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JEGYZŐKÖNYV 
 
Gétye Önkormányzat Képviselő-testülete  
2018. április 24-én megtartott nyilvános üléséről 
 
 
Határozatok: 

Sorszáma Kódja 
15 Z1 
16 F2 
17 F5 
18 D1 
19 A15 
20 A15 
21 Z1 
22 E7 
23 Z1 
  
  
  
 
 
Rendeletek: 
Sorszáma 
(kihirdetés 

ideje) 

Tárgya Kapcsolódó 
önkormányzati rendelet 

(Módosítás, vagy hatályon 
kívül helyezés) 

Kódja 

5(IV.25.) A község településképének védelméről 1/2013.(II.05.) 
önkormányzati rendelet 
módosítása, 
7/2008.(XI.16.) önk. 
rendelet és13/2017.(XII.21.) 
önk.rendelet hatályon kívül 
helyezése 

Z0 

6(IV.25.)  Az Önkormányzat 2017. évi 
költségvetéséről  

1/2017.(III.09.) 
önkormányzati rendelet 
módosítása 

B1 

7(IV.25.) Az Önkormányzat 2017. évi 
költségvetésének teljesítéséről 

 B4 
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5/2018.  

J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült: a Gétye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. április 24-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  
  - Zanati Ervin képviselők 
                         /5 fős testületből 4 fő/ 
 
Távol maradt: - Salamon László 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 településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet elfogadása. 
Előadó: Talabér Lászlóné polgármester 
 
2./ Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosítása. 
Előadó: Kovács Katalin jegyző 
 
3./ Gétye Önkormányzat 2017. évi költségvetését megállapító 1/2017.(III.09.) önkormányzati 
rendelet módosítása. 
Előadó: Talabér Lászlóné polgármester 
 
4./ Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv vezetőjének a belső 
kontrollrendszer minőségének értékeléséről szóló nyilatkozatának beterjesztése. 
Előadó: Kovács Katalin jegyző 
 
5./ Gétye Község Önkormányzata költségvetési szerv vezetőjének a belső kontrollrendszer 
minőségének értékeléséről szóló nyilatkozatának beterjesztése. 
Előadó: Talabér Lászlóné polgármester 
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6./ Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési beszámolójának 
elfogadása. 
Előadó: Kovács Katalin jegyző 
 
7./ Gétye Önkormányzat 2017. évi zárszámadásának elfogadása. 
Előadó: Talabér Lászlóné polgármester 
 
8./ Belső ellenőrzési jelentés a 2017. évben  végzett belső ellenőrzésekről. 
Előadó: Kovács Katalin jegyző 
 
9./ Egyéb ügyek: 
 a) Lakossági ivóvízszolgáltatás 2018. évi támogatására pályázat benyújtása. 
 b) Belterületi utak felújítására pályázat benyújtása. 
 c) Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelme. 
 d) Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapdásának 
 felülvizsgálata. 
 e) Gétye temetőben ravatalozó előtti díszburkolat készítésére beérkezett árajánlatok  
 elbírálása. 
 Előadó: Talabér Lászlóné polgármester 
 
 
Napirendek tárgyalása: 
1./ Gétye településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet elfogadása. 
Előadó: Talabér Lászlóné polgármester 
 
/Előterjesztés és rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
Előadó részletesen ismertette az előterjesztést, határozati javaslatot és rendelet-tervezetet.  
 
A képviselő-testület egybehangzóan támogatta az elhangzottakat, majd 4 fő igen szavazattal 
egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
  15/2018.(IV.24.) számú határozat: 
 
  Gétye Község Önkormányzata Képviselő-testülete –  
  
  a településképi arculati kézkönyvvel kapcsolatos véleményeket megismerte, a  
  az arculati kézikönyvet elfogadja. 
 
  Határidő: azonnal 
  Felelős: Talabér Lászlóné polgármester 
 
 
Ezt követően a képviselő-testület 5 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi rendeletet alkotta: 
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  Gétye Önkormányzat Képviselő-testülete 
  5/2018.(IV.25.) önkormányzati rendelete: 
 
  A község településképének védelméről. 
 
  /Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
  A rendeletben foglaltak végrehajtásáért 
 
  Felelős: Talabér Lászlóné polgármester 
                                      Kovács Katalin jegyző 
 
 
 
2./ Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosítása. 
Előadó: Kovács Katalin jegyző 
 
/Előterjesztés, melyet a képviselők a meghívóval együtt kézhez kaptak, a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva./ 
 
Előadó részletesen ismertette az előterjesztést. 
 
