020. évi kitüntető cím és
díjak adományozásáról is (11
db), melyek a megyei közgyűlés ünnepi ülésén kerülnek átadásra.
A megalkotott rendeletek,
illetve a határozatok a Zala
Megyei Önkormányzat Közlönyében kerültek kihirdetésre,
mely megtalálható a www.
zala.hu honlapon.

A védekezést segítették Egerváron
Összefogtak a szorgos asszonyok
A koronavírus terjedésének
a kezdeti időszakában jellemzően minden boltban elfogytak a
védőmaszkok, melyeknek fontos
szerepe van a vírus terjedésének a megfékezésében.
Az egervári szorgos asszonyok azonban összefogtak, és
maguk által készített maszkokkal segítették az ismerőseiket,
és az önkormányzatot.
A helyi vezetés úgy döntött,
hogy minden 60 év feletti személynek küld egy darabot, mivel ők alkotják a legveszélyeztetettebb korosztályt.
Ebben segítettek a hölgyek,
akik szabással és varrással is

hozzájárultak, hogy több mint
400 darab arcvédő eszköz készült el.
Ebből a fent említett korosztály mellett az egészségügyi
dolgozók, valamint az önkormányzat és az óvoda dolgozói
is részesültek.
A segítők: Bertókné Kovács
Veronika, Dékány Zsuzsanna, Farkas Ágnes, Ferenczi
Kinga, Kiss Lugosi Réka, Mozgássérültek és Fogyatékkal
Élők Egyesülete, Viszket Józsefné.
Ebből is látható, hogy a nehéz helyzetben össze tudnak
fogni az emberek.

Több mint 400 maszk készült.

2020. június
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Újabb enyhítések a kormányhivatali ügyintézésben is

Újra jár a „kormányablak busz”.

A járvány elleni sikeres védekezésnek köszönhetően újabb
enyhítések történtek a kormányhivatali ügyintézésben is. Ennek
részleteiről kérdeztük dr. Sifter Rózsa kormánymegbízottat.
– A Kormány intézkedése tartalmazza a járványügyi veszélyhelyzet előtt megszokott ügyintézési rend visszaállítását, vagyis
2020. május 25-től ismét előzetes időpontfoglalás nélkül kereshetőek fel a Zala megyei kormányablakok és kormányhivatali
ügyfélszolgálatok, 2020. június 2-tól pedig az okmányirodák is.
A járványügyi helyzettől függően azonban továbbra is kiemelt
fontosságú az egészség védelmét szolgáló óvintézkedések betartása – mondja Zala megye kormánymegbízottja.
– Milyen előírásokat kell betartani?
– Az ügyfelek és az ügyfélszolgálatokon dolgozó kollégák egészségének védelme érdekében az ügyfélterekben továbbra is a megfelelő és javasolt óvintézkedések betartása mellett lehet tartózkodni. Az
ügyfelek csak korlátozott létszámban, az arcot és orrot eltakaró maszkban, egymástól megfelelő (1,5–2 méter) távolságra tartózkodhatnak
a kormányablakokban és egyéb ügyfélszolgálati ügyfélterekben.
– Az előzetes időpontfoglalás továbbra is működik?
– Amennyiben előzetes időpontfoglalással szeretné valaki
felkeresni a kormányablakokat, úgy továbbra is interneten vagy

