GÉTYE ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
4/2018.

JEGYZŐKÖNYV
Gétye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. március 14-én
16,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről

Rendeletek száma: 3, 4/2018.
Határozatok száma: 12, 13, 14/2018.
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JEGYZŐKÖNYV
Gétye Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. március 14-én megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről

Határozatok:
Sorszáma
12
13
14

Rendeletek:
Sorszáma
(kihirdetés
ideje)
3(III.28.)

4(III.29.)

Kódja
A2
Z1
Z1

Tárgya

Kapcsolódó
Kódja
önkormányzati rendelet
(Módosítás, vagy hatályon
kívül helyezés)
Az Önkormányzat 2018. évi
2/2018.(III.05.)
B1
költségvetéséről
önkormányzati
rendelet
módosítása
A Közigazgatási hatósági eljárás és 10/2005.(XII.15.)
Z0
szolgáltatás általános szabályairól szóló önkormányzati
rendelet
2004. évi CXL. törvény végrehajtására és hatályon kívül helyezése
az önkormányzat helyi rendeleteinek
jogharmonizációjáról
szóló
10/2005.(XII.15.) önkormányzati rendelet
hatályon kívül helyezéséről.

3
4/2018.

Jegyzőkönyv

Készült: a Gétye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. március 14-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
- Böőr Lajos
- Zanati Ervin képviselők
/5 fős testületből 4 fő/
Távol maradt: - Salamon László 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./ Gétye Helyi Választási Bizottság tagjának megválasztása.
Előadó: Kovács Katalin jegyző
2./ Gétye Község Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési tervének elfogadása.
Előadó: Talabér Lászlóné polgármester
3./ Gétye Önkormányzata 2018. évi
önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: Talabér Lászlóné polgármester

költségvetését

megállapító

2/2018.(III.05.)

4./ A Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény végrehajtására és az önkormáynzat helyi rendeleteinek jogharmonizációjáról
szóló 10/2005.(XII.15.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről.
Előadó: Kovács Katalin jegyző
5./ Egyéb ügyek:
a/ Zalai-Balaton Natúrpark Egyesület megalakítása.
Előadó: Talabér Lászlóné polgármester
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Napirendek tárgyalása:
1./ Gétye Helyi Választási Bizottság tagjának megválasztása.
Előadó: Kovács Katalin jegyző
/Előterjesztés és határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Előadó részletesen ismertette az előterjesztést és határozati javaslatot, javasolta elfogadását.
Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ezt követően a képviselő-testület 4 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:

12/2018.(III.14.) számú határozat:
Gétye Önkormányzat Képviselő-testülete –
a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23. § (1) bekezdésében
biztosított jogkörében eljárva a Gétyei Helyi Választási Bizottság tagjává,
póttagjává az alábbi személyeket megválasztja.
1./ Tag:
Sárompek Tivadar
Gétye, Hegyi utca 25.
2./ Póttag:
Szalai Zoltánné
Gétye, Hegyi utca 1.
Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy nevezettek eskütételét szervezze meg.
Felelős: Talabér Lászlóné polgármester
Kovács Katalin jegyző
Határidő: 2018. március 20.

2./ Gétye Község Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési tervének elfogadása.
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.
Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ezt követően a képviselő-testület 4 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:
13/2018.(III.14.) számú határozat:
A 2018. évre vonatkozó közbeszerzési tervről.
Gétye Község Önkormányzata Képviselő-testülete
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„Gétye Község Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési tervének elfogadása”
című előterjesztést megtárgyalta, elfogadja, kijelenti, hogy 2018. évben nem kíván
közbeszerzési eljárást lefolytatni.
Felelős: Talabér Lászlóné polgármester
Kovács Katalin jegyző
3./ Gétye Önkormányzata 2018. évi
önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: Talabér Lászlóné polgármester

költségvetését

megállapító

2/2018.(III.05.)

/Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Előadó elmondta, hogy a szociális étkeztetést végző Vásártér Bt. zalaszentgróti vállalkozás kérte
a térítési díjak emelését, melyek 2015-ben lettek utoljára felülvizsgálva. Több település részéről is
felmerült a mennyiségi és minőségi kifogás. Ennek orvoslására az önkormányzatok közösen
dietetikus megbízását javasolják, aki havonta ellenőrizné a minőséget, mennyiséget, valamint
tanácsot is adna a probléma kiküszöbölésére. Részletesen ismertette a rendelet-tervezetet,
javasolta elfogadását.
Elmondta, hogy a közétkeztetés minőségének és mennyiségének ellenőrzésére dietetikus
megbízását tervezik az önkormányzatok.
A képviselő-testület egybehangzóan támogatta az elhangzottakat, majd 4 fő igen szavazattal
/egyhangúlag/ az alábbi rendeletet alkotta:
Gétye Önkormányzat Képviselő-testülete
3/2018.(III.28.) önkormányzati rendelete:
Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(III.05.) önkormányzati
rendeletének módosításáról.
/Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
A rendeletben foglaltak végrehajtásáért
Felelős: Talabér Lászlóné polgármester
Kovács Katalin jegyző

4./ A Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény végrehajtására és az önkormáynzat helyi rendeleteinek jogharmonizációjáról
szóló 10/2005.(XII.15.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről.
Előadó: Kovács Katalin jegyző
/Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
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Előadó részletesen ismertette a rendelet tervezetet, elmondta, hogy a jogszabály változása miatt
kell ezt megtenni.
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
4/2018.(III.29.) önkormányzati rendelete:
A Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.
évi CXL. törvény végrehajtására és az önkormányzat helyi rendeleteinek
jogharmonizációjáról szóló 10/2005.(XII.15.) önkormányzat rendelet hatályon
kívül helyezéséről.
/Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
A rendeletben foglaltak végrehajtásáért
Felelős: Talabér Lászlóné polgármester
Kovács Katalin jegyző
5./ Egyéb ügyek:
a/ Zalai-Balaton Natúrpark Egyesület megalakítása.
Előadó: Talabér Lászlóné polgármester
/Előterjesztés, határozati javaslat, alapszabály tervezete a jegyzőkönyv mellékelteként csatolva./
Előadó részletesen ismertette az előterjesztést, valamint az alapszabály tervezetét, javasolta az
egyesületben való részvételt, az alapszabály elfogadását.
A képviselő-testület egybehangzóan támogatta az elhangzottakat, majd 4 fő igen szavazattal
/egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:
14/2018.(III.14.) számú határozat:
Gétye Önkormányzat Képviselő-testülete –
megtárgyalta a Zalai-Balaton Natúrpark Egyesület megalakítását. A tervezett
alapszabályban foglaltakkal egyetért, egyúttal felhatalmazza Gétye település
polgármesterét, hogy az alakuló ülésen képviselje Gétye település
önkormányzatát és felhatalmazza az egyesület megalakítására.
Gétye Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, hogy a
Zalai-Balaton Natúrpark részére 2018. évi költségvetésében biztosítja az egyesület
számára befizetendő tagdíjat.
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Felelős: Talabér Lászlóné polgármester
Határidő: 2018. március 31.

Miután több napirendi pont tárgyalására nem került sor, a polgármester megköszönte a
megjelenést, az ülés munkájában való részvételt, az ülést 16 óra 36 perckor bezárta.
Kmft.

Talabér Lászlóné
polgármester

Kovács Katalin
jegyző

