
 
Készült: Gelse, Gelsesziget és Kilimán Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek 
2013. április 16-án   - a Petőfi Sándor Emlékkönyvtár helyiségében (Gelse, Kossuth Lajos 
utca 88.) megtartott együttes üléséről. (kivonat) 
                           
Jelen vannak:  
         Gelse Község Képviselőtestülete részéről: 
                           Szegedi Ferenc polgármester                                
                           Néber Szilveszter alpolgármester 
                           Gregor Zoltán települési képviselő                                                                                                     
                           Kenessey Rudolfné települési képviselő, 
                           Tóth Tamás települési képviselő,  
                           Vígh Györgyné települési képviselő 
                   
         Gelsesziget Község Képviselőtestülete részéről: 
                           Magyar Győző polgármester               
                           Tölli Józsefné alpolgármester 
                           Molnár Géza települési képviselő 
         Kilimán Község Képviselő-testülete részéről: 
                          Pusztai Szabolcs polgármester 
                          Bársony Károly települési képviselő, 
                          Szigeti Istvánné települési képviselő,                   
 
        Meghívottak: Farkas Gábor és Kereskai Péter a Netta – Pannonia Környezetvédelmi Kft.  
                           képviselői 
                          László Piroska jegyző 
                          Kovácsné Zsoldos Ildikó pénzügyi ügyintéző 
 
Távol maradt:  
        Gelse Község Képviselő-testülete részéről:          
                           Kovács Károly alpolgármester 
        Gelsesziget Község Képviselő-testülete részéről: 
                          Gerencsér András települési képviselő 
                          Veiszné Szukovics Rózsa települési képviselő 
        Kilimán Község Képviselő-testülete részéről 
                         Lülök Tibor alpolgármester 
                         Kiss László települési képviselő 
Az ülés kezdési időpontja: 17:00 óra 
Az ülés befejezései időpontja: 18:00 óra  
 
 
N A P I R E N D : 
 
          1.) Egyeztetés a szolgáltatóval a szemétszállítás körül fennálló helyzet  
               Rendezésére, a közszolgáltatási szerződés módosítására 
               Előadó: Szegedi Ferenc polgármester 
          2.) Beszámoló a Weöres Sándor Általános Iskola és Óvoda 2012. évi  
               Gazdálkodásáról 
               Előadó: Szegedi Ferenc polgármester 
          3.) Beszámoló a volt Gelse – Gelsesziget – Kilimán Községek Körjegyzősége 2012.  
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               évi gazdálkodásáról 
               Előadó: László Piroska jegyző 
         4.)  Beszámoló a megszűnt körjegyzőség 2012. évi tevékenységéről  
               Előadó: László Piroska jegyző 
           
 
 
46/2013.(IV.16.) Ök. határozat 
 
               A képviselő-testület megtárgyalta a hulladékszállítás heti gyakorisággal  
               történő szükségességét, valamint a közszolgáltatási szerződés módosítására  
               vonatkozó javaslatot. Megállapítja, hogy a hulladékszállítás heti rendszerességét  
               felsőbb szintű jogszabály írja elő, mely a szolgáltatóra és a szolgáltatást igénybe  
               vevőre nézve kötelező érvényű. 
               1.)  A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a hulladékszállítás közszolgáltatási  
                     szerződés módosítására a tervezetet készítse elő. A tervezetet a szolgáltatóval                      
                     egyeztesse. 
               2.) A képviselő-testület a hulladékszállítás 2013. évi első negyedévi díjának  
                    megfizetését közvetlenül a szolgáltató felé teljesíti, amennyiben a lakossággal a  
                    szolgáltatási díj fizetésre a megállapodás megkötésre  kerül. Az önkormányzat  
                    által fizetendő szolgáltatási díjat részletekben tudja teljesíteni 2013. december 31.  
                    napjáig, és kamatmentesen. 
               3.) Az önkormányzat által megfizetett közszolgáltatási díj a lakosságra áthárítandó. 
                    A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a szolgáltatási díj beszedéséről  
                    gondoskodjon. 
               Határidő: 2013. május 15. 
               Felelős: László Piroska jegyző 
             
