GÉTYE ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
1/2017.

JEGYZŐKÖNYV
Gétye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. január 24-én
16,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről

Rendeletek száma: -/2017.
Határozatok száma: 1, 2, 3, 4, 5, 6/2017.

2

JEGYZŐKÖNYV
Gétye Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. január 24-én megtartott nyilvános üléséről

Határozatok:
Sorszáma
1
2
3
4
5
6

Rendeletek:
Sorszáma
(kihirdetés
ideje)

Kódja
B13, B12
B12
B6, B4
Z1
J1
Z1

Tárgya

Kapcsolódó
önkormányzati rendelet
(Módosítás, vagy hatályon
kívül helyezés)

Kódja
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1/2017.

Jegyzőkönyv

Készült: a Gétye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. január 24-én 16,00 órai
kezdettel megtartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Önkormányzat Hivatali helyisége
Gétye, Kossuth L. 4.
Jelen vannak: - Talabér Lászlóné polgármester
- Bánhegyi Péter alpolgármester
- Zanati Ervin
- Böőr Lajos
- Salamon László képviselők
/5 fős testületből 5 fő/
Meghívott:

- Kovács Katalin jegyző
- Horváth Lászlóné jegyzőkönyvvezető

Talabér Lászlóné polgármester: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította a
határozatképességet, javaslatot tett a napirendre, melyet a képviselő-testület 5 fő igenlő
szavazatával /egyhangúlag/ elfogadott az alábbiak szerint:

N a p i r e n d:
1./ Gétye Önkormányzata 2017. évi munkatervének elfogadása.
Előadó: Talabér Lászlóné polgármester
2./ Polgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének felülvizsgálata.
Előadó: Böőr Lajos Ügyrendi Bizottság elnöke
3./ Alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének felülvizsgálata.
Előadó: Talabér Lászlóné polgármester
4./ Egyéb ügyek:
a) START munkaprogramban való részvétel.
b) Könyvtáros megbízása.
c) Gétye temetőhöz vezető út kiépítéséhez szükséges költségvetés elkészítése.
Előadó: Talabér Lászlóné polgármester

Napirendek tárgyalása:
1./ Gétye Önkormányzata 2017. évi munkatervének elfogadása.
Előadó: Talabér Lászlóné polgármester
/Munkaterv a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
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Előadó részletesen ismertette a munkatervet, javasolta elfogadását.
Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi munkatervét 5 fő igen szavazattal /egyhangúlag/
tudomásul vette.

2./ Polgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének felülvizsgálata.
Előadó: Böőr Lajos Ügyrendi Bizottság elnöke
/Előterjesztés és határozati javaslat, melyet a képviselők a meghívóval együtt kézhez kaptak, a
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Előadó részletesen ismertette az előterjesztést és határozati javaslatot. Elmondta, hogy az
Ügyrendi Bizottság előzőleg már megtárgyalta, és elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.
Talabér Lászlóné polgármester bejelentette, hogy személyes érintettségére hivatkozva a
döntésben nem kíván részt venni.
A képviselő-testület egybehangzóan támogatta az előterjesztésben foglaltakat, majd 4 fő igen
szavazattal 1 fő tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozta:
1/2017.(I.24.) számú határozat:
Gétye Önkormányzat Képviselő-testülete
a Mötv. 71.§-a alapján Talabér Lászlóné társadalmi megbízatású polgármester
tiszteletdíját 2017. január 1. napjától havi bruttó 149.400- Ft-ban, költségtérítését havi
22.400,- Ft-ban állapítja meg.
Felkéri a jegyzőt, hogy az illetmény és a költségtérítés számfejtéséről, kifizetéséről
gondoskodjon.
Felelős: Kovács Katalin jegyző
Határidő: azonnal, ill. folyamatos
Talabér Lászlóné polgármester bejelentette, hogy a költségtérítésről lemond, és kéri, hogy a
tevékenységével összefüggő feladat ellátása érdekében felmerült utazási költségei megtérítését
maximum 22.400,- Ft összegben engedélyezze a képviselő-testület. /Kérelem a jegyzőkönyv
mellékleteként csatolva./
Ezt követően a képviselő-testület 4 fő igen szavazattal 1 fő tartózkodása mellett az alábbi
határozatot hozta:
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2/2017.(I.24.) számú határozat:
Gétye Önkormányzat Képviselő-testülete
Talabér Lászlóné polgármester 2017. január 24-én kelt kérelmében foglaltak
alapján tudomásul veszi, hogy az 1/2017.(I.24.) számú határozattal megállapított
22.400,- Ft összegű költségátalányáról lemond 2017. január 1. napjával.
Talabér Lászlóné társadalmi megbízatású polgármester részére engedélyezi
tevékenységével összefüggő feladat ellátása érdekében felmerült utazási
költségeinek megtérítését maximum 22.400,- Ft/hó összegben.
Felkéri a jegyzőt, hogy a határozat végrehajtása érdekében a szükséges intézkedést
tegye meg.
Felelős: Kovács Katalin jegyző
Határidő: azonnal, folyamatos

