GÉTYE ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
6/2017.

JEGYZŐKÖNYV
Gétye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. május 23-án
16,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről

Rendeletek száma: 3, 4, 5, 6/2017.
Határozatok száma: 21, 22, 23, 24, 25/2017.
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JEGYZŐKÖNYV
Gétye Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. május 23-án megtartott nyilvános üléséről

Határozatok:
Sorszáma
21
22
23
24
25

Rendeletek:
Sorszáma
(kihirdetés
ideje)
3(V.26.)

Kódja
F2
F2
D1
Z1
E7

Tárgya

5(V.26.)

Az Önkormányzat 2016. évi
költségvetése
Az
Önkormányzat
2016.
költségvetésének teljesítéséről
Az egyes anyakönyvi eljárások díjáról

6(VI.13.)

Az Önk. 2017. évi költségvetése

4(V.26.)

Kapcsolódó
Kódja
önkormányzati rendelet
(Módosítás, vagy hatályon
kívül helyezés)
3/2016.(III.09.) önk.rendelet B1
módosítása
évi
B4
7/2013.(VII.11.)
Z0
önk.rendelet hatályon kívül
helyezése
1/2017.(III.09.)
önk. B1
rendelet módosítása
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6/2017.

Jegyzőkönyv
Készült: a Gétye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. május 23-án 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
- Böőr Lajos
- Salamon László
- Zanati Ervin képviselők
/5 fős testületből 5 fő/
Meghívott:

- Hegedüs Lóránt aljegyző
- Szládovics Renáta 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./ Polgármester beszámolója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Előadó: Talabér Lászlóné polgármester
2./ Beszámoló a könyvtári szolgáltató hely munkájáról.
Előadó: Kiss Gábor igazgató
3./ Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosítása.
Előadó: Kovács Katalin jegyző
4./ Gétye Önkormányzat 2016. évi költségvetését megállapító 3/2016.(III.09.) önkormányzati
rendelet módosítása.
Előadó: Talabér Lászlóné polgármester
5./ Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési beszámolójának
elfogadása.
Előadó: Kovács Katalin jegyző
6./ Gétye Önkormányzat 2016. évi zárszámadásának elfogadása.
Előadó: Talabér Lászlóné polgármester
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7./ Belső ellenőrzési jelentés a 2016. évben végzett belső ellenőrzésekről.
Előadó: Kovács Katalin jegyző
8./ Az egyes anyakönyvi eljárások díjáról szóló 7/2013.(VII.11.) önkormányzati rendelet
felülvizsgálata.
Előadó: Kovács Katalin jegyző
9./ Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde átszervezése, Alapító
Okiratának módosítása.
Előadó: Kovács Katalin jegyző
10./ Gétye Önkormányzat 2017. évi
önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: Talabér Lászlóné polgármester

költségvetését

megállapító

1/2017.(III.09.)

11./ Egyéb ügyek:
a) Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás jövőbeni működése.
b) Gétye 205 hrsz-ú területre hídgyűrű elhelyezésére vonatkozó kérelem elbírálása.
c) Gétyei temetőben urnafal építés.
Előadó: Talabér Lászlóné polgármester

Napirendek tárgyalása:
1./ Polgármester beszámolója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Előadó: Talabér Lászlóné polgármester
/Előterjesztés, melyet a képviselők a meghívóval együtt kézhez kaptak, a jegyzőkönyv
mellékleteként csatolva./
Előadó részletesen ismertette az előterjesztést.
Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 5 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ elfogadta a polgármester lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót.

