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JEGYZŐKÖNYV 
 
Gétye Önkormányzata Képviselő-testülete  
2020. június 29-én megtartott nyilvános üléséről 
 
 
Határozatok: 

Sorszáma Kódja 
35 C5 
36 F2 
37 E16 
38 F5 
39 E16 
40 Z1 
41 C2 
42 C2 
43 A15 
44 L8 
  
  
 
 
Rendeletek: 
Sorszáma 
(kihirdetés 

ideje) 

Tárgya Kapcsolódó 
önkormányzati rendelet 

(Módosítás, vagy hatályon 
kívül helyezés) 

Kódja 

2(VII.06.) Az Önkormányzat 2019. évi 
költségvetése 

1/2019.(III.13.) önk.rendelet 
módosítása 

B1 

3(VII.06.) Az Önkormányzat 2019. évi 
költségvetésének teljesítéséről 

 B4 

4(VII.06.) Zalaapáti Közös Önkormányzati 
Hivatalban igazgatási szünet és 
munkaszüneti nap elrendeléséről 

 Z0 
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9/2020.  

J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült: a Gétye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. június 29-én 15,30 órai         
kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye: Önkormányzat Hivatali helyisége 
             Gétye, Kossuth L. 4.  
  
Jelen vannak:   - Talabér Lászlóné polgármester 
      - Bánhegyi Péter alpolgármester 

- Baksa Olga képviselő 
                         /5 fős testületből 3 fő/ 
 
Távol maradt: - Salamon László 

- Salamon Zoltán képviselők /2 fő/ 
 
Valamennyi napirend tárgyalásához tanácskozási joggal:   -     dr. Milus Lajos jegyző 
Közös Önkormányzati Hivatal részérő: - Fábos Katalin aljegyző 
         - Horváth Lászlóné jegyzőkönyvvezető 
         - Particsné Balogh Ágnes pénzügyi ügyintéző 

 
 

Talabér Lászlóné polgármester: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította a  
határozatképességet, javaslatot tett a napirendre, melyet a képviselő-testület 3 fő igenlő 
szavazatával /egyhangúlag/ elfogadott az alábbiak szerint: 
 
 
N a p i r e n d: 
1./ Polgármester beszámolója a két ülés között tett intézkedésekről, a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról, valamint a veszélyhelyzet idején hozott polgármesteri 
döntésekről. 
Előadó: Talabér Lászlóné polgármester 
 
2./ Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítása. 
Előadó: dr. Milus Lajos jegyző 
 
3./ Zalaapáti Óvoda, Mini Bölcsőde Intézményi Társulás 2019. évi költségvetésének 
módosítása. 
Előadó: Talabér Lászlóné polgármester 
 
4./ Gétye Község Önkormányzata az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 
1/2019.(III.13.) önkormányzati rendelet módosítása. 
Előadó: Talabér Lászlóné polgármester 
 
5./ Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési beszámolójának 
elfogadása. 
Előadó: dr. Milus Lajos jegyző 
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6./ Zalaapáti Óvoda, Mini Bölcsőde Intézményi Társulás 2019. évi költségvetési 
beszámolójának elfogadása. 
Előadó: Talabér Lászlóné polgármester 
 
7./ Gétye Önkormányzat 2019. évi zárszámadásának elfogadása. 
Előadó: Talabér Lászlóné polgármester 
 
8./ Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatalban igazgatási szünet és munkaszüneti nap 
elrendeléséről szóló rendelet megalkotása. 
Előadó: dr. Milus Lajos jegyző 
 
9./ Gétye legjobb tanulója díjra felhívás. 
Előadó: Talabér Lászlóné polgármester 
 
10./ Zalaapáti fogorvosi körzet munkájáról beszámoló. 
Előadó: Talabér Lászlóné polgármester 
 
11./ Zalaapáti I. számú védőnői körzet munkájáról beszámoló. 
Előadó: Talabér Lászlóné polgármester 
 
12./ Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás 2020. évi támogatására pályázat benyújtása. 
Előadó: Talabér Lászlóné polgármester 
 
13./ Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda, Mini Bölcsőde óvodavezetői állásra beérkezett pályázat 
elbírálása. 
Előadó: Talabér Lászlóné polgármester 
 
 
 
Napirendek tárgyalása: 
 
1./ Polgármester beszámolója a két ülés között tett intézkedésekről, a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról, valamint a veszélyhelyzet idején hozott polgármesteri 
döntésekről. 
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 3 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta: 
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  35/2020.(VI.29.) számú határozat: 
 
  Gétye Község Önkormányzata Képviselő-testülete – 

a két ülés között tett intézkedésekről szóló beszámolót, továbbá– ismerve a 
veszélyhelyzet ideje alatt hozott polgármesteri döntéseket, intézkedéseket is– 
elfogadja. 

