
Gelse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
 
Készült: Gelse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március  19-én    
- Gelse, Kossuth Lajos  utca 20. szám alatt -  megtartott  üléséről. (jegyzőkönyvkivonat) 
                             
Jelen vannak:  Szegedi Ferenc polgármester 
                          Kovács Károly alpolgármester          
                          Gregor Zoltán települési képviselő 
                          Kenessey Rudolfné települési képviselő 
                          Tóth Tamás települési képviselő                         
  
                          László Piroska körjegyző 
 
 Távol maradt: Néber Szilveszter alpolgármester 
                           Vígh Györgyné települési képviselő 
 
Az ülés kezdési időpontja: 17:00 óra 
Az ülés befejezésének időpontja: 18:45 óra  
 
 
N A P I R E N D : 
 
     1.) 2013. évi belsőellenőrzési terv módosítása 
          Előadó: Szegedi Ferenc polgármester 
     2.) Beszámoló a belső ellenőrzés tapasztalatairól 
          Előadó: László Piroska jegyző 
     3.) Beszámoló a 2012. évi adóigazgatási tevékenységről 
          Előadó: László Piroska jegyző 
     4.) Törvényességi észrevétel 
          Előadó: Szegedi Ferenc polgármester 
     5.) Helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása 
          Előadó: László Piroska jegyző  
     6.) 2013. évi közbeszerzési terv jóváhagyása 
          Előadó: Szegedi Ferenc polgármester 
     7.) Térítési díj rendelet (iskola, óvoda étkeztetés) 
          Előadó: László Piroska jegyző 
     8.) Óvodavezető munkakör betöltésére pályázati kiírás 
          Előadó: Szegedi Ferenc polgármester 
     9.) Falunap időpontjának meghatározása 
          Előadó: Szegedi Ferenc polgármester 
   10.) Dömötör Józsefné gelsei lakos bérlakás igénye 
          Előadó: Szegedi Ferenc polgármester 
     INTERPELLÁCIÓ 
 
34/2013.(III.19.) Ök. határozat 
 
              A képviselő-testület a 2013. évi belső ellenőrzési terve módosítását jóváhagyja úgy,  
              hogy „Az önkormányzat helyi adókkal kapcsolatos eljárásrendjének ellenőrzése”  
              téma helyett „Az önkormányzat 2011. évi gazdálkodása szabályszerűségének  
              ellenőrzése” téma kerül be. 
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              Határidő: értesítésre: 2013. március 31. 
              Felelős : László Piroska jegyző 
 
 
35/2013.(III.19.) Ök. határozat 
 
               A képviselő-testület megtárgyalta a 2012. évben belső ellenőrzés tapasztalatairól  
               szóló belső ellenőri jelentést a Weöres Sándor Általános Iskola és Óvoda 2011. évi  
               gazdálkodása szabályszerűségi ellenőrzéséről, melyet tudomásul vesz. 
               Megállapítja, hogy a gazdálkodás szabályszerűsége, törvényessége biztosított volt,  
               szabálytalanságot a belső ellenőr nem tapasztalt. 
               1.) A képviselő-testület kéri az óvoda intézményének vezetőjét, hogy a gazdálkodás  
                    során továbbra is tartsa szem előtt annak szabályszerűséget, a célszerűséget.   
               Határidő: értesítésre: 2013. március 31. 
               Felelős: László Piroska jegyző 
 
 
36/2013.(III.19.) Ök. határozat 
  
                A képviselő-testület megtárgyalta és elfogadja az önkormányzati adóhatóság 2012.  
                évi tevékenységéről szóló beszámolót. Megállapítja, hogy az elmúlt évben az  
                adóigazgatási munkában az adóbeszedés kiemelt feladatot jelentett, melynek  
                eredményeként az adóhátralékból jelentős összeg behajtásra került.  
                1. A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a jövőben is kiemelt figyelmet  
                    fordítson  az adóbevételek beszedésére, az adóhátralék mérséklésére és a  
                    felderítésre. 
                Határidő:folyamatos, beszámolásra: 2013. december 31. 
                Felelős: László Piroska jegyző 
 
