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K i s g ö r b ő  

M E G H Í V Ó  

Tájékoztatom, hogy 2009. február 27-én (pénteken) 18.00. órakor Képviselő-

testületi ülést tartunk. 

Az ülés helye:  Önkormányzat Hivatali helyisége. 

N a p i r e n d : 

1./ 2009. évi költségvetési rendelet megalkotása. 

      Előadó: Szabó Ferenc  polgármester 

2./ Kisgörbő  közigazgatási területére vonatkozó Helyi Építési Szabályzat  

     jóváhagyása. 

     Előadó: Szabó Ferenc polgármester 

3./ Szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló rendelet módosítása. 

     Előadó: Bödör Endréné körjegyző 

4./ Keszthely Városi Kórház finanszírozási támogatás kérése. 

     Előadó: Szabó Ferenc  polgármester 

5./ Védőnői körzet módosítása 

     Előadó: Szabó Ferenc  polgármester 

6./ Vegyes ügyek 

Zárt ülés: 

Egyedi kérelmek megtárgyalása. 

Kisgörbő, 2009. február 20. Tisztelettel:               

 Szabó Ferenc  sk. 

                                                                                   polgármester  

Kisgörbő Községi Önkormányzat 

Polgármesterétől 

     8356 Kisgörbő, Arany J. u. 8.     

 



J e g y z ő k ö n y v 

Készült: Kisgörbő Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésén 

      2009. február 27. napján 

 

Az ülés helye és ideje: Önkormányzat Hivatala 

           2009. február 27. 18.00. óra 

 

Jelen vannak: Szabó Ferenc polgármester, 

                         Varga Tibor alpolgármester, 

                         ifj. Németh Miklósné, Cseh Zoltán, 

                         Szabó Péter képviselők. 

   ifj. Libor Gyula képviselő igazoltan távol. 

 

       Bödör Endréné körjegyző 

       Horváthné Dér Anna szociális ügyintéző. 

 

       

Szabó Ferenc polgármester: köszönti a képviselő-testület tagjait, Bödör Endréné  

körjegyző asszonyt és Horváthné Dér Anna szociális ügyintézőt.  

 

A képviselő-testület határozatképességének megállapítása után a polgármester 

előterjeszti a napirendi javaslatot. 

 

A képviselő-testület a napirendi javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül elfogadja.  

 

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

 

1./ 2009. évi költségvetési rendelet megalkotása. 

      Előadó: Szabó Ferenc  polgármester 

2./ Kisgörbő  közigazgatási területére vonatkozó Helyi Építési Szabályzat  

     jóváhagyása. 

     Előadó: Szabó Ferenc polgármester 

3./ Szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló rendelet módosítása. 

     Előadó: Bödör Endréné körjegyző 



4./ Keszthely Városi Kórház finanszírozási támogatás kérése. 

     Előadó: Szabó Ferenc  polgármester 

5./ Védőnői körzet módosítása 

     Előadó: Szabó Ferenc  polgármester 

6./ Vegyes ügyek 

N a p i r e n d tárgyalása: 

1./ 2009. évi költségvetési rendelet megalkotása. 

      Előadó: Szabó Ferenc  polgármester 

Szabó Ferenc polgármester: előterjesztette a 2009. évi költségvetést. 

Képviselő-testület részéről  hozzászólás nem volt. 

Kisgörbő  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete   5  igen szavazattal, 

ellenszavazat, tartózkodás nélkül megalkotta a:  

2/2009.(III.02.) számú rendeletét Kisgörbő Községi Önkormányzat 2009. évi 

költségvetéséről. 

2./ Kisgörbő  közigazgatási területére vonatkozó Helyi Építési Szabályzat  

     jóváhagyása. 

     Előadó: Szabó Ferenc polgármester 

Szabó Ferenc polgármester: indítványozza a helyi építési szabályzat 15.§-ának 

módosítását, mivel abban a telephelyengedély köteles tevékenységekre túl 

szigorúnak tartja a szabályozást és ha azon a testület nem módosít akkor helyi 

vállalkozások szűnnek meg illetve újabbak nem tudnak betelepülni. 

Felsorolja azon TEÁOR kódszámokat, amelyeket javasol kivenni a 15.§-ból.  

Kőmegmunkálás, csiszolótermék gyártás, rézgyártás, fémszerkezet gyártás, 

fémtartály gyártása, műanyag feldolgozás, építőanyag kereskedés. 

Kisgörbő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  5  igen szavazattal, 

ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

7/2009.(II.27.) számú határozat 

Kisgörbő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Kisgörbő 

Településszerkezeti Tervét és annak munkarészeit jóváhagyja.  



