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Készült Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.  november 5-én (Gelse, 
Kossuth Lajos utca 20. szám alatti hivatali helyiségében) megtartott rendkívüli üléséről. 
(kivonat) 

 

Jelen vannak: Szegedi Ferenc polgármester     
                         Gregor Zoltán települési képviselő 
                          
                         Kovács Károly települési képviselő 
                         Néber Szilveszter települési képviselő 
                         Tóth Tamás települési képviselő 
                         Vígh Györgyné települési képviselő 
          
                        László Piroska jegyző 
 
Távol maradt: Horváth Tímea települési képviselő 
 
 
Az ülés kezdési ideje:  17:30 óra  
             befejezési idő: 18:30 óra 
 
N A P I R E N D : 
 
1.) Temető környékén lévő árokrendszer kialakítása 

Előadó: Szegedi Ferenc polgármester 
2.) Idősek napja rendezvény időpontjának meghatározása 

Előadó: Szegedi Ferenc polgármester 
3.) Közmeghallgatás időpontjának meghatározása 

Előadó: Szegedi Ferenc polgármester 
4.) Szociális célú tűzifa elosztásáról rendelet 

Előadó: László Piroska jegyző 
5.) Háziorvosi rendelő felújítására kötött vállalkozási szerződés módosítása 

Előadó: Szegedi Ferenc polgármester 
6.) Interpelláció a busz leállósáv kivitelezését érintően 

 
 
140/2014.(XI.05.) Ök. határozat 
 
                A képviselő-testület a temető és környékének csapadékvíz elvezetés megoldása  
                érdekében szükségesnek tartja a megszűnt árokrendszer kialakítását, a meglévők  
                tisztítását. A megvalósítás érdekében megbízást ad Tollár Attila Gelsei vállalkozó  
                részére, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő árkok területén található bozót, és  
                fakitermelést végezze el, a kitermelt fa értékében. A növényzettől megtisztított  
                területen lévő árokmeder helyreállítási és  tisztítási munkáinak elvégzésére  
                árajánlatot kér. 

1.) A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a helyi termelőszövetkezet  
vezetőjével folytasson tárgyalást a temető felett lévő területen megszűnt árok 
helyreállítási munkáiba való részvétel végett. 

                Határidő: 2014. november 30. 
                Felelős: Szegedi Ferenc polgármester 
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2.) A képviselő-testület köszönetét fejezi ki a Gelsei Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
tagjai felé az önkéntes és áldozatos munkájukért, mellyel hozzájárultak a  
temetőben keletkezett belvíz  megszüntetéséhez. 

Határidő: értesítésre: 2014. november 30. 
Felelős: értesítésért: László Piroska jegyző 

 
 
141/2014.(XI.05.) Ök. határozat 
 
              A képviselő-testület ez évben is megrendezi az Idősek Napját, melynek időpontját  
              2014. december 13. napjában határozza meg. 
              1.) A szervezési feladatok ellátásával, és a rendezvény műsorprogramjának  
                   meghatározásával megbízza Vigh Györgyné települési képviselőt. 
              Határidő: a forgatókönyv képviselő-testület elé terjesztésre: 2014. december 5. 
              Felelős: László Piroska jegyző 
 
142/2014.(XI.05.) Ök. határozat 
 
               Képviselő-testület 2014. december 5-én (péntek) 17 órai kezdettel közmeghallgatást  
               tart, melynek helye: Weöres Sándor Általános Iskola ebédlő helyisége. 
               Határidő: értesítésre: 2014. november 20. 
               Felelős : László Piroska jegyző 
 
143/2014.(XI.05.) Ök. határozat 
 
                Képviselő-testület a háziorvosi rendelő átalakítás, bővítés kivitelezési munkáira   
                2014. július 18-án megkötött vállalkozási szerződés I. számú módosítását  
                jóváhagyja, melynek értelmében a kivitelezési határidő 2014. november 30. napjára  
                módosul.  
                Határidő: értesítésre: 2014. november 6. 
                Felelős: értesítésért: László Piroska jegyző 
 
144/2014.(XI.05.) Ök. határozat 
 
               Képviselő-testület és az interpelláló önkormányzati képviselő (alpolgármester) az  
               interpellációra adott választ elfogadja. 

1.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Zalakaros Kistérségi 
Többcélú Társulás beruházásában épülő buszleálló sáv kiviteli munkái során a 
gyalogjárda és a buszról való le- és felszállást segítő járdasziget között kiépített 
lépcső megszüntetéséről a beruházót értesítse, és kérje soron kívüli intézkedését 
a balesetveszély elhárítása érdekében. 

                Határidő: értesítésre: 2014. november 10. 
                Felelős: értesítésért: László Piroska jegyző 

2.) Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a vasúti átjáró felújításával 
érintett közút szakaszát, amennyiben az a közlekedés szempontjából 
kedvezőtlenebb helyzetet eredményezett, jelezze a MÁV Igazgatósága felé, és 
kérje a kijavítását. 

               Határidő: értesítésre: 2014. november 10. 
               Felelős : értesítésért: László Piroska jegyző 
 


