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12/2017.  
J e g y z ő k ö n y v 

 
Készült: a Gétye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. november 20-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 képviselők 
                         /5 fős testületből 4 fő/ 
 
Távol maradt: - Zanati Ervin képviselő /1 fő/ 
 
Meghívott:    -    Kovács Katalin jegyző 

-    Hegedüs Lóránt aljegyző 
-    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./ Zalaapáti I. számú háziorvosi körzet munkájáról beszámoló. 
Előadó: Talabér Lászlóné polgármester 
 
2./ Dr. Rédeky Fogorvosi Praxis Kft. fogászati körzet ellátásáról szóló beszámolója. 
Előadó: Talabér Lászlóné polgármester 
 
3./ Beszámoló az orvosi ügyelet ellátásáról. 
Előadó: Talabér Lászlóné polgármester 
 
4./ Zalaapáti I. számú védőnői körzet munkájáról beszámoló. 
Előadó: Talabér Lászlóné poglármester 
 
5./ Beszámoló a Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde munkájáról. 
Előadó: Talabér Lászlóné polgármester 
 
6./ Tájékoztató a Zalaapáti Gábor Áron Általános Iskola 2016/2017-es tanévéről. 
Előadó: Talabér Lászlóné polgármester 
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7./ Beszámoló a helyi adóbevételek alakulásáról. 
Előadó: Kovács Katalin jegyző 
 
8./ A helyi adók bevezetéséről szóló 13/2004.(XII.18.) önkormányzati rendelet 
felülvizsgálata. 
Előadó: Kovács Katalin jegyző 
 
9./ Egyéb ügyek: 
 a) Zalavíz Zrt. módosított gördülő fejlesztési tervének elfogadása. 
 Előadó: Talabér Lászlóné polgármester 
 
 
 
Napirendek tárgyalása: 
 
1./ Zalaapáti I. számú háziorvosi körzet munkájáról beszámoló. 
Előadó: Talabér Lászlóné polgármester 
/Előterjesztés, melyet a képviselők a meghívóval együtt kézhez kapnak, a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva./ 
 
Talabér Lászlóné polgármester elmondta, hogy Dr. Boldizsár Ágnes háziorvos egyéb 
elfoglaltságára hivatkozva jelezte távolmaradás, a beszámoló alapján a napirend tárgyalható.  
Majd részletesen ismertette az előterjesztést. 
 
Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A képviselő-testület a Zalaapáti I. háziorvosi körzet munkájáról szóló beszámolót 4 fő igen 
szavazattal /egyhangúlag/ elfogadta. 
 
 
 
2./ Dr. Rédeky Fogorvosi Praxis Kft. fogászati körzet ellátásáról szóló beszámolója. 
Előadó: Talabér Lászlóné polgármester 
/Előterjesztés, melyet a képviselők a meghívóval együtt kézhez kaptak, a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva./ 
 
Talabér Lászlóné polgármester: elmondta, hogy a Kft. képviselője egyéb elfoglaltsága miatt 
nem tud részt venni az ülésen, de jelezte, hogy a működéssel problémák lehetnek, amennyiben az 
önkormányzatok nem támogatják a rendelő minimálisan szükséges eszközeinek beszerzését. A 
fogorvosi ellátásról csak jó dolgokat lehet hallani, a működésére szükség van. A részletes 
beszámoló elfogadását javasolja, a működéssel kapcsolatos probléma megoldása érdekében 
felveszi a kapcsolatot Zalaapáti község polgármesterével. Javasolja a működéshez minimálisan 
szükséges eszközbeszerzés lakosságarányosan való támogatását. 
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A képviselő-testület 4 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ elfogadta a Dr. Rédeky Fogorvosi Praxis 
Kft. fogászati körzet ellátásáról szóló beszámolóját, és úgy foglalt állást, hogy a fogászati 
ellátáshoz minimálisan szükséges eszközök beszerzését lakosságarányosan támogatja. 
 
 
3./ Beszámoló az orvosi ügyelet ellátásáról. 
Előadó: Talabér Lászlóné polgármester 
/Előterjesztés, melyet a képviselők a meghívóval együtt kézhez kaptak, a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva./ 
 
Talabér Lászlóné polgármester elmondta, hogy Dr. Németh András ügyvezető előre jelezte 
távolmaradását, egyéb elfoglaltságára hivatkozva, a beszámoló alapján javasolja a napirend 
tárgyalását. Részletesen ismertette az előterjesztést, az ügyeleti ellátással kapcsolat panaszról 
nincs tudomása. 
 
Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A képviselő-testület 4 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ elfogadta az orvosi ügyelet ellátásáról 
szóló beszámolót. 
 
 
 
4./ Zalaapáti I. számú védőnői körzet munkájáról beszámoló. 
Előadó: Talabér Lászlóné poglármester 
/Előterjesztés, melyet a képviselők a meghívóval együtt kézhez kaptak, a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva./ 
 
Talabér Lászlóné polgármester elmondta, hogy Váraljai Vivien védőnő jelezte távolmaradását 
egyéb elfoglaltságára hivatkozva, a beszámoló alapján javasolja a napirend tárgyalását. 
Részletesen ismertette az előterjesztést. 
 
Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A képviselő-testület 4 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ elfogadta a Zalaapáti I. számú védőnői 
körzet munkájáról szóló beszámolót. 
 