a 1818-as telefonszámon tudja azt megtenni. A Zala megyei
kormányablakok, valamint ügyfélszolgálatok nyitva tartásáról
ügyfeleink a Zala Megyei Kormányhivatal honlapján (http://
www.kormanyhivatal.hu/hu/zala) tájékozódhatnak. Fontos kiemelni, hogy a legtöbb hivatali ügy otthonról, számítógép segítségével is intézhető a megújult magyarorszag.hu oldalon. A
kényelmes ügyintézés érdekében mindenkinek azt javaslom,
hogy először látogasson el a www.mo.hu honlapra az elektronikus ügyintézési lehetőségek feltérképezése céljából.
– A korlátozó intézkedések megszüntetésével újraindult a kormányablak busz is?
– A Mobilizált Kormányablak Ügyfélszolgálatok a kormányablakkal nem rendelkező településeken ismét megkezdhették
működésüket. A szolgáltatás újraindítása elsősorban a kistelepüléseken élő állampolgárokat segíti, megkönnyítve ezzel ügyeik
intézését, és megkímélve őket a tömegközlekedés veszélyeitől.
– Itt is vannak óvintézkedések?
– A tevékenység megkezdése természetesen a megfelelő
óvintézkedések betartása mellett lépett életbe. Fokozottan kérjük
ügyfeleinket, hogy az ügyfélszolgálaton történő megjelenés
során használjanak szájat és orrot eltakaró maszkot vagy kendőt,
valamint várakozás közben lehetőség szerint tartsanak egymástól
legalább 1,5-2 méter távolságot.
A Mobilizált Kormányablak Ügyfélszolgálat vagy „kormányablak busz” egy ügyintézésre felszerelt kisbusz, amely előre
meghatározott időpontokban érhető el olyan településeken, ahol
nem működik állandó jelleggel kormányablak. Lehetőséget teremt továbbá az ügyfelek speciális helyszíneken (kórházak, kollégiumok, rendezvények, fesztiválok, stb.) történő, eseti jellegű
kiszolgálására is.
A Zala megyei kormányablak busz aktuális menetrendje
megtalálható az alábbi linkre kattintva: http://kormanyablak.hu/
hu/zala-megye-mobilizalt-ugyfelszolgalat

Sikeresek a gazdaságvédelmi akcióterv keretében nyújtható munkahelyvédelmi támogatások
Soha nem voltak olyan
kedvezőek a foglalkoztatási
adatok, mint márciusban, amikor a koronavírus-járvány elérte Magyarországot. A kormány
számos gyors intézkedéssel
sietett a munkavállalók és a
munkáltatók segítségére. Erről
beszélgettünk dr. Sifter Rózsával, Zala megye kormánymegbízottjával.
– A csökkentett munkaidős
támogatást a veszélyhelyzet
időtartama alatt, valamint a
veszélyhelyzet megszűnését
követő legfeljebb egy hónapos
időszakban a munkáltató és a
munkavállaló közös kérelemben igényelhetik. A támogatás
– melynek célja az átmeneti
gazdasági nehézség miatt a
munkavállalók munkahelyeinek megőrzése – három hónapra állapítható meg, mértéke
a munkavállaló alapbére össze-

Dr. Sifter Rózsa

gének a kieső munkaidőre járó
részének hetven százaléka.
Egyéni fejlesztési idő esetén a
munkabér összege a támogatással együtt el kell, hogy érje
a munkavállaló alapbérét. A

támogatás havi összegének
meghatározásakor maximálisan a nettó legkisebb munkabér kétszerese vehető figyelembe – részletezte a bevezetett gazdaságvédelmi intézkedések egyik típusát dr. Sifter
Rózsa.
– Mi a kutatásfejlesztési
szektort érintő bértámogatás
célja?
– A kutatásfejlesztési szektort érintő bértámogatás célja a
magasan képzett munkavállalók (például kutatók, fejlesztő
mérnökök) munkahelyének védelme, a dolgozók munkabérének fenntartása, valamint a
tartós foglalkoztatásuk biztosítása a magyar munkaerőpiacon. A támogatás időtartama
legfeljebb három hónap, havi
összege munkavállalóként nem
haladhatja meg a 318.920
forintot.

– Mi a munkahelyteremtő
bértámogatás lényege?
– A kormány újabb segítségként 2020. május 18. napjától elindította a munkahelyteremtő bértámogatást, mely a
nyilvántartott álláskeresők munkaviszonyban történő foglalkoztatásához a járási hivatalok
foglalkoztatási osztályain kérelmezhető. A támogatás időtartama hat hónap lehet, további
három hónapos támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel. Mértéke a bruttó munkabér 100%-a, de legfeljebb 200 ezer forint havonta.
A támogatásokkal kapcsolatos tájékoztató anyagok,
nyomtatványok megtalálhatók
a www.munka.hu oldalon.