3./ Alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének felülvizsgálata.
Előadó: Talabér Lászlóné polgármester
/Előterjesztés és határozati javaslat, melyet a képviselők a meghívóval együtt kézhez kaptak, a
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Előadó részletesen ismertette az előterjesztést, az alpolgármester tiszteletdíját bruttó 30.000,- Ftban, költségtérítését 4.500,- Ft-ban javasolja megállapítani.
Bánhegyi Péter alpolgármester személyes érintettségére hivatkozva nem vesz részt a szavazásban.
A képviselő-testület egybehangzóan támogatta a javaslatot, majd 4 fő igen szavazattal 1 fő
tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozta:
3/2017.(I.24.) számú határozat:
Gétye Önkormányzat Képviselő-testülete
a
Mötv. 81.§.(2)-(3) bekezdése alapján Bánhegyi Péter társadalmi megbízatású
alpolgármester tiszteletdíját 2017. január 1. napjától havi bruttó 30.000,- Ft-ban,
költségtérítését havi 4.500,- Ft-ban állapítja meg.
Felkéri a jegyzőt, hogy a tiszteletdíj, a költségtérítés számfejtéséről, kifizetéséről
gondoskodjon.
Felelős: Talabér Lászlóné polgármester
Kovács Katalin jegyző
Határidő: azonnal, ill. folyamatos
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Bánhegyi Péter alpolgármester bejelentette, hogy a költségtérítés teljes összegéről lemond.
/Bejelentés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
A képviselő-testület az alpolgármester bejelentését egyhangúlag tudomásul vette.
4./ Egyéb ügyek:
a) START munkaprogramban való részvétel.
Előadó: Talabér Lászlóné polgármester
Előadó elmondta, hogy az idei évben is lehetőség van a START munkaprogramban részt venni.
Javasolja 6 fő foglalkoztatásával a belterületi közutak karbantartására a kérelem benyújtását.
Ennek keretében kisebb gépek beszerzésére is lehetőség nyílik, fűnyiró traktor, hótoló lapát,
damilos fűkasza beszerzése lenne indokolt.
A képviselő-testület egybehangzóan támogatta a javaslatot, majd 5 fő igen szavazattal
/egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:
4/2017.(I.24.) számú határozat:
Gétye Önkormányzat Képviselő-testülete
a 2017. évi járási startmunka mintaprogramban részt kíván venni 6 fő
foglalkoztatásával, belterületi közutak karbantartására.
Pozitív elbírálás esetén a képviselő-testület támogatja az esetlegesen szükséges
közbeszerzési eljárások megindítását.
Felhatalmazza a polgármestert a kérelem benyújtására.
Felelős: Talabér Lászlóné polgármester
Kovács Katalin jegyző

b) Könyvtáros megbízása.
Előadó: Talabér Lászlóné polgármester
Előadó elmondta, hogy 2016. december 31. napjával Pőcze Ferencné a könyvtári feladatok
ellátását már nem tudja vállalni. Továbbra is működtetni kellene a könyvtárat, 2017. január 1-től a
feladatok ellátásával javasolja megbízni Horváth Lászlóné gétyei lakost, megbízási díját nettó
15.000,- Ft-ban javasolja meghatározni.
A képviselő-testület egybehangzóan támogatta az elhangzottakat, majd 5 fő igen szavazattal
/egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:
5/2017.(I.24.) számú határozat:
Gétye Önkormányzat Képviselő-testülete
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2017. január 1. napjától a könyvtárosi feladatok ellátásával megbízza Horváth
Lászlóné Gétye, Hadnagy út 19. szám alatti lakost, megbízási díját bruttó 17.340,Ft/hó határozza meg.
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
Felelős: Talabér Lászlóné polgármester
Kovács Katalin jegyző

