GÉTYE ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
11/2017.

JEGYZŐKÖNYV
Gétye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. október 26-án
16,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről

Rendeletek száma: 11/2017.
Határozatok száma: 35, 36, 37/2017.
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JEGYZŐKÖNYV
Gétye Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. október 26-án megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről

Határozatok:
Sorszáma
35
36
37

Rendeletek:
Sorszáma
(kihirdetés
ideje)
11(X.31.)

Kódja
Z1
Z1
Z1

Tárgya

A településfejlesztési koncepció, az
integrált településfejlesztési stratégia, a
településrendezési eszközök, a
településképi arculati kézikönyv,
valamint a településképi rendelet
készítése és módosítása során irányadó
partnerségi egyeztetés szabályairól

Kapcsolódó
önkormányzati rendelet
(Módosítás, vagy hatályon
kívül helyezés)

Kódja

Z0
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11/2017.

Jegyzőkönyv
Készült: a Gétye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. október 26-án 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
- Böőr Lajos
- Salamon László képviselők
/5 fős testületből 4 fő/
Távol maradt: - Zanati Ervin képviselő /1 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 4 fő igenlő
szavazatával /egyhangúlag/ elfogadott az alábbiak szerint:

N a p i r e n d:
1./ Gétye ravatalozó épület nyílászáróinak cseréjére, festésére, urnafal kialakítására
beérkezett árajánlatok elbírálása.
Előadó: Talabér Lászlóné polgármester
2./ Gétye hulladékszállítási szerződés felülvizsgálata.
Előadó: Talabér Lászlóné polgármester
3./ Szociális Szolgáltató Központ által ellátott feladatok díjának megállapításáról szóló
12/2017.(III.07.) számú határozat módosítása.
Előadó: Talabér Lászlóné polgármester
4./ A településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a
településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv, valamint a településképi
rendelet készítése és módosítása során irányadó partnerségi egyeztetés szabályairól szóló
rendelet megalkotása.
Előadó: Kovács Katalin jegyző
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Napirendek tárgyalása:
1./ Gétye ravatalozó épület nyílászáróinak cseréjére, festésére, urnafal kialakítására
beérkezett árajánlatok elbírálása.
Előadó: Talabér Lászlóné polgármester
Előadó elmondta, hogy a Belügyminisztérium az adósságkonszolidációban nem részesült
önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására Gétye településnek 2.945.561,- Ft támogatást ítélt
meg. Ezt az összeget a pályázatban meghatározott célra, az urnafal kialakítására, nyílászárók
bontására, cseréjére, festésére lehet felhasználni. A munkák elvégzésére szakvállalkozásoktól kért
be árajánlatokat, melyeket részletesen ismertetett.
Az urnafal kialakítását /paddal együtt/ a zalaapáti Tarr Kőfaragó Kft. nettó 991.720,- Ft, a
zalaegerszegi Lendvai István egyéni vállalkozó nettó 1.090.892,- Ft, a Reneszánsz Zalaegerszeg
Kőfaragó Kft. zalaegerszegi vállalkozás nettó 1.140.478,- Ft díjért tudja vállalni.
Javasolja a legkedvezőbb árajánlatot adó Tarr Kőfaragó Kft. zalaapáti vállalkozás megbízását, az
árajánlatában szereplő feltételekkel.
A ravatalozó épületen nyílászárók cseréjét, előtető készítését Horváth Kornél zalavári
vállalkozó nettó 246.350,- Ft, Horváth Attila zalaapáti vállalkozó nettó 326.000,- Ft díjért tudja
elvégezni.
Javasolja a legkedvezőbb árajánlatot adó Horváth Kornél zalavári egyéni vállalkozó megbízását,
az ajánlatában szereplő feltételekkel.
A ravatalozó faszerkezeteinek festési munkáit Németh Zoltán ódidi vállalkozó nettó 373.870,Ft, Nagy Imre Máté keszthelyi vállalkozó nettó 413.270,- Ft díjért tudja vállalni.
Javasolja a kedvezőbb árajánlatot adó Németh Zoltán óhidi vállalkozó megbízását, az
árajánlatában szereplő feltételekkel.
Elmondta, hogy tavasszal remélhetőleg a ravatalozó előtti díszburkolat is elkészülhet, és tervei
szerint az oszlopokra LED-es lámpák felhelyezésére is sor kerülne a temető megvilágítására.
A képviselő-testület egybehangzóan támogatta az elhangzottakat, majd 4 fő igen szavazattal
/egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:
35/2017.(X.26.) számú határozat:
Gétye Önkormányzat Képviselő-testülete
az urnafal kialakítására, a ravatalozó épület nyílászáróinak cseréjére,
faszerkezeteinek festésére beérkezett árajánlatokat megismerte, megtárgyalta és
alábbi határozatot hozta:
1./ A Gétyei temetőben urnafal építésével megbízza a Tarr Kőfaragó Kft.
Zalaapáti, Kossuth Lajos út 43. szám alatti vállalkozást 991.720,- Ft + ÁFA díjért,
az árajánlatában szereplő feltételekkel.
2./ A ravatalozó épület nyílászáróinak cseréjével megbízza Horváth Kornél
Zalavár, Kossuth Lajos utca 11. szám alatti vállalkozót 246.350,- Ft díjért, az
árajánlatában szereplő feltételekkel.
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3./ A ravatalozó faszerkezeteinek festési munkáinak elvégzésével megbízza
Németh Zoltán Óhid, Hársfa út 18. szám alatti vállalkozót 373.870,- Ft díjért, az
árajánlatában szereplő feltételekkel.
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződések megkötésére, aláírására.
Felelős: Talabér Lászlóné polgármester
Kovács Katalin jegyző