 
21/2013.(IV.16.) Ök. határozat 
 
               A képviselő-testület megtárgyalta a hulladékszállítás heti gyakorisággal  
               történő szükségességét, valamint a közszolgáltatási szerződés módosítására  
               vonatkozó javaslatot. Megállapítja, hogy a hulladékszállítás heti rendszerességét  
               felsőbb szintű jogszabály írja elő, mely a szolgáltatóra és a szolgáltatást igénybe  
               vevőre nézve kötelező érvényű. 
               1.)  A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a hulladékszállítás közszolgáltatási  
                     szerződés módosítására a tervezetet készítse elő. A tervezetet a szolgáltatóval                      
                     egyeztesse. 
               2.) A képviselő-testület a hulladékszállítás 2013. évi első negyedévi díjának  
                    megfizetését közvetlenül a szolgáltató felé teljesíti, amennyiben a lakossággal a  
                    szolgáltatási díj fizetésre a megállapodás megkötésre  kerül. Az önkormányzat  
                    által fizetendő szolgáltatási díjat részletekben tudja teljesíteni 2013. december 31.  
                    napjáig, és kamatmentesen. 
               3.) Az önkormányzat által megfizetett közszolgáltatási díj a lakosságra áthárítandó. 
                    A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a szolgáltatási díj beszedéséről  
                    gondoskodjon. 
               Határidő: 2013. május 15. 
               Felelős: László Piroska jegyző 
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20/2013.(IV.16.) Ök. határozat 
 
               A képviselő-testület megtárgyalta a hulladékszállítás heti gyakorisággal  
               történő szükségességét, valamint a közszolgáltatási szerződés módosítására  
               vonatkozó javaslatot. Megállapítja, hogy a hulladékszállítás heti rendszerességét  
               felsőbb szintű jogszabály írja elő, mely a szolgáltatóra és a szolgáltatást igénybe  
               vevőre nézve kötelező érvényű. 
               1.)  A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a hulladékszállítás közszolgáltatási  
                     szerződés módosítására a tervezetet készítse elő. A tervezetet a szolgáltatóval                      
                     egyeztesse. 
               2.) A képviselő-testület a hulladékszállítás 2013. évi első negyedévi díjának  
                    megfizetését közvetlenül a szolgáltató felé teljesíti, amennyiben a lakossággal a  
                    szolgáltatási díj fizetésre a megállapodás megkötésre  kerül. Az önkormányzat  
                    által fizetendő szolgáltatási díjat részletekben tudja teljesíteni 2013. december 31.  
                    napjáig, és kamatmentesen. 
              3.) Az önkormányzat által megfizetett közszolgáltatási díj a lakosságra áthárítandó. 
                    
                   A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a szolgáltatási díj beszedéséről  
                   gondoskodjon. 
               Határidő: 2013. május 15. 
               Felelős: László Piroska jegyző 
 
 
47/2013.(IV.16.) Ök. határozat 
               
              Gelse, Gelsesziget, Kilimán, Alsórajk, Kerecseny, Orosztony és Újudvar Községek  
              Önkormányzatai fenntartásában lévő Weöres Sándor Általános Iskola  2012. évi  
              gazdálkodása végrehajtásáról szóló beszámolót a képviselő-testület megtárgyalta,  
              melyet 103.888.000.- bevétellel, és 100.236.000.- Ft kiadással elfogad, melyből: 
              - személyi juttatások összege:               53.829.000.- Ft 
              - járulékok összege:                               14.201.000.- Ft 
              - dologi kiadások összege:                     35.206.000.- Ft 
              - felhalmozási kiadás:                                 362.000.- Ft                          
              1.) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a társulás tagjai felé, az elszámolást  
                    
                   követően a többlet hozzájárulás visszafizetéséről, valamint a hátralék  
                   megfizetéséről intézkedjen. 
              Határidő: 2013. május 31. 
              Felelős: László Piroska jegyző 
 
