
Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
 
2013. január 31-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyv (kivonat) 
 
Jelen vannak:  Szegedi Ferenc polgármester 
                          Kovács Károly alpolgármester          
                          Gregor Zoltán települési képviselő 
                          Kenessey Rudolfné települési képviselő 
                          Tóth Tamás települési képviselő 
                          Vígh Györgyné települési képviselő 
 
                          László Piroska körjegyző 
 
Távol maradt: Néber Szilveszter alpolgármester 
 
Az ülés kezdési időpontja: 17:00 óra 
Az ülés befejezésének időpontja: 18:00 óra  
 
N A P I R E N D : 
 
    1.) Vagyonkezelési szerződés jóváhagyása 
         Előadó: Szegedi Ferenc polgármester 
    2.) Rendelt módosítás a szociális ellátások helyi szabályairól 
         Előadó: László Piroska körjegyző 
    3.) Rendelet alkotás: A szociális célú tűzifa juttatásról 
         Előadó: László Piroska körjegyző 
    4.) Megállapodás a Nagykanizsai Járási Hivatal és az önkormányzat között  
         Ingatlanhasználatról 
         Előadó: Szegedi Ferenc polgármester 
    5.) Benkő Csaba bérlakás kérelme 
         Előadó: Szegedi Ferenc polgármester 
    6.) Törvénysértés megszüntetése 
          Előadó: Szegedi Ferenc polgármester 
 
Határozatai: 
 
11/2013.(I.31.) Ök. határozat 
 
              Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testülete, az önkormányzat és az alapfokú  
              nevelés, oktatás feladatellátást biztosító Klebelsberg  Intézményfenntartó Központ  
              között létrejött vagyonkezelési szerződést jóváhagyja. 
              Határidő: értesítésre: 2013. február 1. 
              Felelős: értesítésért: László Piroska körjegyző 
 

 
 

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 
1/2013.(II.1.) önkormányzati rendelete 
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A szociális ellátások helyi szabályairól szóló többször módosított 1/2011.(III.1.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 
2/2013.(II.1.) önkormányzati rendelete 

 
A szociális célú tűzifa juttatásról 

 
12/2013.(I.31.) Ök. határozat 
 
              Képviselő-testület a járási hivatalok kialakításával összefüggő, az átvett  
              államigazgatási feladat ellátását biztosító vagyon ingyenes használati jog  
              alapításához kapcsolódó, valamint a létszám átadást érintően  a 100/2012.(X.29.) Ök.  
              határozatával jóváhagyott megállapodásban foglaltakat  kiegészíti a közös  
              használatú ingatlannal kapcsolatos költségviselésre vonatkozóan, melyet jóváhagy. 
              Határidő: értesítésre: 2013. február 15. 
              Felelős : László Piroska körjegyző 
 
13/2013.(I.31.) Ök. határozat 
 
              A képviselő-testület Benkő Csaba bérlakás iránti kérelmét elutasítja, melyben a  
              Gelse, Dózsa György utca 2. szám alatti szolgálati bérlakás irányi igényét terjesztette  
              elő. 
              1.) A képviselő-testület Benkő Csaba és családja lakáshelyzetének rendezéséig   
                   átmeneti időre (legfeljebb 6 havi időtartamra) a Gelse, Kossuth Lajos utca 28.  
                   szám alatt lévő önkormányzati (szolgálati) bérlakásba való költözését támogatni  
                   tudja,  feltétel a lakás rezsiköltségeinek a megfizetése. 
              2.) A képviselő-testület, Benkő Csaba részére átmeneti időre kérelmére albérleti díj  
                   támogatást állapíthat meg, amennyiben a településen albérleti jogviszonyt létesít. 
              3.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a kérelmezővel történő   
                   tárgyalások folytatására. 
              Határidő: értesítésre: 2013. február 1. 
              Felelős : értesítésért: László Piroska körjegyző 
 
14/2013.(I.31.) Ök. határozat 
 
              A képviselő-testület, a Zala Megyei Kormányhivatal Főigazgatója által a 2012.  
              december 12-én kelt, és az XX-B-030/1756-1/2012. ügyiratszám alatt kiadott   
              törvényességi felhívásában foglaltakat - melyben a körjegyző, Holli László Tamás  
              gelsei lakos ügyfél részére a 2012. november 19-én kelt, és a 29-40/2012.  
              ügyiratszám alatt kiadott tájékoztató levelében a nyilvános ülésen történő videó  
              felvétel készítésének  szabályairól helytelen választ adott -  megismerte, melyet  
              elfogad. 
              1.) A képviselő-testület utasítja a körjegyzőt, hogy a jövőben nagyobb  
                   körültekintéssel, a jogszabályi rendelkezések maradéktalan megtartásával helyes  
                   jogértelmezéssel adjon tájékoztatást az ügyfelek részére. 
             Határidő: értesítésre: 2013. február 5. 
             Felelős: László Piroska körjegyző 
 


