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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

Készült Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én,  Gelse, 
Kossuth Lajos utca 76. szám alatt lévő Weöres Sándor Általános Iskola helyiségében 
megtartott közmeghallgatásról. 

Jelen vannak: Szegedi Ferenc polgármester 
                       Kovács Károly alpolgármester 
                       Néber Szilveszter alpolgármester 
                       Gregor Zoltán önkormányzati képviselő 
                       Horváth Tímea önkormányzati képviselő 
                       Tóth Tamás önkormányzati képviselő 
                       Vígh Györgyné önkormányzati képviselő 
 
                       László Piroska jegyző 
                   
                       40 fő érdeklődő a lakosság részéről 
 
Az ülés kezdési időpontja:      17:30 óra 
             befejezési időpontja:  19:30 óra 
 
Szegedi Ferenc polgármester köszönti a megjelenteket. 
Megállapítja, hogy a közmeghallgatás alkalmával tartott képviselő-testület ülése 
határozatképes, valamennyi tagja jelen van, az ülést megnyitja. 
Javaslatára a képviselő-testület egyhangú szavazással kijelöli jegyzőkönyv hitelesítőknek 
Néber Szilveszter alpolgármestert és Gregor Zoltán önkormányzati képviselőt, majd az alábbi 
napirendet fogadja el: 
 
N A P I R E N D : 
 

1.) Beszámoló az önkormányzat 2014. évben végzett feladatellátásáról, a 2015. évi 
költségvetés elképzelései, fejlesztési tervek ismertetés  
Előadó: Szegedi Ferenc  polgármester 
 

Tájékoztatja a jelenlevőket, hogy a képviselő-testület jogszabályból eredő kötelezettségének 
tesz eleget, a közmeghallgatás megtartását érintően.  
Beszámol az önkormányzat 2014. évben végzett munkájáról, valamint a 2015. évi 
gazdálkodást érintő feladatok várható alakulásáról, a településfejlesztés érintő 
elképzelésekről. 

Kéri a lakosság véleményét, hozzászólásokat. 

H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K : 