Tárggyal kapcsolatos kérdsé, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezt követően a képviselő-testület 4 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta: 
 
 16/2018.(IV.24.) számú határozat: 
 
 Gétye Önkormányzat Képviselő-testülete 
 1./ Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi módosított költségvetési   
 előirányzatát az alábbiakban állapítja meg, mely beépül a Zalaapáti Önkormányzat  
 költségvetésébe. 

Bevételek:  
- saját bevételek:               - Ft 
- állami támogatás:    57.982.116,- Ft 
- önkormányzati támogatás:   13.807.580,- Ft 
- előző évi módosított pénzmaradvány:   1.977.677,- Ft 
Bevételek összesen:    73.767.373,-Ft 
 
Kiadások: 
Ebből: 
- személyi juttatás:    50.549.657,- Ft 
- munkaadói járulék:    11.857.386,- Ft 
- dologi kiadások:    11.131.730,- Ft 
- beruházások                                228.600,- Ft 
Kiadások összesen:    73.767.373,- Ft 
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2./ A köztisztviselői illetményalap 2017. évre 38.650,- Ft 
A közös hivatal alkalmazotti összlétszáma:  16 fő 
Ebből: 
- köztisztviselő 15 fő 
- kisegítő    1 fő 
 
Felelős: Talabér Lászlóné polgármester 
              Kovács Katalin jegyző 

 
 
 
3./ Gétye Önkormányzat 2017. évi költségvetését megállapító 1/2017.(III.09.) önkormányzati 
rendelet módosítása. 
Előadó: Talabér Lászlóné polgármester 
/Előterjesztés és rendelet-tervezet, melyet a képviselők a meghívóval együtt kézhez kaptak, a 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
Előadó részletesen ismertette az előterjesztés és rendelet-tervezet, javasolva elfogadását. 
 
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 
  6/2018.(IV.25.) önkormányzati rendelete: 
 
  Az Önkormányzat 2017. évi költségvetését megállapító 1/2017.(III.09.)   
  önkormányzati rendeletének módosításáról. 
 
  /Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
  A rendeletben foglaltak végrehajtásáért 
 
  Felelős: Talabér Lászlóné polgármester 
                                      Kovács Katalin jegyző 
 
 
 
4./ Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv vezetőjének a belső 
kontrollrendszer minőségének értékeléséről szóló nyilatkozatának beterjesztése. 
Előadó: Kovács Katalin jegyző 
/Nyilatkozat a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
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Előadó elmondta, hogy törvényi kötelezettség a zárszámadás előtt a költségvetési szerv 
vezetőjének a belső kontrollrendszer minőségének értékeléséről szóló nyilatkozatának 
beterjesztése. Részletesen ismertette a nyilatkozatot. 
 
Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A képviselő-testület a 370/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 1. melléklete alapján készült 
nyilatkozatot megismerte, megtárgyalta, azt a jegyzőkönyv mellékleteként csatolt tartalommal 4 
fő igen szavazattal /egyhangúlag/ tudomásul veszi. 
 
 
   
5./ Gétye Község Önkormányzata költségvetési szerv vezetőjének a belső kontrollrendszer 
minőségének értékeléséről szóló nyilatkozatának beterjesztése. 
Előadó: Talabér Lászlóné polgármester 
/Nyilatkozat a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
Előadó elmondta, hogy törvényi kötelezettség a zárszámadás előtt a költségvetési szerv 
vezetőjének a belső kontrollrendszer minőségének értékeléséről szóló nyilatkozatának 
beterjesztése. Részletesen ismertette a nyilatkozatot. 
 
Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A képviselő-testület a 370/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 1. melléklete alapján készült 
nyilatkozatot megismerte, megtárgyalta, azt a jegyzőkönyv mellékleteként csatolt tartalommal 4 
fő igen szavazattal /egyhangúlag/ tudomásul veszi. 
 
 
 
6./ Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési beszámolójának 
elfogadása. 
Előadó: Kovács Katalin jegyző 
/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: 
 
 
 
 
 
 
 17/2018.(IV.24.) számú határozat: 
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 Gétye Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
 1./ Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési beszámolóját az  
 alábbiakban állapítja meg, mely beépül a Zalaapáti Önkormányzat költségvetésébe. 