 
37/2013.(III.19.) Ök. Határozat 
 
            A képviselő-testület megtárgyalta a Zala Megyei Kormányhivatal Főigazgatója által, a  
            ZAB/030/346-1/2013. szám alatt tett törvényességi felhívást, a  magánszemélyek  
            kommunális adójáról szóló 6/1996.(XII.22.) és a helyi iparűzési adóról szóló  
            8/2009.(XII.22.) önkormányzati rendeletek törvénysértő rendelkezésére vonatkozóan.   
            Megállapítja, hogy az önkormányzati rendeletek a helyi adóról szóló 1990. évi C.    
            törvény rendelkezéseivel ellentétes szabályokat tartalmaznak.  
            1.) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt a rendelet törvénysértő rendelkezéseinek a  
                 megszüntetésére. 
            Határidő: azonnal 
            Felelős : László Piroska körjegyző 
 
 

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 
6/2013.(III.20.) önkormányzati rendelete 

 
A helyi adókról 
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Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 
7/2013.(III.20.) önkormányzati rendelete 

 
Az oktatási intézményekben a gyermekélelmezés során alkalmazandó nyersanyagnorma 

és az étkezési térítési díj megállapításáról  
 

 
 
38/2013.(III.19.) Ök. Határozat 
 
              Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi  
              CVIII. Törvény 33. § (1) bekezdése alapján, a határozat mellékletét képező  
              tartalommal elfogadja Gelse Község Önkormányzatának 2013. évi közbeszerzési  
              tervét. 
 
 
  
39/2013.(III.19.) Ök. Határozat 
 
               Gelse Község Önkormányzata, a Gelsei Szivárvány Óvoda óvodavezető munkakör  
               betöltésére pályázatot ír ki a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény,  
                valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. Törvény         
                rendelkezéseiben foglaltaknak megfelelően, az alábbiak szerint. 
 
 
40/2013.(III.19.) Ök. Határozat 
 
               A képviselő-testület az önkormányzat által megrendezendő falunap időpontját  2013.  
               augusztus 24. napjára tűzi ki. 
               1.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az előkészítő munkák  
                    szervezésével. 
               Határidő: 2013. augusztus 24. 
               Felelős: Szegedi Ferenc polgármester 
                
 
 
41/2013.(III.19.) Ök. határozat 
 
              A képviselő-testület visszavonja a 32/2013.(II.13.) Ök. határozatát, és                  
              figyelembe véve Dömötör Józsefné és családja lakás elhelyezési gondját (a  
              tulajdonukban lévő lakóházuk felújítási idejére de legfeljebb 6 hónap  
              időtartamra bérbe adja  az  önkormányzat  tulajdonában álló Gelse, Dózsa György   
              utca 2. szám alatt lévő   szolgálati jellegű bérlakást, melynek  
              bérleti díját 10.000.- Ft-ban állapítja meg. A  bérleti díjat minden hónap 10. napjáig  
              kell megfizetni az   önkormányzat felé. A lakás  rezsi (villany, víz, gáz) közüzemi  
              díjainak megfizetése a  bérlőt terhelik. 
              1.) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a bérleti szerződés elkészítése felől  
                   intézkedjen. A polgármestert felhatalmazza a bérleti szerződés megkötésére. 
              Határidő: 2013. április 15. 
              Felelős: szerződés előkészítéséért László Piroska jegyző 
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42/2013.(III.19.) Ök. határozat 
 
             A képviselő-testület és az interpelláló települési képviselők az interpellációra adott  
             választ elfogadják. 
             1.) A Képviselő-testület a közmunkások bevonásával megvalósítandó feladatokat az   
                  alábbiak szerint tartja szükségesnek: 

- az óvoda területének a sportöltöző felőli részén kerítés építése, 
- a játszótér elemeinek festése, 
- műfüves pálya állagmegóvása, 

              2.) A  képviselő-testület felkéri az iskola igazgatóját, hogy tanítási időben a  
                   gyermekek napközbeni felügyeletére nagyobb figyelmet fordítsanak a  
                   pedagógusok, ezáltal is megelőzve a park területén történő esetleges rongálásokat. 
              Határidő: értesítésre: 2013. március 31. 
              Felelős : László Piroska jegyző  
              


