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                                                                                                Határozatok:  2 db 

          Rendeletek:   1  db 



Kisgörbő Községi Önkormányzat  

Polgármesterétől 

8356 Kisgörbő, Arany J. u. 8. 

         K i s g ö r b ő  

M E G H Í V Ó  

Tájékoztatom, hogy 2009. február 5-én (csütörtökön) 18.00. órakor Képviselő-

testületi ülést tartunk. 

Az ülés helye:  Önkormányzat Hivatali helyisége. 

N a p i r e n d : 

1./ 2009. évi költségvetés megtárgyalása. 

      Előadó: Szabó Ferenc polgármester 

2./ Luxusadóról szóló helyi rendelet hatályon kívül helyezése. 

     Előadó: Bödör Endréné körjegyző 

3./ Fazekas József Általános Iskola és Óvoda Sümegcsehi  

     2009. évi költségvetésének megtárgyalása. 

    Előadó: Szabó Ferenc polgármester 

4./ Háziorvosi körzet 2009. évi költségvetése 

      Előadó: Szabó Ferenc polgármester 

5./ Védőnői Szolgálat további működtetésének megtárgyalása. 

     Előadó: Szabó Ferenc polgármester 

6./ Polgári Védelmi Kirendeltség működéséhez támogatáskérés. 

     Előadó: Szabó Ferenc polgármester 

7./ Vegyes ügyek. 

Zárt ülés: 

Egyedi kérelmek megtárgyalása. 

Kisgörbő, 2009. január 29. 

            Tisztelettel:             Szabó Ferenc  sk. 

                                                                                   polgármester  



J e g y z ő k ö n y v 

Készült: Kisgörbő Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésén 

      2009. február 5. napján 

 

Az ülés helye és ideje: Önkormányzat Hivatala 

           2009. február 5. 18.00. óra 

 

Jelen vannak: Szabó Ferenc polgármester, 

                         Varga Tibor alpolgármester, 

                         ifj. Németh Miklósné, Cseh Zoltán, 

                         Szabó Péter, ifj. Libor Gyula képviselők.  

 

       Bödör Endréné körjegyző. 

 

       

Szabó Ferenc polgármester: köszönti a képviselő-testület tagjait és a körjegyző 

asszonyt.  

 

A képviselő-testület határozatképességének megállapítása után a polgármester 

előterjeszti a napirendi javaslatot. 

 

A képviselő-testület a napirendi javaslatot 6 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül elfogadja.  

 

N a p i r e n d i   p o n t o k: 

 

1./ 2009. évi költségvetés megtárgyalása. 

      Előadó: Szabó Ferenc polgármester 

2./ Luxusadóról szóló helyi rendelet hatályon kívül helyezése. 

     Előadó: Bödör Endréné körjegyző 

3./ Fazekas József Általános Iskola és Óvoda Sümegcsehi  

     2009. évi költségvetésének megtárgyalása. 

     Előadó: Szabó Ferenc polgármester 

4./ Háziorvosi körzet 2009. évi költségvetése 

      Előadó: Szabó Ferenc polgármester 



 

5./ Védőnői Szolgálat további működtetésének megtárgyalása. 

     Előadó: Szabó Ferenc polgármester 

6./ Polgári Védelmi Kirendeltség működéséhez támogatáskérés. 

     Előadó: Szabó Ferenc polgármester 

7./ Vegyes ügyek. 

 

N a p i r e n d tárgyalása: 

1./ 2009. évi költségvetés megtárgyalása. 

      Előadó: Szabó Ferenc polgármester 

Szabó Ferenc polgármester: előterjeszti a 2009. évi költségvetés tervezetét, és 

kéri a testület hozzászólását, véleményét. 

Képviselő-testület részéről a 2009. évi költségvetés tervezethez hozzászólás nem 

volt. 

Szabó Ferenc polgármester:  tervezet alapján kéri a költségvetés rendelet 

tervezetét a soron következő ülésre elkészíteni. 

 

2./ Luxusadóról szóló helyi rendelet hatályon kívül helyezése. 