 
22/2013.(IV.16.) Ök. határozat 
               
              Gelse, Gelsesziget, Kilimán, Alsórajk, Kerecseny, Orosztony és Újudvar Községek  
              Önkormányzatai fenntartásában lévő Weöres Sándor Általános Iskola  2012. évi  
              gazdálkodása végrehajtásáról szóló beszámolót a képviselő-testület megtárgyalta,  
              melyet 103.888.000.- bevétellel, és 100.236.000.- Ft kiadással elfogad, melyből: 
              - személyi juttatások összege:               53.829.000.- Ft 
              - járulékok összege:                               14.201.000.- Ft 
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              - dologi kiadások összege:                     35.206.000.- Ft 
              - felhalmozási kiadás:                                 362.000.- Ft                          
              1.) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a társulás tagjai felé, az elszámolást  
                   követően a többlet hozzájárulás visszafizetéséről, valamint a hátralék  
                   megfizetéséről intézkedjen. 
              Határidő: 2013. május 31. 
              Felelős: László Piroska jegyző 
 
 
 
21/2013.(IV.16.) Ök. határozat 
               
              Gelse, Gelsesziget, Kilimán, Alsórajk, Kerecseny, Orosztony és Újudvar Községek  
              Önkormányzatai fenntartásában lévő Weöres Sándor Általános Iskola  2012. évi  
              gazdálkodása végrehajtásáról szóló beszámolót a képviselő-testület megtárgyalta,  
              melyet 103.888.000.- bevétellel, és 100.236.000.- Ft kiadással elfogad, melyből: 
              - személyi juttatások összege:               53.829.000.- Ft 
              - járulékok összege:                               14.201.000.- Ft 
              - dologi kiadások összege:                     35.206.000.- Ft 
              - felhalmozási kiadás:                                 362.000.- Ft                          
              1.) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a társulás tagjai felé, az elszámolást  
                   követően a többlet hozzájárulás visszafizetéséről, valamint a hátralék  
                   megfizetéséről intézkedjen. 
              Határidő: 2013. május 31. 
              Felelős: László Piroska jegyző 
 
 
48/2013.(IV.16.) Ök. Határozat 
  
               A képviselő-testület, Gelse – Gelsesziget – Kilimán Községek társulása által  
               fenntartott Körjegyzőség 2012. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót megtárgyalta,   
               melyet 31.039.000.- Ft bevétellel, és 29.509.000.- Ft kiadással elfogad, melyből: 
               - személyi juttatások összege:                   20.388.000.- Ft, 
               - járulék összege                                          5.480.000.- Ft, 
               - dologi kiadás összege:                               4.389.000.- Ft 
               - felhalmozási kiadás összege                         275.000.- Ft 
               - függő, átfutó kiadás                                 -1.023.000.- Ft 
               Határidő: 2013. április 30. 
               Felelős : László Piroska körjegyző 
 
23/2013.(IV.16.) Ök. Határozat 
  
               A képviselő-testület, Gelse – Gelsesziget – Kilimán Községek társulása által  
               fenntartott Körjegyzőség 2012. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót megtárgyalta,   
               melyet 31.039.000.- Ft bevétellel, és 29.509.000.- Ft kiadással elfogad, melyből: 
               - személyi juttatások összege:                   20.388.000.- Ft, 
               - járulék összege                                          5.480.000.- Ft, 
               - dologi kiadás összege:                               4.389.000.- Ft 
               - felhalmozási kiadás összege                         275.000.- Ft 
               - függő, átfutó kiadás                                 -1.023.000.- Ft 
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               Határidő: 2013. április 30. 
               Felelős : László Piroska körjegyző 
 