  Felelős: Talabér Lászlóné polgármester  
 
 
2./ Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítása. 
Előadó: dr. Milus Lajos jegyző 
/Előrerjesztés, 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. 
 
A képviselő-testület 3 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta: 
 
 36/2020.(VI.29.) számú határozat: 
 
 Gétye Község Önkormányzata Képviselő-testülete - 
 1./ Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési 
 előirányzatának módosítását az alábbiak szerint állapítja meg, mely beépül a Zalaapáti 
 Önkormányzat költségvetésébe. 

Bevételek:  
-egyéb működési bevételek:       8.022.164,- Ft 
- állami támogatás:    66.189.620,- Ft 
- önkormányzati támogatás:   28.300.259,- Ft 
- előző évi módosított pénzmaradvány:      478.600,- Ft 
Bevételek összesen:             102.990.643,- Ft 
Kiadások: 
Ebből: 
- személyi juttatás:    76.888.455,- Ft 
- munkaadói járulék:    14.589.809,- Ft 
- dologi kiadások:    11.512.379,- Ft 
Kiadások összesen:             102.990.643,- Ft 
2./ A köztisztviselői illetményalap 2019. évre 46.380,- Ft 
A közös hivatal alkalmazotti összlétszáma:  16 fő 
Ebből: 
- köztisztviselő 15 fő 
- kisegítő    1 fő 
Felelős: Talabér Lászlóné polgármester 
              dr. Milus Lajos jegyző 
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3./ Zalaapáti Óvoda, Mini Bölcsőde Intézményi Társulás 2019. évi költségvetésének 
módosítása. 
Előadó: Talabér Lászlóné polgármester 
/Előterjesztés, 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. 
 
A képviselő-testület 3 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta: 
 
 37/2020.(VI.29.) számú határozat: 
 
 Gétye Község Önkormányzata Képviselő-testülete - 
 1./ a Zalaapáti Óvoda, Mini Bölcsőde Intézményi Társulás 2019. évi költségvetési 
 előirányzatának módosítását az alábbiak szerint állapítja meg. 

Bevételek:  
- saját bevételek:      4.244.728,- Ft 
- előző évi pénzmaradvány:     4.947.296,- Ft 
- működési célú támogatás:            100.955.845,- Ft 
- önkormányzati támogatás:                   0,- Ft 
Bevételek összesen:             110.147.869,- Ft 
Kiadások: 
- személyi juttatás:    64.696.755,- Ft 
- munkaadói járulék:    12.502.933,- Ft 
- dologi és ellátottak kiadása:   32.948.181,- Ft 
- átadott pénzeszköz:                               0,- Ft 
- felhalmozási célú kiadások:                                          0,- Ft 
Kiadások összesen:              110.147.869,-Ft 
Felelős: Talabér Lászlóné polgármester 
              dr. Milus Lajos jegyző 

 
 
 
4./ Gétye Község Önkormányzata az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 
1/2019.(III.13.) 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 előterjesztést és rendelet-tervezetet, javasolva elfogadását. 
 
Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezt követően a képviselő-testület 3 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi rendeletet alkotta: 
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  Gétye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
  2/2020.(VII.VII.06.) önkormányzati rendelete: 
 
  Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(III.13.) önkormányzati 
  rendelet módosításáról. 
  /Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
  A rendeletben foglaltak végrehajtásáért 
 
  Felelős: Talabér Lászlóné polgármester 
                                      dr. Milus Lajos jegyző 
 
 
 
5./ Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési beszámolójának 
elfogadása. 
Előadó: dr. Milus Lajos jegyző 
/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. 
 
Ezt követően a képviselő-testület 3 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta: 
 
  38/2020.(VI.29.) számú határozat: 
 
  Gétye Község Önkormányzata Képviselő-testülete – 
  1./ Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési beszámolóját  
  az alábbiakban állapítja meg, mely beépül Zalaapáti Község Önkormányzatának  
  költségvetési beszámolójába. 
 
