GÉTYE ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
6/2018.

JEGYZŐKÖNYV
Gétye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. május 16-án
15,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről

Rendeletek száma: -/2018.
Határozatok száma: 24, 25/2018.
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JEGYZŐKÖNYV
Gétye Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. május 16-án megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről

Határozatok:
Sorszáma
24
25

Rendeletek:
Sorszáma
(kihirdetés
ideje)

Kódja
D7
C1

Tárgya

Kapcsolódó
önkormányzati rendelet
(Módosítás, vagy hatályon
kívül helyezés)

Kódja

3
6/2018.

Jegyzőkönyv

Készült: a Gétye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. május 16-án 15,00 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 vegyesbolt bérbeadása.
Előadó: Talabér Lászlóné polgármester
2./ Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése.
Előadó: Kovács Katalin jegyző

Napirendek tárgyalása:
1./ Gétye vegyesbolt bérbeadása.
Előadó: Talabér Lászlóné polgármester
Előadó elmondta, hogy hosszú évek óta zárva van a felújított vegyesbolt, mert nem találtak az
üzemeltetésére vállalkozót. A közelmúltban felkereste Finczáné Marczin Tünde szentpéterúri
kereskedő, hogy érdekelné a gétyei bolt üzemeltetése. Véleménye szerint ez nagyon jó lenne, hisz
az épület állaga nem romlana tovább, valamint a lakosságnak sem kellene a környező településre
utazni kenyérért, vagy egyéb napi dologért. Minden támogatást meg kell adni az üzemeltetéshez,
bérleti díjat nem javasol megállapítani.
Hozzászólások:
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Zanati Ervin képviselő: Nagyon jó, hogy egyáltalán valakit érdekel az üzemeltetés, támogatja a
javaslatot.
Bánhegyi Péter alpolgármester: próbálja meg, remélhetőleg mind a lakosság, mind a vállalkozó
meg lesz elégedve.
Ezt követően a képviselő-testület 4 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:
24/2018.(V.16.) számú határozat:
Gétye Önkormányzat Képviselő-testülete –
bérbe adja a Gétye, Béke tér 4. szám alatti vegyesboltot 2018. június 1-től
határozatlan időre Finczáné Marczin Tünde Szentpéterúr, Petőfi Sándor u. 16.
szám alatti lakos, vállalkozó részére térítésmentesen, a bérleti szerződésben
rögzített feltételekkel.
Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére, aláírására.
Felelős: Talabér Lászlóné polgármester

2./ Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése.
Előadó: Kovács Katalin jegyző
/Előterjesztés, melyet a képviselők a meghívóval együtt kézhez kaptak, 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:
25/2018.(V.16.) számú határozat:
Gétye Önkormányzat képviselő-testülete
az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
készített 2017. éves beszámolót elfogadja.
Határozat: azonnal
Felelős: Talabér Lászlóné polgármester
Kovács Katalin jegyző
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Miután több napirendi pont tárgyalására nem került sor, a polgármester megköszönte a
megjelenést, az ülés munkájában való részvételt, az ülést 15 óra 24 perckor bezárta.
Kmft.

Talabér Lászlóné
polgármester

Kovács Katalin
jegyző