 
22/2013.(IV.16.) Ök. Határozat 
  
               A képviselő-testület, Gelse – Gelsesziget – Kilimán Községek társulása által  
               fenntartott Körjegyzőség 2012. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót megtárgyalta,   
               melyet 31.039.000.- Ft bevétellel, és 29.509.000.- Ft kiadással elfogad, melyből: 
               - személyi juttatások összege:                   20.388.000.- Ft, 
               - járulék összege                                          5.480.000.- Ft, 
               - dologi kiadás összege:                               4.389.000.- Ft 
               - felhalmozási kiadás összege                         275.000.- Ft 
               - függő, átfutó kiadás                                 -1.023.000.- Ft 
               Határidő: 2013. április 30. 
               Felelős : László Piroska körjegyző 
 
 
49/2013.(IV.16.) Ök. Határozat 
  
             Gelse – Gelsesziget – Kilimán községek megszűnt Körjegyzőség  2012. évi     
             munkájáról  szóló beszámolót a fenntartó önkormányzatok képviselő-testületei  
             tárgyalják meg, és  hagyják  jóvá. Állapítsák meg, hogy a megszűnt körjegyzőség  
             intézményében folyó önkormányzati,  államigazgatási hatósági munka ellátásához  
             szükséges személyi, tárgyi  feltételek adottak voltak.  
             A köztisztviselők munkájukat az ügyfelek érdekében /ügyfélbarát/, a  törvényes  
             eljárási rend megtartásával igyekeznek lelkiismeretesen, a legjobb tudásuk szerint  
             végezni.   
             A törvényesség maradéktalan érvényesítése, valamint az igazgatási munka  
             színvonalának a megtartása folyamatos odafigyelést igényelt, úgy a képviselőtestület,  
             mint a köztisztviselők – jegyző, ügyintézők -  részéről. A közigazgatási munka  
             minőségének javítása érdekében törekedni kell az elektronikus ügyintézés  
             feltételeinek a    megteremtésére.  
             1./ A képviselőtestület utasítsa a jegyzőt, hogy az önkormányzati, államigazgatási  
                  hatósági munkában a szakszerűség megtartására helyezze a hangsúlyt, kiemelt  
                  figyelmet fordítson a jogszabályok megtartatására, és megtartására. Törekedjen a   
                  fennálló hiányosságok megszüntetésére, a törvényes eljárásrendnek való  
                  érvényszerzésnek. 
             2.) A képviselő-testület felhívja a köztisztviselők felett munkáltatói jogkört gyakorlót,  
                  hogy a szabadságok kiadására tárgyévben kerüljön sor. 
             Határidő:  2013. december 31. 
             Felelős : László Piroska jegyző 
 
 
24/2013.(IV.16.) Ök. Határozat 
  
             Gelse – Gelsesziget – Kilimán községek megszűnt Körjegyzőség  2012. évi     
             munkájáról  szóló beszámolót a fenntartó önkormányzatok képviselő-testületei  
             tárgyalják meg, és  hagyják  jóvá. Állapítsák meg, hogy a megszűnt körjegyzőség  
             intézményében folyó önkormányzati,  államigazgatási hatósági munka ellátásához  
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             szükséges személyi, tárgyi  feltételek adottak voltak.  
             A köztisztviselők munkájukat az ügyfelek érdekében /ügyfélbarát/, a  törvényes  
             eljárási rend megtartásával igyekeznek lelkiismeretesen, a legjobb tudásuk szerint  
             végezni.   
             A törvényesség maradéktalan érvényesítése, valamint az igazgatási munka  
             színvonalának a megtartása folyamatos odafigyelést igényelt, úgy a képviselőtestület,  
             mint a köztisztviselők – jegyző, ügyintézők -  részéről. A közigazgatási munka  
             minőségének javítása érdekében törekedni kell az elektronikus ügyintézés  
             feltételeinek a    megteremtésére.  
             1./ A képviselőtestület utasítsa a jegyzőt, hogy az önkormányzati, államigazgatási  
                  hatósági munkában a szakszerűség megtartására helyezze a hangsúlyt, kiemelt  
                  figyelmet fordítson a jogszabályok megtartatására, és megtartására. Törekedjen a   
                  fennálló hiányosságok megszüntetésére, a törvényes eljárásrendnek való  
                  érvényszerzésnek. 
             2.) A képviselő-testület felhívja a köztisztviselők felett munkáltatói jogkört gyakorlót,  
                  hogy a szabadságok kiadására tárgyévben kerüljön sor. 
             Határidő:  2013. december 31. 
             Felelős : László Piroska jegyző 
 