Összeállításunk a
Zala Megyei Kormányhivatal
támogatásával készült.

2020. június
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Párhuzamos beruházások Egerváron
Bár a vírushelyzet számos
korlátozást hozott az életünkbe,
de ez aligha figyelhető meg
Egerváron, legalábbis ami a
beruházásokat illeti. Májusban
számos kisebb nagyobb beruházás zajlott, vagy kezdődött meg.
A templom tetőjavítását követően az épület belsejében
történt több helyen is festés,
hogy a beázások és vizesedések
nyomait eltüntessék. Elvégezték a sekrestye és a harangtorony egy részének a meszelését, mivel itt okozta a legtöbb
kárt a víz az elmúlt években. A
templom belső lábazatáról sok
helyen lemállott a festék, ahol
szintén megtörtént a javítás. A
pincedombi borospince tetőcseréje után a külső homlokzat javítása és festése is megtör-

tént, így az épület külseje
hosszú idő után teljesen megújulhatott.
Az áprilisban elkezdődött
tetőcserék tovább folytatódtak.
A sportöltöző teteje is új borítást kapott. Az összes használaton kívüli kémény el lett
bontva, új lécezés, fóliázás és
az új cserép gondoskodik róla,
hogy az oly gyakran tapasztalt
beázások hosszú ideig biztosan
nem fognak bosszúságot okozni az épületet használóknak.
A település központja új
rendezvény térrel gazdagodik,
köszönhetően egy korábbi nyertes Leader-pályázatnak. A közös önkormányzati hivatal mögött kerül kialakításra a közel
450 négyzetméter nagyságú
térkövezett terület, ami számos

A bontandó iskolarész.

A rendezvénytér.

önkormányzati programnak adhat majd otthont a jövőben, valamint a szomszédos általános
iskola is megvalósíthatja rajta a
szabadtéri programjait. A projekt részeként napelemes telefontöltők is beszerzésre kerülnek, amit a tér használói tudnak
majd igénybe venni.
Még 2017-ben vált biztossá,
hogy az Egervári László Általános Iskola 423 millió forintból újulhat meg teljesen. Időközben kiderült, hogy a főút
felőli épületrészt rossz állapota
miatt nem érdemes felújítani,
így a kivitelezési terv úgy módosult, hogy az említett épü-
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• Kereskedelmi főzés
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• Bérfőzés

• Palackozás

A főzési díj szeszadóval együtt 1600 Ft/l
Nálam az 50-60 l pálinkának a főzési ideje 10-12 óra,
nem egylépcsős rendszerben, hanem hagyományos módon,
kétszeri lepárlással és egy új, korszerű technológiával.
Mert a minőségi, jó, zamatos pálinkához idő kell és a
mester több, mint 30 éves tapasztalata!
Várom régi és leendő megrendelőimet:
Farkas Tibor pálinkafőző mester
Nagylengyel
Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

letet el kell bontani, és a helyére egy új modern szárny
épül. A tervekkel együtt a kivitelezés költségigénye is módosult, több mint 200 millió
forinttal felfelé. Május végén
jelent meg a Magyar Közlönyben, hogy a hiányzó forrást a
Magyar Állam biztosítja, így
már nincs akadálya a beruházás
elkezdésének. Június elején kerül aláírásra a kivitelezési szerződés, amely után majd megkezdődhet az érdemi munka,
melyről a következő számban
részletesen beszámolunk – tájékoztatta lapunkat Gyerkó Gábor polgármester.