  Bevételek: 

- működési célú bevételek ÁHT-n belülről  8.020.749,- Ft 
- saját bevételek:            1.415,- Ft 
- állami támogatás              66.189.620,- Ft 
- önkormányzati támogatás             28.300.259,- Ft 
- előző évi módosított pénzmaradvány                478.600.- Ft 

  Bevételek összesen:                                             102.990.643,- Ft  
  Kiadások: 
  Ebből: 

- személyi juttatás              76.843.157,- Ft 
- munkaadói járulék              14.589.809,- Ft  
- dologi kiadások              10.868.475,- Ft  
- beruházások                                                                       0 ,- Ft 

  Kiadások összesen:                                               102.301.441,- Ft 
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  2./ A köztisztviselői illetményalapot 2019. évre 46.380,- Ft-ban állapítja meg. 
  A Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal alkalmazotti összlétszáma: 16 fő 
  Ebből:  

- köztisztviselő   15 fő 
- fizikai alkalmazott     1 fő 

  Felelős: Talabér Lászlóné polgármester 
                           dr. Milus Lajos jegyző  

 
 
 
6./ Zalaapáti Óvoda, Mini Bölcsőde Intézményi Társulás 2019. évi költségvetési 
beszámolójának elfogadása. 
Előadó: Talabér Lászlóné polgármester 
/Előterjesztés, 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 3 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta: 
 
 39/2020.(VI.29.) számú határozat: 
 
 Gétye Község Önkormányzata Képviselő-testülete - 
 a Zalaapáti Óvoda, Mini Bölcsőde Intézményi Társulás 2019. évi költségvetési 
 beszámolóját az alábbiak szerint állapítja meg. 

Bevételek:  
- saját bevételek:      4.244.728,- Ft 
- előző évi pénzmaradvány:     4.947.296,- Ft 
- működési célú támogatás:            100.955.845,- Ft 
- önkormányzati támogatás:                   0,- Ft 
Bevételek összesen:             110.147.869,- Ft 
Kiadások: 
ebből: 
- személyi juttatás:    61.289.400,- Ft 
- munkaadói járulék:    11.831.036,- Ft 
- dologi és ellátottak kiadása:   32.336.275,- Ft 
- egyéb működési célú kiadások                             0,- Ft 
- beruházások           :                                          0,- Ft 
Kiadások összesen:              105.456.711,-Ft 
Felelős: Talabér Lászlóné polgármester 
              dr. Milus Lajos jegyző 
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7./ Gétye Önkormányzat 2019. 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, javasolva elfogadását. 
 
Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezt követően a képviselő-testület 3 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi rendeletet alkotta: 
 
  Gétye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
  3/2020.(VII.06.) önkormányzati rendelete: 
 
  Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítéséről. 
 
  /Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
  A rendeletben foglaltak végrehajtásáért 
 
  Felelős: Talabér Lászlóné polgármester 
                                      dr. Milus Lajos jegyző 
 
 
8./ Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatalban igazgatási szünet és munkaszüneti nap 
elrendeléséről szóló rendelet megalkotása. 
Előadó: dr. Milus Lajos 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. 
 
Talabér Lászlóné polgármester: Javasolja a rendelet-tervezetben foglaltak támogatását, melyet 
előzőleg a Polgármesterek Tanácsa tárgyalt, a képviselő-testületeknek elfogadását javasolta. 
 
Ezt követően a képviselő-testület 3 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi rendeletet alkotta: 
 
  Gétye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
  4/2020.(VII.06.) önkormányzati rendelete: 
 
  A Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatalban igazgatási szünet és munkaszüneti  
  nap elrendeléséről. 
 
  /Elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
  A rendeletben foglaltak végrehajtásáért 
 
  Felelős: Talabér Lászlóné polgármester 
                                      dr. Milus Lajos jegyző 
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9./ Gétye legjobb tanulója díjra felhívás. 
Előadó: Talabér Lászlóné polgármester 
/Felhívás a jegyzőköny mellékleteként csatolva./ 
 
Előadó elmondta, hogy a korábbi évekhez hasonlóan az idén is jutalmazni szeretnék a település 
legjobb tanulóját a felhívásban rögzített feltételek szerint. Javasolja kibővíteni azzal, hogy 
nyilatkozzanak sporszer vagy könyv vásálási utalványban kérik a díjazást. 
 