 
23/2013.(IV.16.) Ök. Határozat 
  
             Gelse – Gelsesziget – Kilimán községek megszűnt Körjegyzőség  2012. évi     
             munkájáról  szóló beszámolót a fenntartó önkormányzatok képviselő-testületei  
             tárgyalják meg, és  hagyják  jóvá. Állapítsák meg, hogy a megszűnt körjegyzőség  
             intézményében folyó önkormányzati,  államigazgatási hatósági munka ellátásához  
             szükséges személyi, tárgyi  feltételek adottak voltak.  
             A köztisztviselők munkájukat az ügyfelek érdekében /ügyfélbarát/, a  törvényes  
             eljárási rend megtartásával igyekeznek lelkiismeretesen, a legjobb tudásuk szerint  
             végezni.   
             A törvényesség maradéktalan érvényesítése, valamint az igazgatási munka  
             színvonalának a megtartása folyamatos odafigyelést igényelt, úgy a képviselőtestület,  
             mint a köztisztviselők – jegyző, ügyintézők -  részéről. A közigazgatási munka  
             minőségének javítása érdekében törekedni kell az elektronikus ügyintézés  
             feltételeinek a    megteremtésére.  
             1./ A képviselőtestület utasítsa a jegyzőt, hogy az önkormányzati, államigazgatási  
                  hatósági munkában a szakszerűség megtartására helyezze a hangsúlyt, kiemelt  
                  figyelmet fordítson a jogszabályok megtartatására, és megtartására. Törekedjen a   
                  fennálló hiányosságok megszüntetésére, a törvényes eljárásrendnek való  
                  érvényszerzésnek. 
             2.) A képviselő-testület felhívja a köztisztviselők felett munkáltatói jogkört gyakorlót,  
                  hogy a szabadságok kiadására tárgyévben kerüljön sor. 
             Határidő:  2013. december 31. 
             Felelős : László Piroska jegyző 
 
 

Kilimán Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ülésről eltávozott. 
 
 

JEGYZŐKÖNYV FELVÉVE  
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FOLYAMATOSAN 
 

 
N A P I R E N D: 
 
   1.) Háziorvosi feladatellátásra kötött megállapodás felülvizsgálata 
        Előadó: Szegedi Ferenc polgármester 
 
 
50/2013.(IV.16.) Ök. Határozat 
 
              Gelse Község Képviselő-testülete a Mediflóra Bt. és az önkormányzat között  
              háziorvosi feladatellátásra létrejött megállapodás felülvizsgálatával megbízza a  
              jegyzőt, koordinálva a területi ellátásban érintett önkormányzatok vezetőivel. 
              Határidő: 2013. május 31. 
              Felelős : László Piroska jegyző 
 
 
25/2013.(IV.16.) Ök. Határozat 
 
              Gelsesziget Község Képviselő-testülete a Mediflóra Bt. és az önkormányzat között  
              háziorvosi feladatellátásra létrejött megállapodás felülvizsgálatával megbízza a  
              jegyzőt, koordinálva a területi ellátásban érintett önkormányzatok vezetőivel. 
              Határidő: 2013. május 31. 
              Felelős : László Piroska jegyző 
 
 

Gelsesziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ülésről eltávozott. 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV FELVÉVE  
FOLYAMATOSAN 

 
 
Az ülés kezdési időpontja: 18:00 
Az ülés befejezésének időpontja: 19:15                
 
N A P I R E N D : 
 
