
Gelse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
 
Készült: Gelse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május  22-én    
- Gelse, Kossuth Lajos  utca 20. szám alatt -  megtartott  üléséről. (kivonat) 
                             
Jelen vannak:  Kovács Károly alpolgármester          
                          Néber Szilveszter alpolgármester 
                          Gregor Zoltán települési képviselő 
                          Tóth Tamás települési képviselő                         
                          Vígh Györgyné települési képviselő 
 
                          László Piroska körjegyző 
                          az első napirend tárgyalásánál: Gelse Gasztro Kft. képviseletében Holli  
                          László Tamás és Fritz Richárd 
 
 Távol maradt: Szegedi Ferenc polgármester  
                          Kenessey Rudolfné települési képviselő 
 
Az ülés kezdési időpontja: 17:00 óra 
Az ülés befejezésének időpontja: 19:45 óra  
 
 
N A P I R E N D : 
 
     1.) Gelse Gasztro Kft. egyezségi kérelme 
          Előadó: Kovács Károly  alpolgármester 
     2.) Beszámoló a családsegítő és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, valamint a  
          gyámhatósági tevékenyről 
          Előadó: László Piroska jegyző 
     3.) Tiszai Norbert  bérlakás igénye 
          Előadó: Kovács Károly  alpolgármester 
     4.) Gelsei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálata 
          Előadó: Kovács Károly  alpolgármester 
     5.) Közmunkaprogramban járda építés 
          Előadó: Kovács Károly   alpolgármester 
     6.) Zalakaros Kistérségi Többcélú Társulás jövője 
          Előadó: Kovács Károly alpolgármester 
     7.) Falunapi rendezvény 
          Előadó: Kovács Károly  alpolgármester 
     8.) Hulladékgazdálkodási terv egyeztetése             
          Előadó: Kovács Károly  alpolgármester 
     INTERPELLÁCIÓ      
 
 
53/2013.(V.22.) Ök. határozat 
 
              Képviselő-testület megtárgyalta a Gelse Gasztro kft. által a pénzügyi gondnoknál  
              egyezség létrehozására irányuló kezdeményezését,  az önkormányzat között fennálló  
              közétkeztetést érintő jogvitában. Érdemi döntése meghozatala előtt a Szombathelyi  
              székhelyű Atroplusz kft. nyilatkozata szükséges a konyha használatára vonatkozóan. 
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              1.) A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, az Atroplusz kft. írásban történő  
                   megkeresése végett a szükséges nyilatkozat bekéréséhez. 
              Határidő: 2013. június 15. 
              Felelős : László Piroska jegyző 
 
 
54/2013.(V.22.) Ök. határozat 
 
              A képviselő-testület megtárgyalta és elfogadja a családsegítő és gyermekvédelmi  
              feladatok ellátásáról, valamint a gyámhatósági tevékenységről szóló beszámolót .  
              Megállapítja, hogy a gyámügyi hatósági munkában az  ügyfelek ügyeinek  
              intézésében a törvényesség biztosított. A gyermekvédelem terén jelentős segítséget  
              ad a családok problémájának megoldásában a Zalakaros Kistérség Többcélú  
              Társulása keretében foglalkoztatott  családsegítő. 
              1.) A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a feladatellátásban érintetteknek. 
              Határidő: értesítésre: 2013. június 15. 
              Felelős : László Piroska körjegyző 
 
 
55/2013.(V.22.) Ök. határozat 
 
              A képviselő-testület visszavonja a 41/2013.(III.19.) Ök. határozatát, és                  
              figyelembe véve Tiszai Norbert lakás elhelyezési gondját,  melynek megoldására egy 
              év időtartamra bérbe adja  az  önkormányzat  tulajdonában álló Gelse, Dózsa György   
              utca 2. szám alatt lévő   szolgálati jellegű bérlakást, melynek bérleti díját 20.000.- 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. május 31. 
              Felelős: szerződés előkészítéséért László Piroska jegyző 
 
56/2013.(V.22.) Ök. határozat 
 
             Képviselő-testület felülvizsgálta a Gelsei  Roma Nemzetiségi Önkormányzattal 
             létrejött  megállapodását, a működést és a  gazdálkodást érintő feladatok ellátására,  
             melyet az 57/2012.(VI.28.) Ök. Határozatával hagyott jóvá. A felülvizsgálat  
             eredményeként a megállapodást jóváhagyó határozatát továbbra is érvényben tartja. 
             Határidő:   értesítésre: 2013. május 31. 
             Felelős: László Piroska jegyző 
 
 
57/2013.(V.22.) Ök. határozat 
 
              Képviselő-testület megtárgyalta a Start minta közmunkaprogram keretében történő  
              Kossuth utcai járdaépítés szervezésével összefüggő feladatokat, mellyel a jegyzőt  
              megbízza.  
              Határidő: végrehajtásra: 2013. június 15. 
              Felelős : László Piroska jegyző 
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58/2013.(V.22.) Ök. határozat 
 
              Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Zalakarosi Kistérségi Többcélú Társulás  
              tagjaként történő előnyöket és hátrányokat állítsa szembe egymással, melynek  
              ismeretében lehet majd meghozni az érdemi döntést a  bennmaradásról, illetve a  
              kiválásról. 
              Határidő: a képviselő-testület soron következő ülésére 
              Felelős : László Piroska jegyző 
 
 
59/2013.(V.22.) Ök. határozat 
 
              A képviselő-testület a falunapi feladatellátás eredményessége érdekében  
              megállapítja, hogy az előkészítés, és a rendezvény napján a bonyolítás               
              csapatmunkát igényel,  ezért  elengedhetetlennek tartja a szervezéssel járó tennivalók  
              végrehajtására  a kollektív együttműködést. Felkéri a jegyzőt, hogy a  közeljövőben  
              (június első hete) egyeztetést kezdeményezzen a szervező munkában résztvevőkkel,  
              és ezt követően kerüljön sor a konkrét feladatok meghatározására. 
              Határidő: 2013. június 15. 
              Felelős : László Piroska jegyző 
 
 
60/2013.(V.22.) Ök. határozat 
 
               A képviselő-testület a Netta – Pannonia  Környezetvédelmi Kft. által, mint a  
               közigazgatási területen a hulladékszállítást ellátó közszolgáltató által elkészített  
               hulladékgazdálkodás tervet megtárgyalta, az egyeztetését érintően, és az abban   
               foglaltakkal egyetért. 
               Határidő: értesítésre: 2013. június 15. 
               Felelős : László Piroska jegyző 
 
 
61/2013.(V.22.) Ök. határozat 
 
             A képviselő-testület és az interpelláló települési képviselők az interpellációra adott  
             választ elfogadják. 
             1.) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a parkba a gépjárművel való behajtás  
                  megakadályozása végett intézkedjen a bejárati híd két oldalára történő vasoszlop  
                  leállításáról. 
              Határidő: 2013. június 15. 
              Felelős: egyeztetésért: László Piroska jegyző 
              2.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a településen lévő elhanyagolt  
                    ingatlanok felméréséről, valamint azok rendbetételéről intézkedjen. 
               Határidő: 2013. június 15. 
               Felelős: László Piroska jegyző 
               3.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a lakosság figyelmét hívja fel a  
                    tűzgyújtás szabályainak a megtartására. 
                 Határidő: 2013. június 15. 
                 Felelős : László Piroska jegyző 