2./ Beszámoló a könyvtári szolgáltató hely munkájáról.
Előadó: Kiss Gábor igazgató
/Előterjesztés, melyet a képviselők a meghívóval együtt kézhez kaptak, a jegyzőkönyv
mellékleteként csatolva./

5

Talabér Lászlóné polgármester elmondta, hogy Kiss Gábor igazgató e-mailben jelezte, hogy
egyéb elfoglaltság miatt nem tud az ülésen részt venni. A részletes beszámoló alapján a napirend
tárgyalható.
Részletesen ismertette a beszámolót. Elmondta, hogy a könyvtár működésével nincs probléma,
rendszeresen nyitva van. A könyveket folyamatosan frissítik, a folyóiratok rendszeresen jönnek.
Az idei évben számítógép beszerzését tervezik a könyvtári támogatásból. Június hónapban
remélhetőleg a cserépkályha beépítésre kerül. Ideiglenesen a könyvtár a nagyteremben fog
működni. A könyvtári szolgáltatóval meg vannak elégedve.
A beszámoló elfogadását javasolja.
Salamon László képviselő: a gyerekeket be kellene csalogatni a könyvtárba.
A képviselő-testület 5 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ elfogadta a könyvtári szolgáltató hely
munkájáról szóló beszámolót.

3./ Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosítása.
Előadó: Hegedüs Lóránt aljegyző
/Előterjesztés és határozati javaslat, melyet a képviselők a meghívóval együtt kézhez kaptak, a
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Előadó részletesen ismertette az előterjesztést és határozati javaslatot, javasolta elfogadását.
Ezt követően a képviselő-testület 5 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:
21/2017.(V.23.) számú határozat:
Gétye Önkormányzat Képviselő-testülete
1./ Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi módosított költségvetési
előirányzatát az alábbiakban állapítja meg, mely beépül a Zalaapáti Önkormányzat
költségvetésébe.
Bevételek:
- saját bevételek:
2.097.904,- Ft
- állami támogatás:
59.155.956,- Ft
- önkormányzati támogatás:
13.807.000,- Ft
- előző évi módosított pénzmaradvány:
327.000,- Ft
Bevételek összesen:
75.387.860,-Ft
Kiadások:
Ebből:
- személyi juttatás:
- munkaadói járulék:
- dologi kiadások:
- beruházások
Kiadások összesen:

49.159.504,- Ft
12.856.500,- Ft
12.736.856,- Ft
635.000,- Ft
75.387.860,- Ft
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2./ A köztisztviselői illetményalap 2016. évre 38.650,- Ft
A közös hivatal alkalmazotti összlétszáma:
16 fő
Ebből:
- köztisztviselő
15 fő
- kisegítő
1 fő
Felelős: Talabér Lászlóné polgármester
Kovács Katalin jegyző

4./ Gétye Önkormányzat 2016. évi költségvetését megállapító 3/2016.(III.09.) önkormányzati
rendelet módosítása.
Előadó: Talabér Lászlóné 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 5 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi rendeletet alkotta:
Gétye Önkormányzat Képviselő-testülete
3/2017.(V.26.) önkormányzati rendelete:
Az Önkormányzat 2016. évi költségvetését megállapító 3/2016.(III.09.)
önkormányzati rendelet módosításáról.
/Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
A rendeletben foglaltak végrehajtásáért
Felelős: Talabér Lászlóné polgármester
Kovács Katalin jegyző

5./ Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési beszámolójának
elfogadása.
Előadó: Hegedüs Lóránt aljegyző
/Előterjesztés és határozati javaslat, melyet a képviselők a meghívóval együtt kézhez kaptak, a
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Előadó részletesen ismertette az előterjesztést és határozati javaslatot.
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Salamon László képviselő: többször megfordul a Hivatalban, tapasztalata szerint a dolgozók
túlterheltek, a bérük viszont nagyon alacsony.
Hegedüs Lóránt aljegyző: Ez így van, az alacsony béren és a túlterheltségen nem tudnak
változtatni, a személyi juttatások teljesítve vannak. Felhívja a figyelmet arra, hogy a hivatalnak
pénzmaradványa van, mely a takarékos gazdálkodást igazolja.
Ezt követően a képviselő-testület 5 főg igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:
22/2017.(V.23.) számú határozat:
Gétye Önkormányzat Képviselő-testülete
1./ Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési beszámolóját az
alábbiakban állapítja meg, mely beépül a Zalaapáti Önkormányzat
költségvetésébe.
Bevételek:
- saját bevételek:
2.108.008,- Ft
- állami támogatás:
59.155.956,- Ft
- önkormányzati támogatás:
13.807.000,- Ft
- előző évi módosított pénzmaradvány:
327.000,- Ft
Bevételek összesen:
75.397.964,-Ft
Kiadások:
Ebből:
- személyi juttatás:
- munkaadói járulék:
- dologi kiadások:
- beruházások
Kiadások összesen:

49.020.773,- Ft
12.856.500,- Ft
11.543.014,- Ft
-,- Ft
73.420.287,- Ft

2./ A köztisztviselői illetményalap 2016. évre 38.650,- Ft
A közös hivatal alkalmazotti összlétszáma:
16 fő
Ebből:
- köztisztviselő
15 fő
- kisegítő
1 fő
Felelős: Talabér Lászlóné polgármester
Kovács Katalin jegyző
6./ Gétye Önkormányzat 2016. évi zárszámadásának elfogadása.
Előadó: Talabér Lászlóné polgármester
/Előterjesztés és rendelet-tervezet, melyet a képviselők a meghívóval együtt kézhez kaptak, a
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
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Előadó részletesen ismertette az előterjesztést és rendelet-tervezetet, javasolta elfogadását.
Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ezt követően a képviselő-testület 5 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi rendeletet alkotta:
Gétye Önkormányzat Képviselő-testülete
4/2017.(V.26.) önkormányzati rendelete:
Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítéséről.
/Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
A rendeletben foglaltak végrehajtásáért
Felelős: Talabér Lászlóné polgármester
Kovács Katalin jegyző

7./ Belső ellenőrzési jelentés a 2016. évben végzett belső ellenőrzésekről.
Előadó: Hegedüs Lóránt aljegyző
/Előterjesztés, melyet a képviselők a meghívóval együtt kézhez kaptak, a jegyzőkönyv
mellékleteként csatolva./
Előadó részletesen ismertette az előterjesztést, elmondta, hogy a belső ellenőrzést a Keszthely és
Környéke Kistérségi Többcélú keretében látják el. Az elmúlt évben a belső ellenőr személye
változott. Az ellenőrzés során hiányosságokat nem tárt fel.
Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ezt követően a képviselő-testület 5 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:
23/2017.(V.23.) számú határozat:
Gétye Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadta az Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési
tevékenységről szóló jelentést.
Határidő: azonnal
Felelős: Kovács Katalin jegyző
8./ Az egyes anyakönyvi eljárások díjáról szóló 7/2013.(VII.11.) önkormányzati rendelet
felülvizsgálata.
Előadó: Hegedüs Lóránt aljegyző
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/Rendelet-tervezet, melyet a képviselők a meghívóval együtt kézhez kaptak, a jegyzőkönyv
mellékleteként csatolva./
Előadó részletesen ismertette a rendelet-tervezetet, elmondta, a rendelet peambulum részében
lévő törvényi hivatkozást kellett változtatni, ezt módosítani nem lehet, ezért új rendeletet kellet
alkotni, melynek tartalmában változás nem történt.
Bánhegyi Péter alpolgármester: az aranylakodalomra is ezek vonatkoznak?
Hegedüs Lóránt aljegyző: Amennyiben bejelentik, igen.
Ezt követően a képviselő-testület 5 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi rendeletet alkotta:
Gétye Önkormányzat Képviselő-testülete
5/2017.(V.26.) önkormányzati rendelete:
Az egyes anyakönyvi eljárások díjáról.
/Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
A rendeletben foglaltak végrehajtásáért
Felelős: Talabér Lászlóné polgármester
Kovács Katalin jegyző