Síremlék akció!
Sírkertünkben felállított
síremlékekre 10% árengedmény,
ezenkívül BIZONYOS síremlékek
árából 20-35% árengedmény,
esztétikai problémák miatt.
Akciónk július 20-ig tart.
Ezenkívül vállaljuk egyedi
síremlékek gyártását.
A környék legnagyobb választékával állunk rendelkezésére.
Böőr Kőfaragó Kft., PACSA • 06/30-400 26 53
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Az energiahatékonyság javítását tűzték ki célul…
Hat európai ország partnersége
A RURES projekt 2017.
júliusában kezdődött, a partnerségben hat európai ország
(Horvátország, Csehország, Németország, Magyarország, Lengyelország és Szlovénia) vesz
részt, amelyek a vidéki területek energiahatékonyságának javítása és a rurális (vidéki,
falusi) területek megújuló energiaforrásainak kiaknázása érdekében fogtak össze. Lassan a
projekt végéhez érnek a résztvevők, ugyanis az 1,8 millió
eurós ERFA támogatással, valamint a magyar kormányzat
támogatásával megvalósuló pályázat 2020. júniusában zárul.
Magyarországról a Zala Megyei Önkormányzat és a szom-

bathelyi székhelyű NyugatPannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. vesz részt az
együttműködésben.
A projekt keretében minden
partnerrégióban helyi támogatói csoportok jöttek létre, amelybe az energiahatékonyság területén közreműködő szereplők, intézmények kaptak meghívást, azzal a céllal, hogy vegyenek részt az aktuális projekt
tevékenységek,
energiahatékonysági intézkedések megtárgyalásában, véleményezésében.
A Zala megyei helyi támogatói
csoport legutolsó ülését online
módon tartotta meg, ahol a
projekt keretében elkészült kal-

Lenti lentiszombathelyi városrészében a volt iskolaépület
udvarán és épületében egy energiaudvar került létrehozásra.

A szlovéniai Solar-Park (helyszín: Puconci).

kulátort ismertették és különböző helyi jó gyakorlatokat
mutattak be: Lenti és Mórahalom városban a geotermikus
energia szerepéről hallhattak
érdekes gondolatokat.
A partnerek felkutatták a
megújuló energiaforrások, energiahatékonysági intézkedések
alternatív finanszírozási modelljeinek legjobb gyakorlatait, erről egy kézikönyvet is készítettek. Az angol nyelvű kézikönyvben az Otthon Melege
Program, mint magyarországi
jó gyakorlat is helyet kapott.
A projekt során megvalósíthatósági tanulmányok kerültek kidolgozásra annak érdekében, hogy felhívják a figyelmet az energiahatékonysá-

gi és megújuló energia rendszerrel kapcsolatos intézkedések alternatív anyagi forrásokból történő megvalósítására. Az
elkészült két tanulmány bemutatja a hazai energiahatékonysági jó gyakorlatokat, valamint
az energiahatékonysági eszközök által elérhető megtérülést
és gazdasági hozzáadott értéket.
Értékkalkulátor
Innovatív eszközként kifejlesztésre került egy új online
alkalmazás, egy úgynevezett
„értékkalkulátor”, amely magánszemélyek, vállalkozások,
közintézmények számára is
ingyenesen elérhető az interneten(http://decisiontree.eu/
linken keresztül).

2020. június
A kalkulátor különböző
megújuló energiaforrások (biomassza, geotermikus energia,
fotovoltaikus energia és hőszivattyúk)
felhasználásával
foglalkozik, bizonyos kérdéscsoportok megválaszolását követően információkat nyerhetünk a kiválasztott energiatípus
felhasználásáról,
társadalmigazdasági előnyeiről.
Beruházások
Németországban, Lengyelországban, Szlovéniában, Horvátországban is bemutató jellegű beruházásokat valósítottak
meg. A Muraszombat közelében levő Puconci településen
egy Solar-Park került kialakításra, amely három fő elemből
áll: egy napelemes „E-fa” négy
fotovoltaikus panellel, egy napelemes pad az elektronikus
eszközök töltéséhez, valamint
egy intelligens árnyékolt pad,
hat fotovoltaikus panellel,
LED-es megvilágítással, valamint ülő- és pihenő felülettel az
e-eszközök kényelmes töltéséhez.
Zala megyében képzési és
bemutató céllal Lentiszombathelyen a volt iskolaépület udvarán és épületében egy energiaudvar került létrehozásra,
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A kalkulátor funkcionális diagram alapján működik. A felhasználó meghatározza az egyes lépések paramétereit, a preferenciáit és válaszol egyes adatokkal és műszaki információkkal kapcsolatos kérdésekre.

ahol napkollektor, napelemes
rendszer, szélgenerátor, valamint egy mobil növényi olajjal
táplált mini erőmű áll az érdeklődők rendelkezésére.