A képviselő-testület egybehangzóan támogatta a javaslatot, majd 3 fő igen szavazattal 
/egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta: 
 
  40/2020.(VI.29.) számú határozat: 
   
  Gétye Község Önkormányzata Képviselő-testülete –  
 
  „Gétye legjobb tanulója” díjra felhívást küld ki az érintetteknek a jegyzőkönyv  
  mellékleteként csatolt tartalommal. 
  Felhatalmazza a polgármestert a felhívással és a beérkezett pályázatok   
  elbírálásával kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére. 
  Felelős: Talabér Lászlóné polgármester 
 
 
10./ Zalaapáti fogorvosi körzet munkájáról beszámoló. 
Előadó: Talabér Lászlóné polgármester 
/Előterjesztés, 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 3 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta: 
 
  41/2020.(VI.29.) számú határozat: 
 
  Gétye Község Önkormányzata Képviselő-testülete –  
  a Zalaapáti fogorvosi körzet munkájáról szóló beszámolót megismerte,   
  megtárgyalta, a jegyzőkönyv mellékleteként csatolt előterjesztés szerint   
  jóváhagyja. 
  Felkéri a polgármestert, hogy az érintettet értesítse a beszámoló elfogadásáról. 
  Felelős: Talabér Lászlóné polgármester 
 
 
 
11./ Zalaapáti I. számú védőnői körzet munkájáról beszámoló. 
Előadó: Talabér Lászlóné polgármester 
/Előterjesztés, melyet a képviselők a meghívóval együtt kézhez kaptak, a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva./ 
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Előadó részletesen ismertette az előterjesztést és határozati javaslatot, javasolva elfogadását. 
Elmondta, hogy sajnos a kis településen nincs védőnői ellátás alá eső gyermek. 
 
Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezt követően a képviselő-testület 3 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta: 
 
  42/2020.(VI.29.) számú határozat: 
 
  Gétye Község Önkormányzata Képviselő-testülete – 
  a Zalaapáti I. számú védőnői körzet munkájáról szóló beszámolót megismerte,  
  megtárgyalta, a jegyzőkönyv mellékleteként csatolt előterjesztés szerint   
  jóváhagyja. 
  Felkéri a polgámrestert, hogy az éritettet értesítse a beszámoló elfogadásáról. 
  Felelős: Talabér Lászlóné polgármester 
 
 
 
12./ Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás 2020. évi támogatására pályázat benyújtása. 
Előadó: Talabér Lászlóné polgármester 
 
Előadó ismertette a Magyar Államkincstár 2020. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás 
támogatással kapcsolatos tájékoztatóját, javasolja a pályázat benyújtását. 
 
A képviselő-testület egybehangzóan támogatta a javasolatot, majd 3 fő igen szavazattal 
/egyhnagúlag/ az alábbi határozatot hozta: 
 
  43/2020.(VI.29.) számú határozat: 

 
  Gétye Község Önkormányzata Képviselő-testülete –  
  megismerte és megtárgyalta a Magyar Államkincstár tájékoztatását a 2020. évi  
  lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatással kapcsolatban és az alábbi  
  határozatot hozta: 
  1. A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a 2020. 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 
  Határidő: 2020. július 6. 
 
 
13./ Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda, Mini Bölcsőde óvodavezetői állásra beérkezett pályázat 
elbírálása. 
Előadó: Talabér Lászlóné polgármester 
/Előterjesztés, melyet a képviselők a meghívóval együtt kézhez kaptak, a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva./ 
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Előadó részletesen ismertette az előterjesztést és határozati javaslatot, melyet az Intézményi 
Társulás Tanácsa előzőleg megtárgyalt, a képviselő-testületeknek elfogadását javasolta. 
 
Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ez követően a képviselő-testület 3 fő igen szavazatta /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta: 
 
 44/2020.(VI.29.) számú határozat: 
 

1) Gétye Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Zalaapáti Csupa 
Csoda Óvoda és Mini Bölcsőde óvodavezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére 
érkezett pályázatot. A Szakértői Bizottság és a Zalaapáti Óvoda, Mini Bölcsőde 
Intézményi Társulás Tanácsa véleményét figyelembe véve Pozsegovits Borbálát 
kinevezi a Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda és Mini Bölcsőde óvodavezető (magasabb 
vezető) munkakör betöltésére 2020. augusztus 16. napjától – 2025. augusztus 15. 
napjáig terjedő időszakra. 