2./ Gétye hulladékszállítási szerződés felülvizsgálata.
Előadó: Talabér Lászlóné polgármester
Előadó elmondta, hogy az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet,
a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. hulladékgazdálkodási régiók
megalakítását tűzte ki célul. Az egységes, gazdaságos közszolgáltatás a leghatékonyabban akként
tud megvalósulni, ha egy régióban egy közszolgáltató lát el valamennyi közszolgáltatási feladatot.
Zala megye északi régiójába a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. lett kijelölve. A Zalaispa
Hulladékgazdálkodási Társulás szeptemberi ülésén úgy határozott, hogy valamennyi tag település
a hulladékgazdálkodási szerződését közös megegyezéssel, 2017. szeptember 30-i hatállyal
szüntesse meg, és a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel 2017. október 1. napjával kössön
szerződést változatlan feltételekkel. Ismertette a szerződés tervezetet, javasolva elfogadását.
A képviselő-testület egybehangzóan támogatta az elhangzottakat, majd 4 fő igen szavazattal
/egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:
36/2017.(X.26.) számú határozat:
Gétye Önkormányzat Képviselő-testülete
1./ a Viridis-Pannonia Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel
/8800 Nagykanizsa, Vár út 5./ 2014. június 30-án megkötött Közszolgáltatási
Szerződését - közös megegyezéssel - 2017. október 31. napjával megszünteti.
2./ 2017. november 1. napjával Gétye község hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási feladatainak ellátására - változatlan feltételekkel - szerződést köt
a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. Zalaegerszeg, Gasparich Márk utca 26. szám
alatti vállalkozással.
Felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés aláírására.
Felelős: Talabér Lászlóné polgármester
Kovács Katalin jegyző

3./ Szociális Szolgáltató Központ által ellátott feladatok díjának megállapításáról szóló
12/2017.(III.07.) számú határozat módosítása.
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Előadó: Talabér Lászlóné polgármester
Előadó elmondta, hogy tárgyi határozatban pár forintos eltérés van a megállapodáshoz képest,
ezért a fenti határozatot módosítani kell, hogy a megállapodás aláírható legyen.
Részeletesen ismertette a megállapodást, javasolta az abban foglaltak elfogadását.
Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ezt követően a képviselő-testület 4 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:
37/2017.(X.26.) számú határozat:
Gétye Önkormányzat Képviselő-testülete
1./ a 12/2017.(III.07.) számú határozatát visszavonja.
2./ megismerte, megtárgyalta a házi segítségnyújtáshoz, a jelzőrendszeres házi
segítségnyújtáshoz és család- és gyermekjóléti szolgálathoz fizetendő hozzájárulás
mértékéről szóló megállapodást és az alábbi határozatot hozta:
Gétye Önkormányzat Képviselő-testülete a Keszthely és Környéke
Kistérségi Többcélú Társulás fenntartásában működő Szociális Szolgáltató
Központ által ellátott szolgáltatásokra ellátásonként
a) házi segítségnyújtásra 53.576,- Ft
b) jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra 1.716,- Ft,
c) család- és gyermekjóléti szolgálatra 24.348,- Ft
összesen 79.640,- Ft összeget biztosít 2017. évi költségvetése terhére.
Felhatalmazza a polgármestert az erre vonatkozó megállapodás aláírására.
Felelős: Talabér Lászlóné polgármester
Kovács Katalin jegyző