További tervek
Az energiaudvar további
fejlesztési tervei között szerepel, hogy megismertesse már
az óvodásokkal, kisiskolásokkal a környezetbarát és energiatudatos életvitel gyakorlati
oldalát, új lehetőségeket mutasson be mind az áramellátás, mind a melegvíztermelés
terén.
Egy interaktív kiállítótér
kialakítása is a jövőbeni tervek
között szerepel, ahol a nagyméretű érintőkijelző segítségé-

vel különféle információkhoz
juthatnak a látogatók, megtekinthetik akár az aktuális időjárás előrejelzést, vagy energiahatékonysággal kapcsolatos ismereteiket bővíthetik.
Hasonlóan a szlovéniai példához, egy kültéri, napelemes
töltő megoldásokat magában
foglaló eszközpark is a tervek
között szerepel, ahol a mobil
eszközöket napenergia segítségével tölteni lehetne a vezetéknélküli, illetve USB csatlakozókon keresztül.

Változatos az alkalmazási lehetőség.

Napelemes pad…

A projekt az Interreg Central Europe Programból, az
Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, az Európai
Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.
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Terhes örökség… (3.)
Egy furcsa hagyatéki ügy Pethőhenyén
Egyre többen érdeklődnek a
pethőhenyei lakosú Ehrit Ilse
Marie halála utáni hagyatéki
eljárás kapcsán szerkesztőségünkben az ügy állásáról.
Sajnos – tudomásunk szerint – nincs előrelépés. Egyrészt azért sem, mert a koronavírus-járvány miatt a hagyatéki tárgyalásoknál is behúzták
a féket, másrészt rendkívül szövevényes az ügy, sőt… Ennek
ellenére újabb információkhoz
jutott szerkesztőségünk, amiket
természetesen megosztunk majd
olvasóinkkal.
Előző számainkban már vázoltuk a szomorú ügy részleteit,
de azoknak, akik ezt nem olvasták, összefoglaljuk.
A Pethőhenyén élő idős
hölgy Ausztriából költözött
ebbe a csendes, szép fekvésű
zalai faluba. 2019. április 23-án
hunyt el a zalaegerszegi kórházban. Bár jelentős vagyon
maradt utána, jogilag igazolt
örökös nem lévén az önkormányzat temettette el. A mai
napig – egy év elteltével – a
kutyája egyedül él a ház kertjében, az egyik jószándékú
szomszéd eteti.
Érdekes a történetben egy
egerszegi ügyvéd szerepe, akinek közreműködéséről már írtunk. Az ő neve szerepel az
idős hölgy végrendeletében,
mégpedig a végakarat végrendeleti végrehajtójaként. Sőt a
végrendelet kedvezményezettjeként is, ráadásul részt vett a
hagyatéki leltár felvételén is. A
végrendeletet egyébként érvénytelenítették, mert nem felelt
meg a törvényes előírásoknak.

Az üggyel foglalkozó közjegyző részletes tájékoztatást
adott az ügy elhúzódásával
kapcsolatban. A cikksorozat
első részének megjelenése után
több ügyvéd is jelezte, hogy
nevezzük nevén az említett
urat, mert ez így, névtelenül az
egerszegi kollégákra vethet
rossz fényt.
Időközben Pethőhenye polgármestere feljelentést tett az
ügyben, mivel kötelessége az
elhunyt vagyonának őrzése,
ami nagy valószínűséggel a
magyar államé lesz. A Zalaegerszegi Rendőrkapitányság
az ügyben megszüntető határozatot hozott, ám ezt a Zalaegerszegi Járási Ügyészség hatályon kívül helyezte és az
eljárás folytatását rendelte el.
Miután az ügyvéd egyetlen
korábbi megkeresésükre sem
válaszolt, újabb – ezúttal tértivevényes – levélben fordultunk
kérdéseinkkel hozzá. A postai
visszajelzés alapján a levelet
2020 május 21-én az ügyvédi
iroda meghatalmazottja átvette.
Válasz azonban a mai napig
nem érkezett.
Az elküldött levelet most
szó szerint közöljük:
„Tisztelt Ügyvéd Úr!
Miután többszöri megkeresésünkre sem válaszolt kérdéseinkre, korábbi levelünket –
kibővítve – ismételten megküldjük Önnek. Tájékoztatjuk,
hogy cikksorozatunk következő
részében Ön már nevesítve fog
megjelenni. Jelezzük, hogy jelenlegi levelünket postai úton,
tértivevényesen is megküldjük
Önnek.