9./ Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde átszervezése, Alapító
Okiratának módosítása.
Előadó: Hegedüs Lóránt aljegyző
/Előterjesztés, melyet a képviselők a meghívóval együtt kézhez kaptak, a jegyzőkönyv
mellékleteként csatolva./
Előadó részletesen ismertette az előterjesztést, elmondta, hogy az óvoda épületének egy
helyiségét kell átalakítani, hogy megfelelő legyen az előírásoknak, majd egy év múlva normál
bölcsőde kialakítását tervezi Zalaapáti. Ezentúl a pontos neve Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda és
Mini Bölcsőde lesz. A minibölcsőde létrehozásához legalább 7 főnek kell lenni,
Hozzászólások:
Salamon László képviselő: Mi van, ha több gyermek lesz, mint 7 fő?
Hegedüs Lóránt aljegyző: van érdeklődés, így a GYES mellett elmehet dolgozni az érintett
szülő, ez a családnak plusz jövedelem. A 7 gyermek számot nem lehet túllépni.
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Talabér Lászlóné polgármester: tudomása szerint jelenleg Gétyéről nincs érintett. Törvény írja
elő, hogy 5 hónapos kortól lehet vinni a bölcsődébe a gyereket, az óvodavezető szerint van igény
a bölcsődére.
Ezt követően a képviselő-testület 5 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:
24/2017.(V.23.) számú határozat:
Gétye Önkormányzata Képviselő-testülete
megismerte és megtárgyalta a Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde
átszervezése, alapító okiratának módosítása tárgyú előterjesztést és intézmény alkalmazotti
közössége, szülői szervezete vélemény nyilvánítását tartalmazó jegyzőkönyvet és az alábbi
döntést hozta:
1./ A Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde intézményt 2017. szeptember
1- napjától Óvoda, Mini bölcsőde intézménnyé szervezi át.
2./A Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde intézmény Alapító Okiratát a
módosító okirattal megegyező tartalommal módosítja, és az Alapító Okiratot a módosításokkal
egységes szerkezetben a mellékletnek megfelelően elfogadja.
3./ A Zalaapáti Óvoda, Egységes Óvoda-bölcsőde Intézményi Társulás
megállapodásának 2. számú módosítása tervezetét az előterjesztés szerint jóváhagyja.

társulási

Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt Társulási Megállapodás módosítás, Módosító okirat,
valamint a módosított, egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat aláírására, és a változások
törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezettetésére.
Felelős: Talabér Lászlóné polgármester
Kovács Katalin jegyző
Borbélyné Németh Zsuzsanna óvodavezető
Határidő: azonnal, MÁK törzskönyvi nyt-hoz továbbítás 2017. június 8.

10./ Gétye Önkormányzat 2017. évi költségvetését megállapító 1/2017.(III.09.)
önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: Talabér Lászlóné polgármester
/Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Előadó részletesen ismertette a rendelet-tervezetet, javasolta elfogadását.
Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ezt követően a képviselő-testület 5 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi rendeletet alkotta:
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Gétye Önkormányzat Képviselő-testülete
6/2017.(VI.13. ) önkormányzati rendelete:
Gétye Önkormányzata 2017. évi költségvetését megállapító 1/2017.(III.09.)
önkormányzati rendelet módosításáról.
/Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
A rendeletben foglaltak végrehajtásáért
Felelős: Talabér Lászlóné polgármester
Kovács Katalin jegyző
11./ Egyéb ügyek:
a) Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás jövőbeni működése.
Előadó: Talabér Lászlóné polgármester
Előadó elmondta, hogy a családsegítést, házi segítségnyújtást, jelzőrendszeres házi
segítségnyújtást a Kistérségi Társulás keretében látják el. A Keszthely és Környéke Kistérségi
Többcélú Társulás Társulási Tanácsa kéri a tagtelepülésektől, hogy a jelenlegi finanszírozási
feltételek mellett ezeket a feladatokat miként kívánják ellátni.
Javasolja, hogy továbbra is a Kistérségi Társulás keretében lássák el a feladatokat.
A képviselő-testület egybehangzóan támogatta az elhangzottakat, majd 5 fő igen szavazattal
/egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:
25/2017.(V.23.) számú határozat:
Gétye Önkormányzat Képviselő-testülete
a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás hatályos társulási
megállapodásában foglalt feladatokat /családsegítés, házi segítségnyújtás,
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás/ - a jelenlegi finanszírozási feltételek mellett a jövőben is a társulás keretében kívánja ellátni.
Felelős: Talabér Lászlóné polgármester

