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JEGYZŐKÖNYV 
 
Gétye Önkormányzat Képviselő-testülete  
2017. december 1-én megtartott nyilvános üléséről 
 
 
Határozatok: 

Sorszáma Kódja 
41 C2 
42 Z1 
43 D1 
44 C2 
45 Z1 
46 Z1 
  
  
  
  
  
  
 
 
Rendeletek: 
Sorszáma 
(kihirdetés 

ideje) 

Tárgya Kapcsolódó 
önkormányzati rendelet 

(Módosítás, vagy hatályon 
kívül helyezés) 

Kódja 

12(XII.14.) A   hulldékgazdálkodásról  6/2016. (VI. 30)  önk. 
rendelet módosítása 

G1 
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13/2017.  
J e g y z ő k ö n y v 

 
Készült: a Gétye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. december 1-én 14,00 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./ Polgármester beszámolója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 
Előadó: Talabér Lászlóné polgármester 
 
2./ Beszámoló az egyedi szennyvíztisztítók üzemeltetéséről. 
Előadó: Holló János Corvus-Víz Kft. ügyvezetője 
 
3./ 2017. évi belső ellenőrzési munkaterv jóváhagyása. 
Előadó: Kovács Katalin jegyző 
 
4./ Beszámoló a falugondnok munkájáról. 
Előadó: Szabó Lászlóné falugondnok 
 
5./ Önkormányzati társulásokról beszámoló: 
a) Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás társulási tanácsában 2017. évben 
végzett tevékenységről. 
b) Zalaapáti Óvoda, Mini Bölcsőde Intézményi Társulás 2017. évi tevékenységéről. 
c) Zalaispa Hulladékgazdálkodási Társulás 2017. évi tevékenységéről. 
Előadó: Talabér Lászlóné polgármester 



 4

 
6./ Gétye településképi arculati kézikönyv elkészítésére vonatkozó 26/2017.(VII.18.) számú 
határozat módosítása. 
Előadó: Talabér Lászlóné polgármester 
  
7./ Lakóhely környezeti állapotáról tájékoztató. 
Előadó: Talabér Lászlóné polgármester 
 
8./  A   hulldékgazdálkodásról szóló     6/2016. (VI. 30)  önkormányzati rendelet módosítása. 
Előadó: Talabér Lászlóné polgármester 
 
valamint a Mötv. 46. § (2) bek. alapján zárt ülésen 
 
9./ Szociális ellátások támogatásának felhasználása. 
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 4 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ elfogadta a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló beszámolót. 
 
 
2./ Beszámoló az egyedi szennyvíztisztítók üzemeltetéséről. 
Előadó: Holló János Corvus-Víz Kft. ügyvezetője 
/Beszámoló, melyet a képviselők a meghívóval együtt kézhez kaptak, a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva./ 
 
Előadó részletesen ismertette a beszámolót, elmondta, hogy a problémák megoldásával 
remélhetőleg kezelő személyzetet is be tud állítani, aki rendszerességgel ellenőrzi a 
bererndezések működését. 
 
Talabér Lászlóné polgármester elmondta, hogy az önkormányzat vásárolt egy kisebb tartályt, 
mely nagy segítség lesz a berendezésekben keletkezett iszap elszállításában. 
Megköszönve az üzemeltető lelkiismeretes munkáját, lehetőség szerint a továbbiakban is segítik 
munkáját. 
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A képviselő-testület egybehangzóan támogatta az elhangzottakat, majd 4 fő igen szavazattal 
/egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta: 
 
  41/2017.(XII.01.) számú határozat: 
 
  Gétye Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
  az egyedi szennyvíztisztító berendezésekről szóló beszámolót az előterjesztés  
  szerint elfogadja. 
 
  Felelős: Talabér Lászlóné polgármester 
 
Talabér Lászlóné polgármester elmondta, hogy az említett problémák megoldása sok időbe, és 
járműhasználatba került az üzemeltetőnek. Az üzemeltető részletfizetési kérelemmel fordult az 
önkormányzathoz, melyet részletesen ismertetett. /részletfizetési kérelem a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva./ 
Javasolja a kérelemben foglaltak támogatását, az üzemeltetési szerződésben a havi kifizetésre 
való módosítást, illetve a negyedik negyedévi üzemeltetési díj időarányos részének kifizetését. 
 
A képviselő-testület egybehangzóan támogatta az elhangzottakat, majd 4 fő igen szavazattal 
/egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta: 
 
  42/2017.(XII.01.) számú határozat: 
 
  Gétye Önkormányzat Képviselő-testülete – 
 
  a Corvus-Víz Víziközmű Működtető és Koncessziós Kft. Keszthely, Lovassy u.  
  5/B. szám alatti vállalkozás kérelmére hozzájárul a 2017. negyedik negyedévi  
  üzemeltetési díj időarányos részének kifizetéséhez. 
 
