
Készült: Gelse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 16-án - Gelse, 
Kossuth Lajos  utca 20. szám alatt -  megtartott  rendkívüli üléséről. (kivonat) 
          
                    
Jelen vannak:  Szegedi Ferenc polgármester  
                          Kovács Károly alpolgármester 
                          Néber Szilveszter alpolgármester  
                          Gregor Zoltán települési képviselő  
                          Kenessey Rudolfné települési képviselő 
                          Tóth Tamás települési képviselő                         
               Vígh Györgyné települési képviselő 
 
                          László Piroska jegyző 
                           
                          
Az ülés kezdési időpontja: 18:30 óra 
Az ülés befejezésének időpontja: 19:00 óra  
 
N A P I R E N D : 
 
 1.) Fürdő üzemeltetése 
      Előadó: Szegedi Ferenc polgármester 
 2.) Fogorvosi szerződés módosítása 
      Előadó: Szegedi Ferenc polgármester 
 3.) Település fásítása  
      Előadó: Szegedi Ferenc polgármester 
 4.) Nőnapi rendezvény 
      Előadó: Szegedi Ferenc 
 5.) Település belvízelvezetése 
       Előadó: Szegedi Ferenc polgármester 
 
 
3/2014.(I.16.) Ök. határozat 
 
             Gelse Község Képviselő-testülete -  Gelse, Fürdő utca 1. szám alatti ingatlanon lévő,  
             az önkormányzat  kizárólagos tulajdonát képező -   termálfürdő üzemeltetésére  
             alapított Gelse Termálvölgy Beruházó és Üzemeltető Zártkörűen Működő  
             Részvénytársaság alapító tagjait értesíti, hogy az adósságrendezési eljárásban a  
             termálfürdő ingatlan az önkormányzat tulajdonából kikerül várhatóan 2014. március  
            1. napjával, azt a pénzügyi gondnok a legnagyobb hitelező felé ajánlja fel. A fürdő  
            üzemeltetése a mindenkori tulajdonos döntésének függvénye.  
            Jelenleg a fürdőt, már több mint egy éve,  a Gelse Termálvölgy Beruházó és   
            Üzemeltető Zrt. nem üzemelteti.  
            1.) Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Gelse Termálvölgy Beruházó  
                 és Üzemeltető Zártkörűen Működő Részvénytársaságban a tagi jogviszonyát a mai  
                 nappal megszünteti, egyidejűleg visszavonja az Igazgatóságba, valamint a  
                 Felügyelő Bizottságba az általa delegált tagok megbízatását. 
            Határidő: értesítésre: 2014. január 31. 
            Felelős: értesítésért: László Piroska jegyző 
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4/2014.(I.16.) Ök. határozat 
 
            A képviselő-testület megtárgyalta Dr. Vass Tamás vállalkozó fogszakorvos kérésére,               
            az Önkormányzat egészségügyi alapellátás fogorvosi szolgálatának vállalkozási  
            rendszerben történő működtetésére megkötött, és  2012. augusztus 31. napján kelt  
            megbízási szerződés  3.1 pontjában megjelölt határidő módosítását, melyet  2014.  
            március 31. napjáig határozott időre változtat meg.  
            1.) A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a vállalkozó fogorvossal  
                  egyeztessen  a szerződésben meghatározott időtartam lejárta után a feladatellátásra  
                  vonatkozóan, melynek eredményéről a képviselő-testülete tájékoztassa. 
             Határidő: 2014. február 28. 
             Felelős: értesítésre: László Piroska jegyző 
 
5/2014.(I.16.) Ök. határozat 
 
             A képviselő-testület megbízza az alpolgármestert, a település közterületeinek fásítása  
             érdekében teendő intézkedések megtételére, vagyis a Kossuth Lajos és a Dózsa  
             György utcában az ültetni tervezett fa fajtáinak (legalább három) a kiválasztására, a  
             mennyiség meghatározására, és az ártárgyalásra. Az ismeret birtokában a képviselő- 
             testületet tájékoztassa. 
             Határidő: 2014. február 15. 
             Felelős: Néber Szilveszter alpolgármester 
 
6/2014.(I.16.) Ök. határozat 
 
            A képviselő-testület 2014. március 8. napján  a községben élő 18 év feletti nő lakosság   
            részére nőnapi rendezvényt tart, melynek szervezésére felkéri a jegyzőt. 
            1. A műsor programjában  a Zalaegerszegi Színház művészeinek a fellépését kell  
                kérni.  Vendéglátást érintően hidegtál készítése biztosított. 
            Határidő: meghívók kiküldésére 2014. február 15. 
            Felelős: László Piroska jegyző 
 
 
7/2014.(I.16.) Ök. határozat 
 
            A képviselő-testület a Dózsa György utca  árokrendszerének tisztítására, valamint a  
            temető környékén  vízelvezető árok kiépítésére gépi munka igénybevételét tartja  
            szükségesnek. Felhatalmazza a polgármestert az elvégzendő munkához árajánlat  
            bekérésére, valamint annak elfogadására amennyiben az, az önkormányzat számára  
            kedvező. A vállalkozóval szerződés megkötésére azt követően kerülhet sor. 
            Határidő: 2014. február 15. 
            Felelős : Szegedi Ferenc polgármester 