 
Doszpot Ferenc: Az adósságrendezés befejezésének időpontjáról szeretne bővebben hallani. 
Korábban már jelezte, hogy az Őszikék Pávakör tagjai részére próbák alkalmával célszerű 
lenne földszinti termet biztosítani, ugyanis ők idősek, nagyon nehéz nekik felmenni a 
könyvtár emeletére. 
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Szegedi Ferenc polgármester: Az adósságrendezési eljárást a Zalaegerszegi Törvényszék a 
pénzügyi gondnok zárójelentésének jóváhagyásával zárja le. Döntése ellen jogorvoslattal 
élhetnek a hitelezők, ha bármely hitelező azt megtámadja II. fokon a Pécsi Ítélőtábla jár el az 
ügyben. Határidőt emiatt nem lehet pontosan meghatározni. 
Az Őszikék Pávakör tagjai részére az iskola épületében lenne hely a próbákhoz, erről az 
intézményvezetőjével már történt egyeztetés. 
Nem szólt részletesen a volt varroda épületének a megvásárlásának indokairól. Az óvoda 
területének egy része a volt varroda területéből került elvételre. A kerítést 2010. évben a 
szomszéd ingatlanra építették, melynek elbontása és újra építése nagyon költséges, több millió 
forintot jelentene az önkormányzat számára. Indokolja a terület megvásárlását az a tény is, 
hogy nincs a településen közösségi ház. 
A fürdő üzemeltetésének megkezdéséről pontos információ nem  áll rendelkezésre, az 
adósságrendezési eljárás le zártával a MFB, mint a legnagyobb hitelező bank, tulajdonába 
kerül át. 
Kovács Károly alpolgármester: településünkön a szennyvízelhelyezés nem megoldott, a 
szennyvíztelep vízjogi engedély 2015. évben lejár. Településünk nem szerepel a 
szennyvízelvezetést érintő agglomeráció körében. Kormányzati szinten e téren módosítás 
várható. A változást követően lehet  szennyvíztisztító felújítására pályázatot benyújtani, 
melyet közösen Kilimán és Gelsesziget Önkormányzataival kell megtenni. 
Doszpot Ferenc: Durva dolognak tartja a helyi adó végrehajtása során az adóalany  felé, az 
adófizetésre történő felszólítás hangnemét. Fenyegetés helyett inkább megértést kellene a 
hivatal részéről tanúsítani. Van más megoldás is a behajtásra. 
Szegedi Ferenc polgármester: Az adóvégrehajtás a jogszabályi rendelkezések megtartásával 
történik. Az önkormányzat saját bevétele, melyet be kell szedni. 
Orvos kérdést sokan felvették. A fogorvos helyettesítés formájában látja el feladatát. 
Remélhetőleg a 2015. év is megoldandónak látszik e téren. 
Háziorvos felmondott, hat hónap felmondási idővel. Azt követően helyettesítés formájában 
látja el feladatát előreláthatólag egy évig. A háziorvosi rendelő felújítása befejeződött, 
kulturált körülményeket sikerült ezáltal teremteni. 
Tiszai Józsefné: közfoglalkoztatottként dolgozik az önkormányzatnál, a téli hideg idő 
beálltával nincs megfelelő helyiség a melegedésre, illetve az étkeztetésükre. Kéri a 
polgármester ez irányú segítségét. 
Holli László Tamásné: az iskola orvosi teendőket nem a háziorvos látja el. A háziorvos 
ismeri a gyerekeket, a szükséges védőoltást ő tudja mikor kell a gyermeknek adni, miért 
kellett mást megbízni a feladatellátással. 
Szegedi Ferenc polgármester: a háziorvos nem vállalta el az iskola-egészségügyi feladatok 
ellátását az OEP által finanszírozott összegért, ezért kellett megkeresni Felsőrajk háziorvosát, 
aki a feladatellátást vállalta, az OEP által finanszírozott összegben.  
Mecseki Tiborné: az önkormányzat a csapadékvíz elvezetés megoldására kiemelt figyelmet 
fordítson. Ne fordulhasson elő a temetőben többé, hogy esős időjárás esetén az alsó sorban 
lévő  sírhelyek víz alatt állnak. 
Szegedi Ferenc polgármester: A tűzoltók önzetlen, áldozatos munkájukkal, szabadidejüket 
feláldozva álltak hely a temetőben lévő csapadékvíz szivattyúzása közben. Köszönet érte! 
Az önkormányzat a csapadékvíz elevező árokrendszer tisztítása érdekében megtette a 
szükséges intézkedéseket, az övárok tisztítása a temető fölötti részen a téli időszakban 
megtörténik. 
Mecseki Tiborné: a mezőgazdasági szövetkezet irodaépületével szemben lévő szelektív 
hulladékgyűjtő előtti villanyoszlopra célszerű lenne közvilágítási lámpatest felszerelése. 
Sötétben is helyeznek el a hulladékgyűjtőbe szemetet, és gyakran  mellé teszik azt.  
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Kiss Rudolf: a régi térképen feltüntetésre került az árok, az alapján kellene az árokrendszert 
újra helyreállítani. 
Doszpot Ferenc: a Kossuth Lajos utcai járda kivitelezése nagyon jól sikerült, és így 
biztonságossá vált a gyalogos közlekedés. Tovább folytatva a járda felújítási munkákat, a 
József Attila utca lehetne a soron következő, mert a legrosszabb állapotban van, és nagyon 
sok gyerek közlekedik azon. 
Szegedi Ferenc polgármester: Az önkormányzat az elkövetkező időkben is elsődleges 
feladatának tekinti a járda felújítást, a biztonságos gyalogos közlekedés érdekében.   
Rakos György: Arany János utcában lévő járda is nagyon rossz állapotban van, felújítása 
nagyon indokolt. A vízelvezető árok sincs meg. 
Szegedi Ferenc polgármester: A járdaépítés során felmérést fog az önkormányzat végezni, 
először a leginkább felújításra szoruló járdákat fogja rendbe tenni. A belvízelvezetés 
megoldására szakemberek készítenek tervet, és az alapján készül majd a kiviteli munka. 
Kiss Rudolf: a Dózsa utcai buszvárók építése következtében a közút területe leszűkült,  
teherautók találkozásánál mindkettőben kár keletkezhet. 
A háziorvosi rendelő bejárati része a betegek szempontjából nem előnyös, körülményes a 
rendelőbe való felmenetel.  
Szegedi Ferenc polgármester: a buszvárók építése tervdokumentáció alapján történt, 
valamint a szakhatóságok helyszíni bejárásával.  Önkormányzatunkat érdemben nem vonták 
be a kivitelezés során jelentkező problémák rendezésébe. 
A háziorvosi rendelőnél kialakított mozgáskorlátozott feljáró az építési engedélyben 
meghatározottak szerinti. Amennyiben gond lesz a közlekedést érintően át kell gondolni az 
újbóli kialakítását. 
Mecseki Tiborné: a temető rendjéről a képviselő-testület rendeletet alkotott. Nagyon sok az 
elhanyagolt sírhely, melyeknek már hozzátartozója sincs aki azokat gondozná. 
A mezőgazdasági szövetkezet épülete előtt, valamint az avval szemben  lévő buszváró 
takarítását gyakrabban kellene elvégezni a közfoglalkoztatottaknak, mert gyakran poros, 
szemetes. Többször előfordult már, hogy nem tudta elnézni  környezetének rendetlenségét , 
ezért kitakarította, a szemetet összeszedte. 
Tiszai Józsefné: közfoglalkoztatottként dolgozik, ő az egyik aki rendszeresen takarítja a 
buszvárók helyiségeit. 
Horváth György: mindenki tudja, hogy polgármesterünk feladatát társadalmi munkában, 
tiszteletdíj  nélkül látja el. Tőle  nem lehet elvárni, hogy az önkormányzatnál minden területet 
egy személyben fogjon át. Javasolja, hogy az alpolgármesterek és az önkormányzati 
képviselők között ossza meg a feladatot, és azt kérje számon. 
Szegedi Ferenc polgármester: a képviselő-testület tagjai körében a feladatok elosztása 
megtörtént. 
Laskai Ferenc: a csapadékvíz elvezetés megoldásáról a polgármester beszámolójában 
részletesen szólt. Az ő tulajdonában lévő telken is húzódik árok, melyben soha nem volt víz, 
ennyit a szakemberek munájáról. 
Pintér Csaba: a konyha indításáról szeretne részletesebben hallani. 
A központban gyalogosan az úttesten való átkelés nagyon veszélyes a megnövekedett 
autósforgalom miatt. Forgalomlassító tábla kihelyezését javasolja. 
Szegedi Ferenc polgármester: A konyha indítására várhatóan a jövő év elején kerülhet sor. 
Az üzemeltető a szükséges engedélyek beszerzése után indítja majd a főzést. 
A településen átvezető  Nagykanizsa – Pacsa összekötő út a Nemzeti Közlekedési Hatóság 
kezelésében van, az ő jogosultságuk a forgalomszabályozás. Jelezni fogjuk feléjük az igényt, 
miszerint a központban forgalomlassító tábla kihelyezésére lenne szükség a biztonságos 
közlekedés érdekében.  
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Fritz Lászlóné: a fia (Fritz Rihárd) tulajdonában lévő ingatlanon van egy használaton kívüli közkút, 
melynek felújítása indokolttá vált.  Kéri az önkormányzatot, hogy anyagi lehetőségéhez mérten 
szíveskedjen azt rendbe tenni. 
Nagyon szép dolog, hogy az önkormányzat az idősekről megemlékezik, de az újszülöttekről 
csúpán a Gelsei Hír-Adóban történik említés.  

