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JEGYZŐKÖNYV 
 
Gétye Önkormányzat Képviselő-testülete  
2018. január 29-én megtartott nyilvános üléséről 
 
 
Határozatok: 
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Rendeletek: 
Sorszáma 
(kihirdetés 

ideje) 

Tárgya Kapcsolódó 
önkormányzati rendelet 

(Módosítás, vagy hatályon 
kívül helyezés) 

Kódja 

1(II.05.) Az Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról 

4/2013.(V.14.) önk.rendelet 
módosítása 
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1/2018.  
J e g y z ő k ö n y v 

 
Készült: a Gétye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. január 29-én 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 
  - Zanati Ervin  

- Salamon László képviselők 
                         /5 fős testületből 4 fő/ 
 
Távol maradt: - Böőr Lajos képviselő /1 fő/ 
 
Meghívott:    -    Kovács Katalin jegyző 

 
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./ Gétye Önkormányzata 2018. évi munkatervének elfogadása. 
Előadó: Talabér Lászlóné polgármester 
 
3./ Gétye Helyi Esélyegyenlőségi Program helyezetelemzésének áttekintése. 
Előadó: Talabér Lászlóné polgármester 
 
4./ Pályázat zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő 
infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására. 
Előadó: Talabér Lászlóné polgármester 
 
5./ Gétye Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. 
Előadó: Kovács Katalin jegyző 
 
6./ Egyéb ügyek: 
 a) Fogászati ügyeleti díj módosítása. 
 Előadó: Talabér Lászlóné polgármester 
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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 polgármester lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót. 
 
 
 
2./ Gétye Önkormányzata 2018. évi munkatervének elfogadása. 
Előadó: Talabér Lászlóné polgármester 
/Munkaterv a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
Előadó részletesen ismertette a munkatervet, javasolta elfogadását. 
 
Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A képviselő-testület 4 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta: 
 
  1/2018.(I.29.) számú határozat: 
 
  Gétye Önkormányzat Képviselő-testülete 
  az Önkormányzat 2018. évi munkatervét – a jegyzőkönyv mellékleteként csatolt – 
  előterjesztés szerint elfogadja.  
  Felelős: Talabér Lászlóné polgármester 
                                      
 
 
3./ Gétye Helyi Esélyegyenlőségi Program helyezetelemzésének áttekintése. 
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, javasolva elfogadását. 
 
Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezt követően a képviselő-testület 4 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta: 
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  2/2018.(I.29.) számú határozat: 
 
  Gétye Önkormányzat Képviselő-testülete –  
  az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi  
  CXXV. törvény 31. § (4) bekezdés alapján Gétye Község     
  Önkormányzata által 2014. január 29-én a 3/2014.(I.29.) számú határozattal  
  elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Program helyzetelemzését áttekintette, azt  
  változatlan formában elfogadta, az intézkedési tervet felülvizsgálta. 
  Határidő: azonnal 
  Felelős: Talabér Lászlóné polgármester 
                                      Kovács Katalin jegyző 
 
4./ Pályázat zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő 
infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására. 
Előadó: Talabér Lászlóné polgármester 
Előadó részletesen ismertette tárgyra vonatkozó pályázati kiírást. Maximálisan 10 millió Ft 
támogatásra lehet pályázatot benyújtani, az Önkormányzatnak önrészt nem kell vállalni.  
Javasolja a pályázat benyújtását. 
 
Ezt követően a képviselő-testület 4 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta: 
   
  3/2018.(I.29.) számú határozat: 
 
  Gétye Önkormányzat Kévpiselő-testülete – 
 

 Pályázatot nyújt be a Földművelésügyi Minisztérium által kiírt a zártkerti 
 besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális 
 hátterét biztosító fejlesztések támogatására. 
 A pályázat kódja: ZP-1-2017. 
 A pályázatot a pályázati kiírásban meghatározott célok megvalósítására irányuló 
 alábbi tevékenységekre nyújtja be: 
 
1.) külterületen elhelyezkedő zártkertek, kiskertek megközelítését szolgáló,   
   kapcsolódó út, földút, valamint az útszakaszhoz kapcsolódó csapadékvíz  
   elvezetését biztosító (nyíl, felszíni) csatornahálózat karbantartásához kapcsolódó  
   fejlesztések (kivéve erőgépek és eszközbeszerzés) 
2.) vadkerítés létesítése, vadgazdálkodási/vadvédelmi elemek építése 
 
 A képviselő-testület vállalja, hogy az 1. és 2. pontban meghatározott célokat 
 önkéntes egyesületi közösségi munkával és közfoglalkoztatottak bevonásával 
 valósítja meg. 
 A tervezett fejlesztés összköltsége (brúttó): 9.961.000 Ft.  
 A képviselő-testület a pályázat megvalósításához a pályázati kiírás alapján önrészt 
 nem állapít meg. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a  
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 pályázat elkészítése érdekében megbízási szerződést kössön,  melynek ellenértékét 
 a 2018. évi költségvetésében vállalja, valamint a pályázat benyújtásáról 
 határidőben gondoskodjon. 
 
 Határidő: 2018. január 31. 
 Felelős: Talabér Lászlóné polgármester 

 
 
 
5./ Gétye Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. 
Előadó: Kovács Katalin jegyző 
/Előterjesztés és rendelet-tervezet, melyet a képviselők a meghívóval együtt kézhez kaptak, a 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
Előadó részletesen ismertette az előterjesztést és rendelet-tervezetet. 
 
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 
  1/2018.(II.05.) önkormányzati rendelete: 
 
  Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013.(V.14.)  
  önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
  /Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
  A rendeletben foglaltak végrehajtásáért 
 
  Felelős: Talabér Lászlóné polgármester 
                                      Kovács Katalin jegyző 
 
 
6./ Egyéb ügyek: 
a) Fogászati ügyeleti díj módosítása. 
Előadó: Talabér Lászlóné polgármester 
 
Előadó elmondta, hogy a IV. Dental Kft. zalaegerszegi vállalkozással kötöttek 2013. évben a 
fogorvosi ügyelet ellátására szerződést. Az eddigi 50,- Ft/fő/év  ügyeleti díjat, - melyet eddig 
fizetett az önkormányzat – kérik 2018. január 1-től 60,- Ft-ra emelni, ezt az inflációs rátával 
indokolják. Javasolja a fogorvosi ügyeleti díj 60 Ft/fő /év elfogadását. 
 
Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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Ezt követően a képviselő-testület 4 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ a következő határozatot 
hozta: 
  4/2018.(I.29.) számú határozat: 
 
  Gétye Önkormányzat Képviselő-testülete - 
 
  a IV. Dental Kft. Zalaegerszeg, Munkácsy M. utca 14. részére a fogorvosi ügyeleti 
  ellátás működésének biztosítására 2018. január 1-től 60 Ft/fő/év támogatást  
  biztosít. 
  Felhatalmazza a polgármestert a tárggyal kapcsolatos megállapodás módosítás  

aláírására. 
  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 29 perckor bezárta. 
 
     Kmft.         
                                             
 
             
                                                                                                                                                                                                  
 Talabér Lászlóné       Kovács Katalin  
            polgármester       jegyző 