4./ A településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a
településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv, valamint a településképi
rendelet készítése és módosítása során irányadó partnerségi egyeztetés szabályairól szóló
rendelet megalkotása.
Előadó: Kovács Katalin jegyző
/Rendelet-tervezet, melyet a képviselők a meghívóval együtt kézhez kaptak, a jegyzőkönyv
mellékleteként csatolva./
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Előadó részletesen ismertette a rendelet-tervezetet, elmondta, hogy a települési arculati kézikönyv
készítéséhez is szükséges lesz a rendelet megléte.
Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ezt követően a képviselő-testület 4 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi rendeletet alkotta:
Gétye Önkormányzat Képviselő-testülete
11/2017.(X.31.) önkormányzati rendelete:
A településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a
településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv, valamint a
településképi rendelet készítése és módosítása során irányadó partnerségi
egyeztetés szabályairól.
/Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
A rendeletben foglaltak végrehajtásáért
Felelős: Talabér Lászlóné polgármester
Kovács Katalin jegyző

Napirend tárgyalása után:
Talabér Lászlóné polgármester elmondta, hogy
- a temetői útra 6 m3 követ a közmunkások elterítettek a vízmosásokba. A jövőben
is lehetőség szerint egy-egy autó kővel kell majd az utat javítani.
- a bekötőút mellett a bozót írtása megtörtént, a lerakott szemetet összegyűjtötték.
- október 6-án a könyvtárban játékos délután volt a gyermekeknek, rajzolhattak,
sakkozhattak, előkerült a jenga, a csocsó, de az „ország-város” játékban is
összemérhették tudásukat. A jövőben havonta tervezik ezt megismételni.
- november 30-án délután lesz a Keszthelyi Városi Könyvtár részvételével az
adventi készülődés, melyen mindig nagy örömmel vesznek részt a gyerekek.
- a temetőben két hétig nem volt víznyomás, melyet a Zalavíz felé jelzett, a
rendszert légtelenítették, ezzel a probléma megoldódott.
- szórólappal hívták fel a lakosság figyelmét az avar és kerti hulladék égetésének,
valamint a falugondnoki szolgálat igénybevételének szabályaira.
- az urnafal elkészültével majd meg kell határozni a megváltási díját is.
- a START munkaprogram keretében megvásárolt fűnyíró traktor és tartozékai
tárolása nem megoldott, erre mobil garázs beszerzése lenne a legalkalmasabb,
melynek költsége előzetes információ szerint 200 ezer forint körül van. Erre a
következő ülésre kér be 3 árajánlatot.
- az egyedi szennyvíztisztító berendezések üzemeltetője egy kisebb, szennyvíz
elszállítására alkalmas tartály beszerzését szükségesnek tartja, melynek költsége 15
ezer forint + szállítási költség. Javasolja a berendezés megvásárlását.
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Néhány szociális problémára hívta fel a képviselő-testület figyelmét:
- egy kérelmező tüzifa beszerzéshez kért támogatást, 25.000,- Ft-ot kapott.
- egy lakosnál problémát jelent a kevés jövedelem, melyből téli tüzelőt nem tudott
vásárolni, próbál tüzifát szerezni, fokozottan odafigyelnek rá, hogy nehogy
probléma legyen vele a hidegben.
- Egy másik idős lakosnak a lakáskörülményeivel van nagy probléma, méltatlan
körülmények között él, nincs vágott fája. Hozzátartozójával felveszi a kapcsolatot
helyzete normalizálása érdekében.

Miután több napirendi pont tárgyalására nem került sor, a polgármester megköszönte a
megjelenést, az ülés munkájában való részvételt, az ülést 14 óra 54 perckor bezárta.

Kmft.

Talabér Lászlóné
polgármester

Kovács Katalin
jegyző