 Szegedi Ferenc polgármester: Az újszülöttekről, a három év alatti gyermekekről történik 
megemlékezés, az önkormányzat támogatásával, a  védőnő által szervezett „Anya-tejes Nap” 
alkalmával, mely minden évben a könyvtár helyiségében kerül megrendezésre.   
Fritz Rihárd birtokán lévő, használaton kívüli közkút felújítása anyagi lehetőség függvénye. 
Kovácsné Kocsi Zsuzsa: jövőre vonatkozóan javasolja, hogy a polgármester tájékoztatása 
projektoros kivetítő igénybevételével történjen. 
A településfejlesztését az önkormányzat logikusan, az igényekhez mérten valósítsa meg. Nem 
tartja szükségesnek a volt varroda épületének a megvásárlását, mivel nagyon sok 
kihasználatlan önkormányzati ingatlan van.  Közösségi ház kialakítására nem biztos, hogy 
szükség van, a fiatalokat kellene megkérdeni, hogy mit szeretnének. Javasolja, kérdőív 
megküldését részükre. 
Meizinger Jenőné: Igenis szükség van közösségi házra. Fiatalok részére lehetőséget kell adni 
ahol helyet kapnak szervezett formában, felügyelet mellett történő összejövetelekre. 
A szomszédságában lévő Pik-nik udvar ad helyet a fiataloknak ahol találkoznak, nem akarja 
elmondani, hogy mit csinálnak ott.  Vandálkodás, trágár kifejezések használata a jellemző. 
Horváth György: Kovács Károly alpolgármester tehetne Gelséért, pályázatok írásával, mivel 
szakterülete. Erről nem szólt, hogy mi a szándéka. 
Kovács Károly alpolgármester: adósságrendezés miatt nem tud Gelse Önkormányzata 
pályázatot benyújtani. A „Széchenyi Terv” sok lehetőséget ad fejlesztésre azt kell majd 
okosan kihasználni. 
A lehetőségeinket közösen tudjuk kiaknázni, de ahhoz megfelelő kommunikációra van 
szükség, ez is egyik fő cél. 
Az ifjúságra való odafigyelés önkéntes közösségi munkát igényelne, olyan személy létét akit 
elfogadnak, és tud velük dolgozni. 
Szegedi Ferenc polgármester: a képviselő-testület döntött a volt varroda épületének a 
megvásárlásáról, közösségi ház céljára. Szüksége van az ingatlanra az önkormányzatnak, 
mivel nincs olyan épület, ahol a civil szervezetek helyet kaphatnának, illetve kulturális célra 
lehetne igénybevenni. 
Laskai Ferenc:  régebben is volt a fiatalok számára közösségi hely, nem érti miért van e téren 
nézeteltérés. 
Szegedi Ferenc polgármester: összegezve a felvetetteket: 
 