c) Gétye temetőhöz vezető út kiépítéséhez szükséges költségvetés elkészítése.
Előadó: Talabér Lászlóné polgármester
Előadó elmondta, hogy pályázati kiírás jelent meg külterületi utak felújítására, a temetőhöz vezető
út már régóta megoldatlan probléma, ez lehetőséget kínált az út kiépítésére. Ahhoz, hogy
pályázatot lehessen benyújtani, először egy költségtervet kellett csináltatni, hogy ismert legyen az
önrész mértéke is. A pályázat benyújtására meghatározott rövid határidő miatt a Pannonway Építő
Kft. zalaegerszegi vállalkozás készítette el a költségtervet 100.000,- Ft díjért. A beruházás
összköltsége 32 millió Ft, ennek a 8 milliós önrészét az önkormányzat nem tudja vállalni, így a
pályázatot sem lehetett benyújtani. A költségvetés elkészítésének díját a vállalkozásnak így is ki
kell fizetni, a munkát elvégezte sürgősséggel.
Salamon László képviselő Sajnálatos, hogy ki kellett hagyni ezt a lehetőséget, valamilyen
formában, külső segítség igénybevételével jó lett volna a pályázatot benyújtani.
Talabér Lászlóné polgármester Felelőtlenség lett volna bevállalni a kockázatot, valami más
megoldást kell találni a rendbehozatalára. Először is a víz elvezetését kell megoldani, lehetőség
szerint kővel megszórni.
Ezt követően a képviselő-testület 5 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:
6/2017.(I.24.) számú határozat:
Gétye Önkormányzat Képviselő-testülete
a Gétye temetőhöz vezető út kiépítéséhez szükséges költségvetés elkészítésére
vonatkozó Pannonway Építő Kft. Zalaegerszeg, Batsányi J. út 9. szám alatti
vállalkozás 100.000,- Ft + ÁFA összegű árajánlatát elfogadja, a munka elvégzését
tudomásul veszi.
Felelős: Talabér Lászlóné polgármester
Kovács Katalin jegyző
Napirend tárgyalása után:
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Talabér Lászlóné polgármester elmondta, hogy
- karácsony előtt 53 fő nyugdíjas, iskolás, és szocálisan rászorult, alacsony
jövedelmű lakos 6000,- Ft támogatást kapott, el lehet mondani, hogy jobban
örültek neki, mint a korábbi élelmiszer csomagnak.
- A településen vannak nem működési közvilágítási lámpák, melyet már december
elején bejelentett a szolgáltató felé, még ezidáig nem javították ki, most
ismételten jelezni fogja a hibát.
- A könyvtár és a hivatali helyiség közé tervezett cserépkályhát meg sikerült
vásárolni, a kisebb tartozékai hiányoznak még. A fűtési szezon végével, május
elejére tervezik a kivitelezést, így remélhetőleg a következő fűtési szezonra a
beépítése is megvalósul. Erre nagy szükség is van, mert az egyik kandalló belső
fala elégett, nem lehet vele fűteni.
- A rendkívüli hidegre tekintettel fokozottan figyeltek az idős, egyedül élő
emberekre, akinek kellett kályhát biztosítottak, vagy éppen a tüzifa felvágásánál,
behordásánál segítettek.
- A Nemzeti Adó- és Vámhivatal értesítése szerint Böőr Lajos képviselőt törölték a
köztartozásmentes adózói adatbázisból.
Böőr Lajos képviselő elmondta, hogy a hulladékszállítási díj huzavonája miatt
van a probléma, mert a szolgáltatóval hosszú ideje leveleznek, de a gétyei
lakatlan ház után is be akarják szedni az ürítési díjat, és többszöri kérelmük
ellenére sem tudják rendezni ezt az ügyet.
Kovács Katalin jegyző javasolta, hogy a Polgármester vegye fel a kapcsolatot a
szolgáltatóval, hogy sok üres ingatlan, ház díjfizetése érdekében tartsanak
helyszíni ügyfélfogadást, vagy a helyszínen egyeztessék azokat.
Felhívta a képviselő figyelmét, hogy mielőbb rendezze az elmaradást, és újra
kérje felvételét az adatbázisba.
Salamon László képviselő ismételten kéri, hogy a bekötőút melletti kökénybokrok letakarítása
érdekében keressék meg a KPM-t, mert amennyiben nem kívánják a munkát elvégezni, a
termőföld tulajdonosai azt megteszik, de nem szeretnék, ha utólagosan ebből probléma lenne.
Személyes helyszíni egyeztetésen kellene tisztázni, hogy kinek is a kötelezettsége.
Kovács Katalin jegyző: A kérésnek megfelelően ismételten megkeresik az illetékes hatóságot e
probléma megoldása végett.
A képviselő-testület az elhangzottakat egyhangúlag tudomásul vette.

Miután több napirendi pont tárgyalására nem került sor, a polgármester megköszönte a
megjelenést, az ülés munkájában való részvételt, az ülést 17 óra 02 perckor bezárta.
Kmft.
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Talabér Lászlóné
polgármester

Kovács Katalin
jegyző