     Előadó: Bödör Endréné körjegyző 

Bödör Endréné körjegyző: előterjeszti a luxusadóról szóló helyi rendelet 

hatályon kívül helyezését. 

Képviselő-testület a rendelet hatályon kívül helyezésével egyetért. 

Kisgörbő  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete   6  igen szavazattal, 

ellenszavazat, tartózkodás nélkül megalkotta a:  

 

1/2009.(II.06.) számú rendeletét a luxusadóról szóló 5/2006.(III. 29.) számú 

rendelet hatályon kívül helyezéséről. 

 



3./ Fazekas József Általános Iskola és Óvoda Sümegcsehi  

     2009. évi költségvetésének megtárgyalása. 

    Előadó: Szabó Ferenc polgármester 

Szabó Ferenc polgármester: előterjeszti a Sümegcsehi  Fazekas József Általános 

Iskola és Óvoda  2009. évi költségvetését 

Képviselő – testület részéről hozzászólás nem volt. 

Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta:  

1/2009.(II.05.) számú határozat 

Kisgörbő Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Fazekas József Általános 

Iskola és Óvoda 2009. évi költségvetését az előterjesztés szerint elfogadja. 

Döntésről a hivatal értesíti az intézményt. 

Határidő: 2009. február 15. 

Felelős: Bödör Endréné körjegyző 

4./ Háziorvosi körzet 2009. évi költségvetése. 

      Előadó: Szabó Ferenc polgármester 

Szabó Ferenc polgármester: előterjeszti a háziorvosi körzet 2009. évi 

költségvetését. 

Képviselő-testület részéről hozzászólás nem volt, 6  igen szavazattal, 

ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

2/2009.(II.05.) számú határozat 

Kisgörbő Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Sümegcsehi, 

Vindornyaszőlős, Nagygörbő, Kisgörbő, Döbröce Önkormányzatok által 

közösen fenntartott háziorvosi szolgálat 2009. évi költségvetését 5.897.e.Ft. 

bevétellel és kiadással jóváhagyja. 

Önkormányzat költségvetésében működési célú támogatásra 132.e Ft.-ot 

fejlesztési célú támogatásra 79.e. Ft.-ot tervez átadott pénzeszközként a  

szolgálat fenntartásához. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Szabó Ferenc polgármester 



4./ Védőnői Szolgálat további működtetésének megtárgyalása. 

     Előadó: Szabó Ferenc polgármester 

Szabó Ferenc polgármester:  felolvassa a mai napon Vindornyaszőlős 

polgármesterétől érkezett megkeresést, amelyben közli, hogy önkormányzata 

Zalaszántó Önkormányzatával társulva kívánja a védőnői feladatok ellátását 

biztosítani a jövőben és kéri a körzet megszüntetéséről szóló döntést a 

képviselő-testület hozza meg. 

 

5./ Polgári Védelmi Kirendeltség működéséhez támogatáskérés. 

     Előadó: Szabó Ferenc polgármester 

Szabó Ferenc polgármester: javasolja, hogy a korábbi évek gyakorlatának 

megfelelően a költségvetésben tervezzük a Zalaszentgrót Polgárvédelmi Iroda 

támogatását az előző évekhez hasonlóan 10.000.Ft.-ban. 

 

6./ Vegyes ügyek. 

Szabó Ferenc polgármester: javaslatot tesz falugondnoki munkaköri elírás 

módosítására, mivel a falugondnok tevékenységével nincs megelégedve és 

konkrétabb szabályokkal kell meghatározni a napi teendőit és a gépkocsi 

használatát nem általánosságban, mint a jelenlegi munkaköri leírásában van. 

Képviselő-testület egyetért a polgármester által elmondottakkal és kéri a 

munkaköri leírás elkészítését.  

 

Képviselő-testület részéről egyéb felvetés nem volt, a polgármester az ülést 

18.45.   órakor berekeszti. 

 

 

Kmf. 

 

 

 

Bödör Endréné                 Szabó Ferenc 

  körjegyző                  polgármester 



 

 

 

 

 