  Az üzemeltetési szerződésben a negyedévi számlázást havi számlázásra módosítja. 
 
  Felhatalmazza a polgármestert az üzemeltetési szerződés módosításának   
  aláírására. 
 
  Felelős: Talabér Lászlóné polgármester 
                                      Kovács Katalin jegyző 
   
 
 
3./ 2017. évi belső ellenőrzési munkaterv jóváhagyása. 
Előadó: Kovács Katalin jegyző 
/Előterjesztés és határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
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Előadó részletesen ismertette az előterjesztést és határozati javaslatot. 
 
Tárggyal kapcsoaltos kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezt követően a képviselő-testület 4 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta: 
 
43/2017.(XII.01.) számú határozat: 
 
1. Gétye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Gétye Község Önkormányzatának 2018. 

évi belső ellenőrzési munkatervét az előterjesztés 1. számú melléklete szerint elfogadja. 

2. A munkaterv előírásait 2018. január 1-től 2018. december 31-ig kell alkalmazni. A Képviselő-
testület felhatalmazza Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét, hogy az ütemtervek 
időrendjétől a szükségleteknek megfelelően eltérhet. Az eltérés indokairól a belső ellenőrzési 
tevékenységről szóló beszámolóban tájékoztatni kell a Képviselő-testületet. 

3. A belső ellenőrzési feladatokat a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás 
alkalmazásában álló, Szabó Béla független belső ellenőr (5115825) látja el a Társulási 
megállapodásban foglaltak szerint. 

Határidő: 2018. december 31.  
Felelős: Kovács Katalin jegyző 

 Szabó Béla belső ellenőrzési vezető 
 
 
4./ Beszámoló a falugondnok munkájáról. 
Előadó: Szabó Lászlóné falugondnok 
/Előterjesztés, melyet a képviselők a meghívóval együtt kézhez kaptak, a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva./ 
 
Talabér Lászlóné polgármester elmondta, hogy Szabó Lászlóné falugondnok betegsége miatt 
nem tud részt venni az ülésen, de a részletes beszámoló alapján a napirend tárgyalását javasolja. 
Részletesen ismertette az előterjesztést. 
 
Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezt követően a képviselő-testület 4 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta: 
 
  44/2017.(XII.01.) számú határozat: 
 
   Gétye Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

a falugondnoki szolgálat munkájáról szóló beszámolót – az előterjesztés szerint -
elfogadja.  
Felelős: Talabér Lászlóné polgármester 
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5./ Önkormányzati társulásokról beszámoló: 
a) Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás társulási tanácsában 2017. évben 
végzett tevékenységről. 
Előadó: Talabér Lászlóné polgármester 
 
Előadó elmondta, hogy a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulást 16 település 
alkotja, a tagdíjakból tartja fenn magát, egy referens látja el a feladatokat. Havonta egyszer 
ülésezik, a polgármesterek képviselik az önkormányzatokat. A társulás keretében látják el az 
önkormányzatok a családsegítés, házi gondozás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, valamint a 
belső ellenőrzési feladatokat.  
 
Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A képviselő-testület a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás társulási tanácsában 
végzett tevékenységről szóló beszámolót 4 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ elfogadta. 
 
 
b) Zalaapáti Óvoda, Mini Bölcsőde Intézményi Társulás 2017. évi tevékenységéről. 
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 4 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ elfogadta a Zalaapáti Óvoda, Egységes 
Óvoda-bölcsőde Intézményi Társulás 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót. 
 
 
 
c) Zalaispa Hulladékgazdálkodási Társulás 2017. évi tevékenységéről. 
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 4 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ elfogadta a Zalaispa 
Hulladékgazdálkodási Társulás 2017. évi munkájáról szóló beszámolót. 
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6./ Gétye településképi arculati kézikönyv elkészítésére vonatkozó 26/2017.(VII.18.) számú 
határozat módosítása. 
Előadó: Talabér Lászlóné polgármester 
 
Előadó elmondta, hogy tárgyi határozattal már döntött a képviselő-testület a megbízásról. A 
vállalkozó új tervezési munkára, feladatmegoldásra adta az árajánlatot, a pontos lefolyását, 
tartalmát nem ismerték, hisz ez országosan új feladatot jelent. A vállalkozónak többeletmunkát és 
többletköltséget jelentett az árajánlathoz képest a feladat elvégzése, ezért kéri a megbízási díj 
1.000.000,- Ft-ban történő megállapítását, elfogadását. Ezt teljes egészében az állam támogatja. 
Javasolja tárgyi határozatban a díj 1.000.000,- Ft-ra történő módosítását. 
 
Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezt követően a képviselő-testület 4 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta: 
 
  45/2017.(XII.01.) számú határozat: 
 
  Gétye Önkormányzat Képviselő-testülete – 
 
  a 26/2017.(VII.18.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
 
  Gétye településképi arculati kézikönyv, valamint az arculati kézikönyv és a  
  településképi rendelet előkészítésével megbízza CAT Grafika Bt. Zalaegerszeg,  
  Lőrinc barát út 9/a szám alatti vállalkozást 1.000.000,- Ft díjért. 
 
  Felhatalmazza a polgármestert a tervezői szerződés megkötésére, aláírására. 
 
  Határidő: azonnal 
  Felelős: Talabér Lászlóné polgármester 
                                     Kovács Katalin jegyző 
 
  
 
 
7./ Lakóhely környezeti állapotáról tájékoztató. 
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 és határozati javaslatot, javasolta elfogadását. 
 
Kovács Katalin jegyző: A településre vezető bekötőút kitisztításával nagyon kellemes a látvány, 
sokkal jobb érzés végigmenni az úton, köszönet Salamon László képviselő közbenjárásáért. 
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Talabér Lászlóné polgármester köszönetét fejezte ki Salamon László képviselőnek az út menti 
bozótos írtásában való munkájáért, elmondta, hogy a közmunkásokkal az út mentén végig 
összegyűjtötték a szemetet, és még tervezik, hogy a fák alját is kitisztítják. 
 
Ezt követően a képviselő-testület 4 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta: 
 
  46/2017.(XII.01.) számú határozat: 
 
  Gétye Önkormányzat Képviselő-testülete –  
  a lakóhely környezeti állapotáról szóló beszámolót sz írásos előterjesztésben írt  
  tartalommal tudomásul veszi. 
  Felkéri a polgármestertt, hogy a beszámoló közzétételéről gondoskodjon. 
  Határidő: 2017. December 15. 
  Felelős: Talabér Lászlóné polgármester 
                                      Kovács Katalin jegyző 
 
 
 
8./  A   hulldékgazdálkodásról szóló     6/2016. (VI. 30)  önkormányzati rendelet módosítása. 
Előadó: Talabér Lászlóné polgármester 
/Rendelet-tervezet, melyet a képviselők a meghívóval együtt kézhez kaptak, a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva./ 
 
Előadó részletesen ismertette a rendelet-tervezetet, elmondta, hogy a szolgáltató váltás indokolta 
a rendelet módosítását. 
 
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 
  12/2017.(XII.14.) önkormányzati rendelete: 
 
                A   hulldékgazdálkodásról szóló     6/2016. (VI. 30)  önkormányzati rendelet  
  módosításáról. 
  
  /Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
  A rendeletben foglaltak végrehajtásáért 
 
  Felelős: Talabér Lászlóné polgármester 
                                      Kovács Katalin jegyző 
 
 
 
Napirend tárgyalása után: 
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Talabér Lászlóné polgármester elmondta, hogy 

-     a kistelepülések alacsony összegű fejlesztési támogatására benyújtott pályázaton 
elnyert 750.000,- Ft támogatásból a ravatalozó előtti díszburkolat készül el majd 
a tavasszal. 

- a START munkaprogram a jövő évben is folytatódik, március 1-től még egy fővel 
bővülne a foglalkoztatottak száma, így 7 főnek tudnak munkát adni. Jelenlegi 
létszámból 2 fő targonca vezető tanfolyamon vesz részt. 

- a közmunka program keretében szeretnék megoldani a hegyi utak mentén lévő fák 
levágását, az útszélek kitisztítását. A Csányi utca nyugati oldalát az akác nagyon 
benőtte, a tulajdonosokkal való egyeztetést követően ezt is szeretnék kitisztítani. 
A bekötő út mellékének folyamatos karbantartását is meg kell oldani, hogy a 
jelenlegi állapotot meg tudják őrizni, ezzel a vadak által okozott károkat is meg 
lehet előzni. 
 

A képviselő-testület az elhangzottakat egyhangúlag tudomásul vette. 
 

 
Ezt követően a képviselő-testület 15,05 órától zárt ülésen folytatta munkáját. 
 
 
     Kmft.         
                                             
 
                                                                                                                                                                                                     
 Talabér Lászlóné       Kovács Katalin  
            polgármester       jegyző 