 
 
5./ Beszámoló a Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde munkájáról. 
Előadó: Talabér Lászlóné polgármester 
/Előterjesztés, melyet a képviselők a meghívóval együtt kézhez kaptak, a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva./ 
 



 6

Talabér Lászlóné polgármester elmondta, hogy Borbélyné Németh Zsuzsanna óvodavezető 
jelezte távolmaradását egyéb elfoglaltságára hivatkozva, a beszámoló alapján javasolja a napirend 
tárgyalását. Részletesen ismertette az előterjesztést. 
 
Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A képviselő-testület 5 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ elfogadta a Zalaapáti Csupa Csoda 
Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde munkájáról szóló beszámolót. 
 
 
 
6./ Tájékoztató a Zalaapáti Gábor Áron Általános Iskola 2016/2017-es tanévéről. 
Előadó: Talabér Lászlóné polgármester 
/Előterjesztés, melyet a képviselők a meghívóval együtt kézhez kaptak, a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva./ 
 
Talabér Lászlóné polgármester elmondta, hogy Tóth-Szalai Judit intézményvezető jelezte 
távolmaradását egyéb elfoglaltságára hivatkozva, a beszámoló alapján javasolja a napirend 
tárgyalását. Részletesen ismertette az előterjesztést. 
 
Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A képviselő-testület 4 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ tudomásul vette a Zalaapáti Gábor Áron 
Általános Iskola 2016/2017. tenévéről szóló tájékoztatót. 
 
 
 
7./ Beszámoló a helyi adóbevételek alakulásáról. 
Előadó: Kovács Katalin jegyző 
/Előterjesztés, melyet a képviselők a meghívóval együtt kézhez kaptak, a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva./ 
 
Előadó elmondta, hogy a beszámoló tárgyalását decemberben kellene napirendre tűzni, de az 
adórendelet felülvizsgálata indokolta az előre hozatalát, majd részletesen ismertette a beszámolót. 
 
Salamon László képviselő: a településen működő baromfitelep a településen adózik e, nem 
lehetne ide adóztatni? 
 
Kovács Katalin jegyző: ha a településen van telephelye, akkor adóznia is kell itt, de ennek utána 
kell nézni. 
 
A képviselő-testület egybehangzóan támogatta az elhangzottakat, majd 4 fő igen szavazattal 
/egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta: 
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  38/2017.(XI.20.) számú határozat: 
 
  Gétye Önkormányzat képviselő-testülete 
 
  a helyi adóztatási tevékenységről szóló beszámolót – az előterjesztés szerint –  
  elfogadja.  
  Felkéri a jegyzőt, hogy a hátralékok behajtása érdekében a szükséges   
  intézkedéseket folyamatosan tegye meg. 
   
  Felelős: Talabér Lászlóné polgármester 
                                      Kovács Katalin jegyző 
 
 
 
8./ A helyi adók bevezetéséről szóló 13/2004.(XII.18.) önkormányzati rendelet 
felülvizsgálata. 
Előadó: Kovács Katalin jegyző 
 
Előadó elmondta, hogy a gazdasági stabilitásról szóló törvény előírásainak megfelelően minden 
évben felül kell vizsgálni a helyi adókról szóló rendeletet úgy, hogy ha a képviselő-testület adó 
tétel emelése mellett dönt, a rendeletet december 1-ig ki lehessen hirdetni. 
 
Talabér Lászlóné polgármester elmondta, hogy a jelenleg hatályos adótételeket nem javasolja 
módosítani, új adónem bevezetését nem tartja indokoltnak. 
 
A képviselő-testület egybehangzóan támogatta a polgármester javaslatát, majd 4 fő igen 
szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta: 
 
  39/2017.(XI.20.) számú határozat: 
 

Gétye Önkormányzat Képviselő-testülete - 
 

2018. évre vonatkozóan a helyi adók mértékét nem emeli, a tárggyal kapcsolatos 
rendeletének adók mértékét szabályozó rendelkezéseit nem módosítja. 

 
  Felelős: Talabér Lászlóné polgármester 
                                      Kovács Katalin jegyző 
 
 
9./ Egyéb ügyek: 
a) Zalavíz Zrt. módosított gördülő fejlesztési tervének elfogadása. 
Előadó: Talabér Lászlóné polgármester 
/Határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
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Előadó részletesen ismertette a 2591-10/2017. ügyszámon iktatott, tárgyra vonatkozó anyagot, 
valamint a határozati javaslatot.  
 
Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezt követően a képviselő-testület 4 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta: 
 
 40/2017.(XI.20.) számú határozat: 
 
 Gétye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
 az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által készített 15 éves módosított gördülő 
 fejlesztési tervben leírtakkal – 2017-2031 időszakra – egyetért, azt az írásos 
 előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja. 
 A képviselő-testület 11-20039-1-001-00-15 MEKH azonosító kóddal rendelkező  Gétye-
 IV víziközmű-rendszer módosított gördülő fejlesztési tervében szereplő MEKH által 
 elfogadott 2017. évre vonatkozó munkákat megrendeli az Észak- zalai Víz-és 
 Csatornamű Zrt-től. 
 
 Felelős: Talabér Lászlóné polgármester 
                          Kovács Katalin jegyző 
 
 
 
Miután több napirendi pont tárgyalására nem került sor, a polgármester megköszönte a 
megjelenést, az ülés munkájában való részvételt, az ülést 16 óra 49 perckor bezárta. 
 
 
     Kmft.         
                                             
 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
 Talabér Lászlóné       Kovács Katalin  
            polgármester       jegyző 