Bevételek:  
- saját bevételek:                  39,- Ft 
- állami támogatás:    57.982.116,- Ft 
- önkormányzati támogatás:   13.807.580,- Ft 
- előző évi módosított pénzmaradvány:   1.977.677,- Ft 
Bevételek összesen:    73.767.412,-Ft 
 
Kiadások: 
Ebből: 
- személyi juttatás:    50.392.262,- Ft 
- munkaadói járulék:    11.857.386,- Ft 
- dologi kiadások:    10.936.585,- Ft 
- beruházások                                228.600,- Ft 
Kiadások összesen:    73.414.833,- Ft 
 
2./ A köztisztviselői illetményalap 2017. évre 38.650,- Ft 
A közös hivatal alkalmazotti összlétszáma:  16 fő 
Ebből: 
- köztisztviselő 15 fő 
- kisegítő    1 fő 
 
Felelős: Talabér Lászlóné polgármester 
              Kovács Katalin jegyző 

 
 
 
7./ Gétye Önkormányzat 2017. évi zárszámadásának elfogadása. 
Előadó: Talabér Lászlóné polgármester 
/Előterjesztés és rendelet-tervezet, melyet a képviselők a meghívóval együtt kézhez kaptak, a 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
Előadó részletesen ismertette az előterjesztést és rendelet-tervezetet, javasolta elfogadását. 
 
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 
  7/2018.(IV.25.) önkormányzati rendelete: 
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  Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítéséről. 
 
  /Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
  A rendeletben foglaltak végrehajtásáért 
 
  Felelős: Talabér Lászlóné polgármester 
                                      Kovács Katalin jegyző 
 
 
 
8./ Belső ellenőrzési jelentés a 2017. évben végzett belső ellenőrzésekről. 
Előadó: Kovács Katalin jegyző 
/Előterjesztés, melyet a képviselők a meghívóval együtt kézhez kaptak, a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva./ 
 
Előadó részletesen ismertette az előterjesztést, elmondta, hogy a belső ellenőrzést a Keszthely és 
Környéke Kistérségi Többcélú keretében látják el. Az ellenőrzés során hiányosságokat nem tárt 
fel. 
 
Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezt követően a képviselő-testület 4 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta: 
 
  18/2018.(IV.24.) számú határozat: 
 
  Gétye Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
  megtárgyalta és elfogadta a 2017. évi éves ellenőrzési jelentést.   
  
  Határidő: azonnal 
  Felelős: Kovács Katalin jegyző 
 
 
9./ Egyéb ügyek: 
a) Lakossági ivóvízszolgáltatás 2018. évi támogatására pályázat benyújtása. 
Előadó: Talabér Lászlóné polgármester 
 
Előadó ismertette a Magyar Államkincstár 2018. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás 
támogatással kapcsolatos tájékoztatóját, javasolja a pályázat benyújtását. 
 
A képviselő-testület egybehangzóan támogatta a javasolatot, majd 4 fő igen szavazattal 
/egyhnagúlag/ az alábbi határozatot hozta: 
 
  19/2018.(IV.24.) számú határozat: 
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  Gétye Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
  megismerte és megtárgyalta a Magyar Államkincstár tájékoztatását a 2018. évi  
  lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatással kapcsolatban és az alábbi  
  határozatot hozta: 
 
  1. A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a 2018. évi lakossági víz és   
  csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentését szolgáló támogatás pályázati  
  úton igénylésre kerüljön. A támogatási igénybejelentésben foglaltakat a csatolt  
  tartalommal tudomásul veszi.  
 
  2. Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, aláírására.  
 
  Felelős: Talabér Lászlóné polgármester 
 
 
 
b) Belterületi utak felújítására pályázat benyújtása. 
Előadó: Talabér Lászlóné polgármester 
 
Előadó ismertette tárgyi pályázati felhívást, elmondta, hogy a település útjai, főként a Hegyi és 
Csányi utcák burkolata nagyon rossz. A Csányi utcának több lakója van, így erre lenne indokolt a 
pályázat benyújtása. Előzetes felmérés szerint a max: 15 millió Ft-os támogatásba beleférne a 
felújítás, a felmerülő 15 %-os önrész az önkormányzat költségvetésében biztosított. 
Javasolja a pályázat benyújtását. 
 