b) Gétye 205 hrsz-ú területre hídgyűrű elhelyezésére vonatkozó kérelem elbírálása.
Előadó: Talabér Lászlóné polgármester
Előadó részletesen ismertette Balázsi János gétyei lakos tárgyra vonatkozó kérelmét. Belterületről
van szó, ha műveli a területet, támogatja a kérelmet, a víz szabad folyását meg kell hagyni.
Hozzászólások:
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Salamon László képviselő: támogatja a kérelemben foglaltakat.
Hegedüs Lóránt aljegyző: Tisztázni kell, hogy a patak a térképen szerepel e, van-e önálló
helyrejzi száma. Véleménye szerint a Vízügy fenntartásában áll, tőlük kellene engedélyt kérni.
Amennyiben nincs hatásköre a képviselő-testületnek, nem dönthet.
Talabér Lászlóné polgármester: véleménye szerint a körülmények tisztázását követően
hozzanak döntést, amennyiben ezt az önkormányzatnak kell megtenni.
A képviselő-testület 5 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ úgy foglalt állást, hogy a kérelemben
foglaltak körülményeinek tisztázását követően hoz érdemi döntést, amennyiben ez a képviselőtestület hatásköre.
c) Gétyei temetőben urnafal építés.
Előadó: Talabér Lászlóné polgármester
Előadó elmondta, hogy az adósságkonszolidációban nem részesült települési támogatásból, mely
közel 3 millió Ft a temetőben urnafal építésére szeretnék felhasználni. Esztergályhorvátiban az
elmúlt évben készült 18 férőhelyes, ennek költsége 1,2 millió Ft volt. Véleménye szerint Gétye
viszonylatban elég lenne 10-12 férőhelyes is, mely a kereszt mellett lenne kialakítva. A fa pad is
fel lenne újítva. Meg kellene nézni az esztergályhorvátit, aztán árajántot kell kérni. A támogatás
fennmaradó összegéből a ravatalozó előtti beton viakolor burkolattal való ellátását lehetne
megvalósítani.
Bánhegyi Péter alpolgármester véleménye szerint a 18 férőhelyesre kellene árajánlatot kérni.
Talabér Lászlóné polgármester: mindkét variációra kér árajánlatot, ennek ismeretében lehet
majd döntést hozni.

Napirend tárgyalása után:
Talabér Lászlóné polgármester: elmondta, hogy
- a templomról leszedett cserepekből kb 80 db-ot vásárolnának.
Bánhegyi Péter alpolgármester: Mennyi az ára?
Talabér Lászlóné polgármester a helyieket támogatni kell, vigyék ingyen.
Salamon László képviselő: támogatja a javaslatot. A felvásárló épületet nem akarja a kérelmező
elbontani, az anyagot megkaphatná?
Talabér Lászlóné polgármester: a felvásárló épületet közfoglalkoztatottakkal tervezte
lebontani, de ezt a lehetőséget elvetette. Akinek szüksége lenne az anyagára, elbonthatja.
-

május végére ígérte a cseréphályás, a jövő héten szeretnék a munkát elkezdeni.
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-

a következő ülésen már el kellene dönteni, hogy az elszármazottak találkozóját
megszervezzék e az idén, ha igen, mikor.

Miután több napirendi pont tárgyalására nem került sor, a polgármester megköszönte a
megjelenést, az ülés munkájában való részvételt, az ülést 17 óra 15 perckor bezárta.

Kmft.

Talabér Lászlóné
polgármester

Kovács Katalin
jegyző