Önkormányzat által teendő intézkedések: 

 
• Egyeztetni az Általános Iskola igazgatójával, hogy az Őszikék Pávakör tagjai részére 

az épületben biztosítson helyet a próbák idejére, 
• A biztonságos gyalogos közlekedés feltételeink megteremtése érdekében a 

járdafelújítás 2015. évi tervezése során felmérni a település járdahálózatát, azt 
követően összeállítani a sorrendet. 

• A mezőgazdasági szövetkezet irodaépületével szemben lévő szelektív hulladékgyűjtő 
előtti villanyoszlopra közvilágítási lámpatest felszerelése, amennyiben indokolt az 
EON felé annak megrendelése. 

• Temetőben az elhanyagolt sírhelyek felmérése, az elhanyagoltság tényének a 
megszüntetése. 
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• Településen lévő buszvárók rendszeres takarítása a közmunkások bevonásával, 
• Központban, a közúton történő gyalogos átkelés biztonsága érdekében 

forgalomkorlátozó közúti jelző tábla kihelyezésének vizsgálata  a Nemzeti 
Közlekedési Hatóság részéről.  

• Fritz Rihárd tulajdonában lévő ingatlanon található használaton kívüli közkút 
felújítása, 

 
Kéri a képviselő-testületet, hogy fogadja el a közmeghallgatáson felvetődött problémák 
megvalósítására teendő intézkedést. 
 
A megjelenést megköszöni és az ülést bezárja. 
 

k.m.f. 
 

 
 

Szegedi Ferenc                                                             László Piroska  
                       polgármester                                                                     jegyző 
 
 
 
 
 

Néber Szilveszter            Gregor Zoltán 
jegyzőkönyv hitelesítők 

 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