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

www.zalatajkiado.hu

A pethőhenyei temetőben nyugszik Ehrit Ilse Marie.

Tisztelt Ügyvéd Úr!
Reméljük, hogy kérdéseinkre mihamarabb válasz érkezik
Öntől. Előre is köszönjük segítő közreműködését.
Tisztelt Ügyvéd Úr!
Lapunkat, a Zalatájat megkeresték Ehrit Ilse Marie
2019.04.23-án elhunyt egykori
pethőhenyei lakos halálával,
pontosabban a halála után kialakult helyzettel kapcsolatban.
Tudomásunk szerint az elhunyt
Önt jelölte meg 2005. 08. 22.
napján az Önnek átadott végakaratában végrendeleti végrehajtónak. A fentiek miatt szeretnénk, ha néhány kérdésünkre
válaszolva segítene nekünk a
tisztánlátás érdekében.
Kérdéseink:
– Érvényes vagy érvénytelen az elhunyt végrendelete?
– A végrendelet érvényességétől vagy érvénytelenségétől függetlenül szerepel-e Ön
kedvezményezettként a végrendeletben?
– Ha érintett, részt vehetett-e
Ön a hagyatéki leltár felvételén?
– Teljeskörű volt-e a hagyatéki leltár felvétele?

– Ha nem érvényes a végrendelet és nem jelentkezik
hozzátartozó, akkor ki az
örökös?
– Amennyiben nincs hozzátartozó, elképzelhető, hogy az
állam lesz az örökös?
– Történnek-e lépések a pethőhenyei ingatlan és az abban
lévő ingóságok hatékony megóvása érdekében?
– Jogszerű-e, hogy amennyiben Ön érintett az ügyben, az
ingatlan kulcsai Önnél vannak
elhelyezve?
– Nem mellékesen: Az elhunyt kutyájának megnyugtató
elhelyezésével
kapcsolatban
történtek-e lépések?
Tisztelt Ügyvéd Úr!
A kérdésekre adott válaszait
előre is köszönöm.
Zalaegerszeg, 2020. május 19.
Tisztelettel:
Ekler Elemér
kiadó-főszerkesztő
Zalatáj”
A nevesítésre a következő
számban sor kerül. S az újabb –
rendkívül érdekes – információk közlésére is.
E.E.
(Folytatjuk)
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15 évre szól és ciklusokon ível át
Elindult a Kovács Károly városépítő program Zalaegerszegen
A zalaegerszegi belső tehermentesítő út és a Jákum Ferenc
utca találkozásánál tartották
minap egy nagyszabású projekt
sajtótájékoztatóját.
Zalaegerszeg rendezett tanácsú várossá nyilvánításának
135. évfordulóját ünnepeljük –
mondta Balaicz Zoltán polgármester, a rendezvény házigazdája. Megválasztották első polgármesterünket, Kovács Károlyt, aki tízéves regnálása alatt
rendkívül sok fejlesztést hajtott
végre.
Balaicz Zoltán hivatalosan
is meghirdette a Kovács Károly
városépítő programot, amelynek keretében eddig soha nem
látott mértékben újítanak fel,
illetve építenek közterületeket,
járdákat, parkolókat.
– Az elmúlt húsz évben
alaposan megváltozott Zalaegerszeg – állapította meg a
polgármester. – A gépjárművek
száma 35 ezerre nőtt, de a
város szerkezete változatlan
maradt. Ez olyan kihívás, amit
régóta szerettünk volna megoldani. Egy 15 évre szóló, ciklusokon átívelő programot dolgoztunk ki, amit a közgyűlés
egyhangúlag támogatott. A Te-

