
Készült a Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 27-én (Gelse, 
Kossuth Lajos utca 20. szám alatti hivatali helyiségében) 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 
                         Vigh Györgyné települési képviselő 
                        
                        László Piroska jegyző 
 
                          
Az ülés kezdési ideje: 17:30 óra 
             Befejezési idő: 19:00 óra 
 
N A P I R E N D : 
 
     1.) Beszámoló a gyámhatósági tevékenység ellátásáról, valamint a gyermekvédelem  
           helyzetéről 
           Előadó: László Piroska jegyző 
     2.) Eszteregnyei Egészségügyi Társulás 2013. évi költségvetése módosítása  
          Előadó: Szegedi Ferenc polgármester 
     3.  Eszteregnyei Egészségügyi Társulás 2013. évi gazdálkodása végrehajtásáról  
          beszámoló 
          Előadó: Szegedi Ferenc polgármester 
    4.) Rendelet alkotás: az államháztartáson kívüli forrás átadásáról - átvételéről       
          Előadó: László Piroska jegyző 
    5.) Törvényességi észrevétel a közös hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatára 
          Előadó: László Piroska jegyző 
    6.) A Gelsei Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának  
         módosítása 
         Előadó: László Piroska jegyző 
    7.) Pénzeszköz átadása – kölcsön formájában - Kilimán Község Önkormányzata  
         részére 
         Előadó: Szegedi Ferenc polgármester 
    8.) Közfeladat ellátási szerződés  
         Előadó: Szegedi Ferenc polgármester 
    9.) Turista szálló használatra megállapodás  
         Előadó: Szegedi Ferenc polgármester 
  10.) Hulladékszállításra kötött szerződés felülvizsgálata 
         Előadó: Szegedi Ferenc polgármester 
  11.) Tiszai Norbert Gelsei lakos lakásbérleti szerződése 
          Előadó: Szegedi Ferenc polgármester 
  12.) Vagyonkezelési szerződés Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal 
          Előadó: Szegedi Ferenc polgármester 
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50/2014.(V.27.) Ök. határozat 
 
              A képviselő-testület megtárgyalta és elfogadja a családsegítő és gyermekvédelmi  
              feladatok ellátásáról, valamint a gyámhatósági tevékenységről szóló beszámolót .  
              A gyermekvédelem terén jelentős segítséget ad a családok problémájának  
              megoldásában a Zalakarosi Kistérség Többcélú Társulása keretében  
              foglalkoztatott  családsegítő. 
              1.) A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a feladatellátásban érintetteknek. 
              Határidő: értesítésre: 2014. június 15. 
              Felelős : László Piroska körjegyző 
 
51/2014.(V.27.) Ök. határozat 
 
              Gelse község képviselőtestülete, az Eszteregnye Társulási Tanácsa az  
              Egészségügyi  Társulás Eszteregnye (8882 Eszteregnye, Kossuth u. 3.) költségvetési   
              szerv 2013. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait  34.224.000.-  Ft-ról  
              34.319.000.- Ft-ra módosítja. 
              Határidő: értesítésre: 2014. május 30. 
              Felelős : László Piroska jegyző 
 
52/2014.(V.27.) Ök. határozat 
 
 
             Gelse Község Képviselő-testület az Egészségügyi Társulás Eszteregnye (8882   
             Eszteregnye, Kossuth u. 3.) költségvetési szerv 2013. évi költségvetési beszámolóját  
             34.955 e. Ft bevételi, és 32.657 e.  Ft kiadási teljesítéssel  elfogadja. 
             Határidő: határozat megküldésére: 2014. május 31. 
             Felelős: László Piroska jegyző 
 
 
53/2014.(V.27.) Ök. határozat 
     
            Gelse Község  Képviselő-testülete megtárgyalta a Zala Megyei Kormányhivatal  
            Főigazgatója által, a ZAB/030/1283-1/2014. szám alatt tett törvényességi felhívását a  
            Gelsei Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának  
            törvénysértő rendelkezésére vonatkozóan, mert az nem tartalmaz rendelkezést  a belső  
            ellenőr jogállásáról és feladatairól. A törvényességi felhívásban foglaltakat elfogadja.      
            1.) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt a törvénysértő rendelkezés                   
                 megszüntetésére. 
            Határidő: azonnal 
            Felelős : László Piroska körjegyző 
 
54/2014.(V.27.) Ök. határozat 
 
              Gelse Község Képviselő-testülete a Gelsei Közös Önkormányzati Hivatal                
              Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását jóváhagyja. 
              Felelős: László Piroska jegyző 
              Határidő: azonnal 
 
55/2014.(V.27.) Ök. határozat 
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               Gelse Község Önkormányzata Kilimán Község Önkormányzata részére  a  
               falugondnoki busz beszerzéséhez az önrész rendelkezésre bocsátásához   
               10.000.000.- Ft, azaz tízmillió forint pénzeszközt kamatmentes kölcsön formájában  
               biztosít. A kölcsönt az adós legkésőbb 2014. július 31. napjáig visszafizeti, melynek  
               fedezete a pályázati támogatáson elnyert összeg. 
               1.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kölcsönszerződés  
                    megkötésére. 
               Határidő: megállapodás megkötésére: 2014. május 31. 
               Felelős : Szegedi Ferenc  polgármester 
 