2) Az óvodavezetőt a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
(továbbiakban: Nkt.) 64. § (4), 65. § (1) bekezdése szerint meghatározott illetmény, 
valamint az Nkt. 8. melléklete szerinti intézményvezetői pótlék illeti meg.  

3) Felkéri Vincze Tibor Zalaapáti Község Polgármesterét, mint az intézmény fenntartói 
társulás elnökét, a kinevezéssel kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: azonnal    
Felelős:  Talabér Lászlóné polgármester 

 
 
Napirend tárgyalása után: 
 
Talabér Lászlóné polgármester elmondta, hogy  

- a Peugeot típusú falugondnoki busz értékesítése megtörtént 2 millió forintért, a 
vevő kapott hozzá téli gumi garnitúrát felnivel. 

- A Csányi utcában a gallyazás megtörtént. 
- A településen több alkalommal tapasztalta, hogy hulladékot égetnek. Legutóbb 

vasárnap este. Ez nagyon zavaró, hogy a füst az egész települést beteríti. Lehet 
e ezt tiltani, szabályozni? 

- e-mailben megkereste az egyedi szennyvíztisztítók üzemeltetője, Holló János 
ügyvezető. Részletesen ismertette a jegyzőkönyv mellékleteként csatolt levelet. 

        Polgármester, jegyző, üzemeltető részvételével egy egyeztetés keretében  
        kellene tisztázni a körüményeket. 
         
dr. Milus Lajos jegyző válaszában elmondta, hogy  

- lomot égetni nem lehet. A kerti hulladékok égetése helyben szabályozva van, 
egyébként az országos rendelet van érvényben.  Ha valaki égetést tapasztal, 
kell bizonyítani tudnia, ha azzal a hatósághoz fordulva szankciót szeretne 
elérni. 

 
- Lakossági bejelentés érkezett telefonon, miszerint az egyedi szennyvíztisztító 

berendezésekkel sok a probléma. A bejelentő elmondta, hogy az üzemeltetőt 
nem lehet érni, a berendezések nincsenek karbantartva, elhasználódtak, nem 
működnek. Az üzemeltetővel érvényes szerződése van az önkormányzatnak, 
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melyben egyértelműen le van írva, hogy melyek az üzemeltető kötelezettségei. 
A bejelentő által kifogásoltak is egyértelműen szabályozva vannak a 
szerződésben. A lakosság üzemletetési díjat fizet, az üzemeltető rendszeresen 
benyújtotta számláját, melyet az önkormányzat kiegyenlített. A bejelentő 
jelezte, ez nem tisztességes, hogy a díj fejében a kötelezettségének nem tett 
eleget a vállalkozó. 

 
Talabér Lászlóné polgármester elmondta, hogy az üzemeltető kért egy 
egyeztetést a jegyzővel, polgármesterrel. Az egyeztetést követően kerüljön e 
téma a képviselő-testület elé, az üzemeltető jelenléte nélkül nem kíván 
tárgyalni. A  lakosság részéről sem megfelelő sok esetben a hozzáállás, a 
hibát nem időben  jelzik. A pótolt alkatrészeket eddig az önkormányzat fizette. 

 
dr. Milus Lajos jegyző: Amennyiben az üzemeltető a berendezések karbantartását 
rendszeresen elvégezte volna, nem lett volna ennyi meghibásodás, a felújítást is el 
lehetett volna kerülni hosszabb távon. Az érvényes üzemeltetési szerződésben 
foglalt  kötelezettségének eleget kell tenni. 

 
  Talabér Lászlóné polgármester: Az üzemeltetővel való egyezetetést követően  
  beszéljenek erről, nem szeretné, ha elszabadulnának az indulatok. 
 
 
 
Miután több napirendi pont tárgyalására nem került sor, a polgármester megköszönte a 
megjelenést, az ülés munkájában való részvételt, az ülést 16 óra 17 perckor bezárta. 
 
 
     Kmft.        
             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 Talabér Lászlóné       dr. Milus Lajos  
            polgármester       jegyző 
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