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról
a Facebookon is!
Keresse ott a
Zalatáj Kiadó adatlapját,
és a Tetszik gombra
kattintás után
értesülhet
internetes tartalmainkról is.

lepülésfejlesztési Operatív Programban, a Modern Városok
Programban még vannak lehetőségeink, illetve az aktuális
kormányhatározat 12,8 milliárd
forint fejlesztést biztosít a város számára.
A 12,8 milliárd forintos állami támogatás keretében 2024
végéig a következő projektelemek valósulnak meg:
– Megépül a belső tehermentesítő út harmadik szakasza
(2,5 milliárd forint)
– Kiépül a déli átkötő út
(1,6 milliárd forint)
– Utak, terek, járdák, parkolók újulnak meg, illetve épülnek az arányos városfejlesztés
jegyében, minden városrészben, közel száz helyszínen (6,5
milliárd forint)
– Útfenntartáshoz szükséges új eszközök, gépek beszerzése (700 millió forint)
– Önkormányzati cégek telephelyeinek fejlesztése (500
millió forint)
– A beruházásokhoz szükséges területek megszerzése
(400 millió forint)
– Tervezés, engedélyezés,
hatósági díjak (400 millió
forint)

A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI
KÉPZÉSEKET INDÍTJA:
Építő és anyagmozgató gép
kezelője E-000803/2014/A001
Kisteljesítményű kazán fűtő
E-000803/2014/A007

Gépkezelő hatósági vizsga
Tűzvédelmi szakvizsga
Munkavédelmi képviselők
továbbképzése
TIT Egyesület
8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Telefon: 30-477-6070 / 92-510-159

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

Fotó: Zalatáj
A Keresztury VMK előtti teret újjáépítették.

– Közbeszerzés (80 millió
forint)
– Műszaki ellenőrzés (120
millió forint)
– Az elmúlt száz évben nem
költöttek annyit Zalaegerszeg
úthálózatára, mint amennyit a
következő három évben lehet –
erről Vigh László országgyűlési
képviselő beszélt. – A tervezett
ütemben épül a járműipari
tesztpálya, illetve a várost az
M7-es autópályával összekötő
gyorsforgalmi okosút. Ezek
döntően befolyásolják Zalaegerszeg jövőjét. Büszkék lehetünk, mert nincs még egy megyei jogú város, amely ekkora
összeget fordíthat közlekedése
fejlesztésére – hangsúlyozta
Vigh László.
– A járványügyi vészhelyzet
nem írja felül a hazai közúthálózat fejlesztésével kapcsolatos terveket – mondta dr. Mosóczi László közlekedéspolitikáért felelős államtitkár. – A
megyei jogú városok és térségeik bekapcsolása a gyorsforgalmi úthálózatba továbbra

is kiemelt feladat. A Modern
Városok programban a 12, 8
milliárd forintos támogatás
hatalmas fejlesztés és lehetőség
a város és a régió számára –
állapította meg az államtitkár.
A VMK térrekonstrukciójával zárul idén az a projekt, amelyre a város 2017-től 1.7 milliárd
forintot fordíthatott. Összesen
29 helyszínen újítottak fel utakat, járdákat. Az útfejlesztési
koncepció ennek folytatása, amelyet az arányos városfejlesztés
figyelembevételével állítottunk
össze – hangsúlyozta Bali Zoltán, a városépítő programot koordináló alpolgármester.
A felújítás a közművekre is
kiterjed, 71 városi utat és 7
teret érint. A 19 parkolóval
összesen 264 hellyel bővül a
várakozóhelyek száma. A tervezés és a közbeszerzés után a
kivitelezés jövőre indulhat.
Samu László
(A 15 éves, cikluson átívelő
koncepció részleteiről folyamatosan tájékoztatjuk majd olvasóinkat.)

10
HIRDETÉS

Észak-Nyugat Zala

2020. június