56/2014.(V.27.) Ök. határozat 
 
             Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja Gelse Község  
             Önkormányzata és a „Cseszt Regélő” Térségfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.  
             között létrejött szerződést. 
             Határidő: értesítésre:  2014. május 31. 
             Felelős : László Piroska jegyző 
 
 
57/2014.(V.27.) Ök. határozat 
 
               A képviselő-testület a „Hét Vezér” Turistaszálló üzemeltetésére Gelse Község  
               Önkormányzata és Kilimán Község Önkormányzata között létrejött megállapodást  
                jóváhagyja. 
               1.) A képviselőtestület Gelse Község Önkormányzata és  László Piroska jegyző  
                    között 2012. május 22-én létrejött megállapodást továbbra is érvényben tartja. 
               Határidő: értesítésre: 2014. május 31. 
               Felelős : László Piroska jegyző 
 
58/2014.(V.27.) Ök. határozat 
 
              A képviselő-testület megtárgyalta a Nagykanizsa székhelyű Viridis-Pannonia  
              Nonprofit  Kft. által a hulladékszállításra készített közszolgáltatási szerződés- 
              tervezetét, melynek módosítását tartja szükséges  az alábbiak szerint: 

-  a szolgáltatási díj megfizetése a lakosság részéről közvetlenül történjen a                                
  szolgáltató felé 2014. július 1. napjától.  A hulladékról szóló törvény alapelvként   
  határozza meg a szennyező fizet elvet, 38. §-a az ingatlanhasználó kötelezettségét   
  írja elő. Kimondja, hogy az ingatlanhasználó  a közszolgáltatást igénybe veszi, és  

                közszolgáltatási díjat fizet. A törvény értelmében a hulladékgazdálkodási  
                közszolgáltatási díjat az ingatlanhasználó köteles megfizetni. 
             -  a hulladékgyűjtő edények űrtartalma igazodjék a lakosság igényeihez. A  
                közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási  
                közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 438/2012.(XII.29.) Korm. rendelet            
                6. § (1) A vegyes hulladék gyűjtéséhez a közszolgáltatónak biztosítania kell azt,            
                hogy az ingatlantulajdonos legalább 2 különböző űrmértékű gyűjtőedény közül   
                választhasson.                                                                                                                              
                (2) Az (1) bekezdés szerinti választási lehetőséget az ingatlantulajdonos számára a  
                közszolgáltató úgy ajánlja fel, hogy a választható gyűjtőedény űrmértéke igazodjon  
                az ingatlanon képződő hulladék mennyiségéhez, figyelembe véve                                                     
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                a) a településen képződő vegyes hulladék fajlagos mennyiségét,                                                    
                b) az ingatlant használók számát,                                                                                                 
                c) az ürítési, elszállítási gyakoriságot,                                                                                               
                1.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, amennyiben a jelenlegi                                   
                     közszolgáltató a szerződés – tervezet módosítását nem fogadja el, és 2014. július  
                     1. napjával a  hulladékszállításra közszolgáltatási szerződés megkötésére nem  
                     kerül sor, a Htv. 37/A.-ban foglaltak szerint járjon el. (37/A § Ha a települési  
                     önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását a 33–34. §-ban  
                     foglaltak szerint nem biztosítja, vagy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás a  
                     33–34. §-ban meghatározott eljárás eredménytelensége miatt nem biztosítható, a  
                     katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról  
                     szóló törvény szerint kell eljárni.) 
             Határidő: értesítésre 2014. május 31. 
             Felelős: László Piroska jegyző 
 
59/2014.(V.27.) Ök. határozat 
 
              Gelse Község Képviselő-testülete az 55/2013.(V.22.) Ök. határozatában bérlőnek  
              kijelölte Tiszai Norbert Gelsei lakost. A 2013. május 15. napján kelt bérleti  
              szerződés 2. pontja az alábbiak szerint változik: 
              „2./ A Bérbeadó az 1. pontban megjelölt ingatlan 52 m2 alapterületű  
                     lakását a jelen szerződéssel 2013. (év) 05. (hónap) 15. napjától  
                     kezdődően 2015. 05.14. napjáig határozott időre bérbe adja a Bérlő  
                      részére.” A szerződés egyéb rendelkezései változatlan marad. 
              Határidő: szerződés módosításra: 2014. május 31. 
              Felelős : László Piroska jegyző 
 
60/2014.(V.27.) Ök. határozat 
 
             Gelse Község Képviselő-testülete jóváhagyja a Klebelsberg Intézményfenntartó  
             központ és Gelse Község Önkormányzata között létrejött vagyonkezelési szerződés 2.  
             mellékletében foglaltakat, mely a jegyzőkönyv része. 
             Határidő: értesítésre: 2014. június 15. 
             Felelős : megküldésért: László Piroska jegyző 