A Településszerkezeti terv leírása a határozat mellékletletét képezi. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Szabó Ferenc polgármester, Bödör Endréné körjegyző 

Kisgörbő  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete   5  igen szavazattal, 

ellenszavazat, tartózkodás nélkül megalkotta a:  

3/2009.(III.02.) számú rendeletét Kisgörbő Községi Önkormányzat 

közigazgatási területére vonatkozó Helyi Építési Szabályzatának 

jóváhagyásáról. 

3./ Szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló rendelet módosítása. 

     Előadó: Bödör Endréné körjegyző 

Bödör Endréné körjegyző felkéri Horváthné Dér Anna szociális ügyintézőt, 

hogy ismertesse a rendelet tervezetet. 

Horváthné Dér Anna szociális ügyintéző: az előterjesztésben leírtakon kívül 

szeretné a képviselő-testület figyelmét felhívni és döntését kérni a korábbi 

rendelet tartalmától való eltérések beépítésére illetve elhagyására. 

A méltányossági ápolási díj havi összegének minimuma a mindenkori öregségi 

nyugdíj 80%-a, a maximuma pedig a nyugdíjminimum 125%-át nem haladhatja 

meg. 

A jelenlegi szabályozás a jelenlegi nyugdíjminimum 80%-át tartalmazza. 

Németh Miklósné képviselő: a 80% rögzítését tudja elfogadni, a magasabb 

összeget nem kell beépíteni a rendeletbe. 

Képviselő-testület a rendelet-tervezet 27§. b) pontját kéri kivenni. 

Horváthné Dér Anna szociális ügyintéző: az átmeneti segély szabályozásánál 

meg kellene állapítani az egy alkalomra jutó minimum és maximum összeget. 

Varga Tibor alpolgármester: a minimum összegnek javasolja a 2.000.Ft-ot, 

maximumnak 20.000.Ft-ot. 

Képviselő-testület részéről egyéb hozzászólás nem volt. 

Kisgörbő  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat, tartózkodás nélkül megalkotta a:  



4/2009.(III.02.) számú rendeletét a Szociális gondoskodás helyi szabályairól 

szóló rendelet módosításáról. 

4./ Keszthely Városi Kórház finanszírozási támogatás kérése. 

     Előadó: Szabó Ferenc  polgármester 

Szabó Ferenc polgármester: kéri a képviselő testület hozzászólását a Keszthelyi 

Kórház finanszírozási kérelméhez.  

Képviselő-testület részéről hozzászólás nem volt. 

Képviselő-testület  5   igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

8/2009.(II.27.) számú határozat 

Kisgörbő  Községi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta Keszthely 

Város Polgármestere által megküldött a Keszthelyi Városi Kórház 

finanszírozására készült előterjesztést, de a Kórház 191. milliós működési 

hiányából a településükre jutó részt finanszírozni nem tudja, mivel 

önkormányzatuk  2009. évi költségvetését   5.475. e Ft. működési hiánnyal 

alkotta meg.  

Képviselő-testület döntéséről polgármester értesíti Keszthely Város 

polgármesterét. 

Határidő: 2009. március  13. 

Felelős:  Szabó Ferenc  polgármester 

 

5./ Védőnői körzet módosítása 

     Előadó: Szabó Ferenc  polgármester 

Szabó Ferenc polgármester: már hónapok óta beszél a testület illetve tárgyalnak 

a testületek a Védőnői Kör átalakításáról, a legutolsó megbeszélés február 16-án 

volt és ezt követően kiderült, hogy Zalaszentlászlói Védőnői Körhöz csak 

Vindornyaszőlős csatlakozhat, Nagygörbőt, Kisgörbőt  és Döbröcét nem tudják 

fogadni, így két megoldás marad.  

Az egyik, hogy továbbra megmarad a Vindornyaszőlősi Védőnői Kör vagy ez a 

három település csatlakozik az Óhídi Védőnői Körhöz. 



Elsődlegesen ne az legyen a célunk, hogy a meglévő körzetet megbontsuk, 

hanem annak fenntartását kellene továbbra is megcélozni. 

Képviselő-testület egyetért a polgármester indítványával és az alábbi határozatot 

hozta  5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 

9/2009. (II.27.) számú határozat 

Kisgörbő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Védőnői 

Körzet átalakításával kapcsolatos felmerülő problémákat és döntött, hogy a 

Vindornyaszőlősi Védőnői Körzet további fenntartását támogatja. 

Képviselő-testület döntéséről a polgármester értesíti a társulásban résztvevő 

önkormányzatokat. 

Határidő: folyamatos 

Felelős Szabó Ferenc polgármester. 

 

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

19.10.  órakor berekeszti. 

 

 

Kmf. 

 

 

 

Bödör Endréné                 Szabó Ferenc 

  körjegyző                  polgármester 

 

 

 