A képviselő-testület egybehangzóan támogatta az elhangzottakat, majd 4 fő igen szavazattal 
/egyhangúalg/ az alábbi határozatot hozta: 
 
20/2018.(IV.24.) számú határozat: 
 
Gétye Önkormányzat Képviselő-testülete – 
 
1./ úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. 
törvény 3. melléklet II.2. pont a), b) és c) pontok szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatására rendelet alapján az alábbi pályázati alcélra: 
c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítására 
A tervezett beruházás összköltsége:   15.544.064,- Ft 
Az igényelt támogatás összege:   13.212.454,- Ft 
Saját erő:        2.331.610,- Ft 
2./ Kijelenti, hogy sikeres pályázat esetén a beruházást megvalósítja, a szükséges saját erőt 2018. 
évi költségvetésében e célra biztosítja. 
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat aláírására, benyújtására. 
Határidő: 2018. május 2. 
Felelős: Talabér Lászlóné polgármester 
c) Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelme. 
Előadó: Talabér Lászlóné polgármester 
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Előadó részletesen ismertette a – jegyzőkönyv mellékleteként csatolt – kérelmet. Javasolja 
10.000,- Ft támogatás biztosítását. 
 
A képviselő-testület egybehangzóan támogatta az elhangzottakat, majd 4 fő igen szavazattal 
/egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta: 
 
  21/2018.(IV.24.) számú határozat: 
 
  Gétye Önkormányzat Képviselő-testülete – 
  az Országos Mentőszolgálat Alapítvány – kérelmére – részére 10.000,- Ft   
  támogatást biztosít a keszthelyi mentőállomás mentőautóinak felszereltségére,  
  elszámolási kötelezettséggel. 
 
  Felhatalmazza a polgármestert a támogatás átutalására. 
 
  Felelős:Talabér Lászlóné polgármester 
 
 
d) Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapdásának 
felülvizsgálata. 
Előadó: Talabér Lászlóné polgármester 
 
Előadó részletesen ismertette a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás egységes 
szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatát, és Társulási Megállapodását, kiemelve a 
módosításokat.  
Javasolja a módosított Társulási Megállapodás elfogadását. 
 
Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászülás nem hangzott el. 
 
Ezt követően a képviselő-testület 4 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta: 
 
  22/2018.(IV.24.) számú határozat: 
 
  Gétye Önkormányzat Képviselő-testülete – 
 
  a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás módosított Társulási  
  Megállapodását megismerte, megtárgyalta, a módosításokkal egységes szerkezetbe 
  foglalt Társulási Megállapodást jóváhagyja. 
 
  Felhatalmazza a polgármestert a módosított Társulási Megállapodás aláírására. 
 
  Felelős: Talabér Lászlóné polgármester 
 
 
e) Gétye temetőben ravatalozó előtti díszburkolat készítésére beérkezett árajánlatok 
elbírálása. 
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Előadó: Talabér Lászlóné polgármester 
 
Előadó elmondta, hogy beruházás kivitelezésére három vállalkozástól kértek, és kaptak 
árajánlatot, melyeket részletesen ismertetett. 
Szabó Csaba gétyei vállalkozó nettó 1.309.300,- Ft, Kuti István zalaszentmihályi vállalkozó nettó 
1.351.060,- Ft, Szeglet János zalaapáti vállalkozó 1.739.310,- Ft díjért tudja a munkát elvégezni. 
Javasolja a legkedvezőbb ajánlatot adó helyi Szabó Csaba vállalkozó megbízását árajánlatának 
elfogadásával. 
 
A képviselő-testület egybehangzóan támogatta az elhangzottakat, majd 4 fő igen szavazattal 
/egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta: 
 
  23/2018.(IV.24.) számú határozat: 
 
  Gétye Önkormányzat Képviselő-testülete – 
 
  a Gétye temetői ravatalozó előtti díszburkolat készítésére beérkezett árajánlatokat  
  megismerte, megtárgyalta és alábbi döntést hozta: 
 
  Fenti munka elvégzésével megbízza Szabó Csaba, Gétye, Hegyi utca 6. szám alatti 
  vállalkozót 1.309.300,- Ft /anyag+munkadíj/ + ÁFA díjért, az árajánlatában  
  szereplő feltételekkel 
 
  Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére, 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 14 óra 54 perckor bezárta. 
 
     Kmft.         
         
                                            
                                                                                                                                                                                                      
 Talabér Lászlóné       Kovács Katalin  
            polgármester       jegyző 