  1.) Beszámoló az önkormányzat 2011. évi gazdálkodása végrehajtásáról 
       Előadó: Szegedi Ferenc polgármester 
  2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetése módosítása 
       Előadó: Szegedi Ferenc polgármester  
 3.) Principális menti Társulás megszüntetése 
      Előadó: László Piroska jegyző 
 4.) A képviselő-testület Szervezi és Működési Szabályzatának felülvizsgálata 
      Előadó: László Piroska jegyző 
 5.) Polgármester két ülés között végzett tevékenységéről tájékoztatás 
      Előadó: Szegedi Ferenc polgármester 
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 6.) Létszámleépítés költségeinek igénylése 
      Előadó: Szegedi Ferenc polgármester 
  
 

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 
8/2013.(IV.17.) önkormányzati rendelete 

 
Az önkormányzat 2012. évi költségvetése végrehajtásáról, és a pénzmaradvány  

jóváhagyásáról 
 
 

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 
9/2013.(IV.17.) önkormányzati rendelete 

 
Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II.10.)  önkormányzati 

rendelet módosításáról  
egységes szerkezetben 

 
51/2013.(IV.16.) Ök. Határozat 
 
                Gelse Község Önkormányzat  Képviselő-testülete, mint a Principális – menti  
                Társulás  alapító tagja, a társulás létrehozásáról szóló megállapodást a  
                Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 146. §  
                (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően felülvizsgálta. Megállapítja, hogy a  
                társulás alaptevékenysége rendeltetését a jövőben már nem tölti be, ezért további   
                fenntartása értelmetlen. 
                1.) A képviselő-testület a Principális-menti Társulás megszüntetését 2013. június      
                     30. napjával kimondja, és a megszüntető okiratát jóváhagyja. Felhatalmazza a  
                     Polgármestert a társulás megszüntető okiratának az aláírására. 
                Határidő: értesítésre: 2013. május 15. 
                Felelős : László Piroska jegyző 
        
 

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 
10/2013.(IV.17.) önkormányzati rendelete 

 
 
52/2013.(IV.16.) Ök. határozat 
 
              Képviselő-testület a polgármester két ülés között végzett tevékenységéről szóló  
              tájékoztatást tudomásul veszi. 
 
 
53/2013.(IV.16.) Ök. határozat 
 
            Gelse Község Önkormányzata fenntartásában lévő Kuckó és Mackó Családi Napközi  
            2012. szeptember 1. napjával történő megszűntetését érintően a képviselő-testület az  
            intézményben 2 fő foglalkoztatott létszámot elvonja.  
            A döntés indoka:  az intézménybe 2012. szeptember 1. napjával a szülők gyermeket          
            nem írattak be,  így a dolgozók további foglalkoztatására nincs lehetőség, ezért annak  
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            megszüntetése szükséges és indokolt. 
            1.) Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről, és végrehajtásáról szóló  
                 Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 1/2012.(II.10.) önkormányzati  
                 rendeletében létszámkerete 41 fő, melyből 2 fő családi napköziben foglalkoztatott. 
                 Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről, és végrehajtásáról szóló Gelse 
                 Község Önkormányzat Képviselő-testülete  3/2013.(II.14.) önkormányzati  
                 Rendelete értelmében létszámkerete: 16 fő, melyben a megszűnt családi napközi  
                 intézménye már nem szerepel. 
           2.) A képviselő-testület a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen, valamint az  
                önkormányzat költségvetési szerveinél, polgármesteri hivatalában előreláthatólag   
                megüresedő álláshelyeken (álláshely megüresedés a közeljövőben nem várható) a  
                foglalkoztatott közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának  
                megszakítása nélküli foglalkoztatására, az önkormányzat fenntartói körében, illetve  
                 szervezeti változás következében a fenntartói körön kívüli munkáltatónál  nincs  
                 lehetőség. 
            3.) Az önkormányzat tudomásul veszi, hogy a megüresedő – illetve megszűnő –  
                 álláshely legalább öt évig nem állítható vissza. 
            4.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a létszámcsökkentéssel  
                 járó 2 fő közalkalmazotti jogviszonya megszüntetésével  kapcsolatos egyszeri  
                 költségvetési támogatásra való pályázatot nyújtsa be a Magyar Államkincstárhoz. 
            Határidő: 2013. május 8. 
            Felelős : László Piroska jegyző 


