GÉTYE ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8/2017.

JEGYZŐKÖNYV
Gétye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. szeptember 5-én
16,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről

Rendeletek száma: 8/2017.
Határozatok száma: 27, 28/2017.
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JEGYZŐKÖNYV
Gétye Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. szeptember 5-én megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről

Határozatok:
Sorszáma
27
28

Rendeletek:
Sorszáma
(kihirdetés
ideje)
8(IX.07.)

Kódja
K9
A15

Tárgya

A helyi népszavazás kezdeményezéséhez
szükséges választópolgárok számáról.

Kapcsolódó
önkormányzati rendelet
(Módosítás, vagy hatályon
kívül helyezés)

Kódja

A5
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8/2017.

Jegyzőkönyv
Készült: a Gétye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. szeptember 5-én 16,00 órai
kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Önkormányzat Hivatali helyisége
Gétye, Kossuth L. 4.
Jelen vannak: - Talabér Lászlóné polgármester
- Bánhegyi Péter alpolgármester
- Salamon László képviselő
/5 fős testületből 3 fő/
Távol maradt: - Böőr Lajos
- Zanati Ervin képviselők /2 fő/
Meghívott:

- Kovács Katalin jegyző

Talabér Lászlóné polgármester: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította a
határozatképességet, javaslatot tett a napirendre, melyet a képviselő-testület 3 fő igenlő
szavazatával /egyhangúlag/ elfogadott az alábbiak szerint:

N a p i r e n d:
1./ Zalavíz Zrt. 15. éves gördülő fejlesztési terve.
Előadó: Talabér Lászlóné polgármester
2./ A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló
rendelet megalkotása.
Előadó: Talabér Lászlóné polgármester
3./ Egyéb ügyek:
a/ Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására
pályázat benyújtása.
Előadó: Talabér Lászlóné polgármester

Napirendek tárgyalása:
1./ Zalavíz Zrt. 15. éves gördülő fejlesztési terve.
Előadó: Talabér Lászlóné polgármester
/Határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
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Előadó részletesen ismertette a 2591-6/2017. ügyszámon iktatott, tárgyra vonatkozó anyagot, valamint
a határozati javaslatot.
Ezt követően a képviselő-testület 3 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:
27/2017.(IX.05.) számú határozat:
Gétye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által készített 15 éves gördülő fejlesztési
tervben leírtakkal - 2018-2032 időszakra - egyetért, azt az írásos előterjesztésben
foglaltaknak megfelelően elfogadja.
A képviselőtestület 11-20039-1-001-00-15 MEKH azonosító kóddal rendelkező
Gétye-IV víziközmű-rendszer gördülő fejlesztési tervében szereplő MEKH által
elfogadott 2018 évre vonatkozó munkákat megrendeli az Észak-zalai Víz- és
Csatornamű Zrt.-től.
A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, a meghatalmazás aláírására,
mely a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban
Vksztv.) és a 2013. évi 58. Korm. rendelet, illetve a 61/2015. évi NFM rendelet
alapján elkészített és elfogadott 2018-2032 évi 15 éves gördülő fejlesztési terv
beruházási tervrészére vonatkozóan tartalmazza az Észak-zalai Víz- és
Csatornamű Zrt. képviseleti felhatalmazását a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatos eljárás során.
Felelős: Talabér Lászlóné polgármester

2./ A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló
rendelet megalkotása.
Előadó: Talabér Lászlóné polgármester
/Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Előadó elmondta, hogy korábban a helyi népszavazasról, népi kezdeményezésről szóló
rendelkezéseket tartalmazta az szervezeti és működési szabályzat, de ezt hatályon kívül kellett
helyezni. A törvényi változásnak megfelelően kell erre vonatkozó rendeletet alkotni minden
önkormányzatnak.
Ismertette a rendelet-tervezetet, javasolta elfogadását.
Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ezt követően a képviselő-testület 3 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi rendeletet alkotta:
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Gétye Önkormányzat Képviselő-testülete
8/2017.(IX.07.) önkormányzati rendelet:
A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról.
/Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
A rendeletben foglaltak végrehajtásáért
Felelős: Talabér Lászlóné polgármester
Kovács Katalin jegyző

3./ Egyéb ügyek:
a/ Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására pályázat
benyújtása.
Előadó: Talabér Lászlóné polgármester
Előadó részletesen ismertette tárgyra vonatkozó pályázati kiírást. Elmondta, hogy a ravatalozó
előtti beton burkolat térkövezésére javasolja a pályázat benyújtását. A költségvetés szerint ennek
költsége 786.600,- Ft, 750.000,- Ft támogatásra lehet az igényt benyújtani, ehhez 36.600,- Ft
önrészt kell biztosítani, mely az önkormányzat költségvetésében rendelkezésre áll.
A képviselő-testület egybehangzóan támogatta az elhangzottakat, majd 3 fő igen szavazattal
/egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:
28/2017.(IX.05.) számú határozat:
Gétye Önkormányzat Képviselő-testülete1./ pályázatot nyújt be a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló
2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 12. pont szerinti Kistelepülési
önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására.
A fentiek alapján az önkormányzat igényét benyújtja a c) pontban meghatározott
köztemető felújítására, temetőközlekedési utak építésére, felújítására.
A tervezett fejlesztés összköltsége:
786.600,-Ft,
Az igényelt támogatás:
750.000,-Ft,
Saját forrás:
36.600,-Ft,
2./ Kijelenti, hogy nyertes pályázat esetén a tervezett fejlesztést megvalósítja, a
támogatást meghaladó költséget 36.600,-Ft-ot saját forrásból biztosítja.
3./A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Határidő: 2017. szeptember 7. (a pályázat benyújtására)
Felelős: Talabér Lászlóné polgármester
Kovács Katalin Jegyző
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Miután több napirendi pont tárgyalására nem került sor, a polgármester megköszönte a
megjelenést, az ülés munkájában való részvételt, az ülést 16 óra 23 perckor bezárta.

Kmft.

Talabér Lászlóné
polgármester

Kovács Katalin
jegyző

