
Készült a Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 24-én (Kossuth 
Lajos utca 20. szám alatti hivatali helyiségében) megtartott rendkívüli üléséről. (kivonat) 
 
Jelen vannak: Szegedi Ferenc polgármester                         
                         Gregor Zoltán települési képviselő 
                         Tóth Tamás települési képviselő 
                         Vigh Györgyné települési képviselő 
                        
                        László Piroska jegyző 
 
Távol maradt: Kovács Károly alpolgármester 
                         Néber Szilveszter alpolgármester 
                         Kenessey Rudolfné települési képviselő 
                          
Az ülés kezdési ideje: 17:30 óra 
             Befejezési idő: 19:00 óra 
 
N A P I R E N D : 
 
            1.) Szemétszállításra kötendő szerződés-tervezet 
                 Előadó: Szegedi Ferenc polgármester 
            2.) Köztisztviselők etikai szabályzata 
                 Előadó: László Piroska 
            3.) Székely kapu elhelyezése  
                 Előadó: Szegedi Ferenc polgármester 
            4.) Talajterhelési díjról szóló rendelet módosítása 
                 Előadó: László Piroska jegyző 
            5.) Orvosi rendelő felújítására kivitelező kiválasztása 
                 Előadó: Szegedi Ferenc polgármester 
            6.) A volt varroda ingatlanának megvásárlása 
                 Előadó: Szegedi Ferenc polgármester 
            7.) Sebestyén kúria épületének értékbecslése 
                 Előadó: Szegedi Ferenc polgármester 
            8.) Közfoglalkoztatásra megállapodás Kilimán Önkormányzatával 
                 Előadó: Szegedi Ferenc polgármester 
 
67/2014.(VI.24.) Ök. határozat 
 
              A képviselő-testület a Nagykanizsa székhelyű Viridis Pannonia Kft. által a  
              hulladékelszállításra adott ajánlatot nem tudja elfogadni, mert egyáltalán nem vette  
              figyelembe az önkormányzat ajánlatát az 58/2014.(V.27.) Ök határozatában  
              foglaltakat. 
              1.) A képviselő-testület ismét írásban fordul a szolgáltató felé, hogy szíveskedjen  
                   Jogszabályban foglalt előírásokat a díjfizetésre vonatkozóan maradéktalanul  
                   megtartani, és azt a szerződésben szerepeltetni, mert csak abban az esetben  
                   hagyja jóvá a szerződést. 
              Határidő: értesítésre: 2014. június 25. 
              Felelős: László Piroska jegyző 
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68/2014.(VI.24.) Ök. határozat 
 
              A képviselő-testület a Gelsei Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői   
              Hivatásetikai Alapelvek és az etikai eljárás szabályairól szóló szabályzatát  
              elfogadja. 
              Határidő: értesítésre: 2014. június 30. 
              Felelős: László Piroska jegyző  
 
69/2014.(VI.24.) Ök. határozat 
 
             A képviselő-testület egyetért a Székely kapu, Sebestyén kúria bejáratánál történő  
             elhelyezésével. 
             1.) Utasítja a polgármestert, hogy a Székely kapu felállítását érintő munkák  
                  megkezdéséről intézkedjen, hogy annak avatására a falunapi program keretében  
                  sor kerülhessen. 
             Határidő: folyamatos, 2014. augusztus 23. 
             Felelős: koordinálásért: László Piroska jegyző 
 
70/2014.(VI.24.) Ök. határozat 
 
              A képviselő-testület megbízást ad a Zalakaros székhelyű J-Terv Építész Kft. 
              (Zalakaros, Gyöngyvirág sor 55.) részére a háziorvosi rendelő felújítási munkáinak  
              az elvégzésére, az engedélyes tervdokumentációban foglaltaknak megfelelően. 
              A beruházás összköltsége: 19.007.943 Ft, mely az ÁFA összeget is magába foglalja. 
              1.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés  
                   megkötésére. A vállalkozási díj egyösszegű,  előleg folyósítására lehetőség  
                   biztosított 10.000.000.- Ft összeg erejéig, egy esetben részszámla benyújtására  
                   jogosult a kivitelező. 
              Határidő: szerződés kötésre: 2014. július 15. 
              Felelős: Szegedi Ferenc polgármester 
 
71/2014.(VI.24.) Ök. határozat 
 
              A képviselő-testület a Gelse ingatlan nyilvántartásban a 116 Hrsz alatt, varrodaként  
              nyilvántartott ingatlanra vételi szándékát kinyilvánítja.    
              1.) Megbízza a polgármestert, hogy az adás-vétel létrejötte érdekében az ingatlan   
                   tulajdonosával folytasson tárgyalást. 
              Határidő: 2014. augusztus 31. 
              Felelős: Szegedi Ferenc polgármester 
                
 
72/2014.(VI.24.) Ök. határozat 
 
              A képviselő-testület megbízást ad a polgármester részére, hogy ingatlan értékbecslő  
              szakértő bevonásával a Sebestyén kúria épületének értékelésére készüljön  
              szakvélemény, melynek érdekében folytasson tárgyalást. 
              Határidő: szakértő felkérésére: 2014. július 15. 
              Felelős : Szegedi Ferenc polgármester 
 
73/2014.(VI.24.) Ök. határozat 
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              Gelse Község Önkormányzata köszönetét fejezi ki Kilimán Község Önkormányzata  
              felé, hogy lehetőséget biztosított  a közmunkaprogram keretében történő  
              foglakoztatáshoz.  
               1.)  A képviselő-testület kötelezettséget vállal, hogy a foglalkoztatás időtartama alatt 
                     2014. Június 1-től -  2014. szeptember 30-ig 5 fő közfoglalkoztatott után az  
                     önrészt (bér és járulék 30 %-a) megfizeti Kilimán Község Önkormányzata  
                     részére, az elszámolást követően azonnal 
               2.)  A képviselő-testület kötelezettséget vállal, hogy a foglalkoztatás időtartama alatt 
                     2014. Június 1-től -  2014. július 31- ig 5 fő közfoglalkoztatott után az  
                     önrészt (bér és járulék 15 %-a) megfizeti Kilimán Község Önkormányzata  
                     részére, az elszámolást követően azonnal. 
               Határidő: minden hónap 5. napja 
               Felelős: Szegedi Ferenc polgármester 
 


