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Készült Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 22-én megtartott 
üléséről. (kivonat) 

 
Jelen vannak: : Szegedi Ferenc polgármester                                                                                                                     
                           Néber Szilveszter alpolgármester   
                           Gregor Zoltán önkormányzati képviselő            
                           Horváth Tímea önkormányzati képviselő  
                           Kovács Károly önkormányzati képviselő     
                           Tóth Tamás önkormányzati képviselő                                                                                                
                           Vígh Györgyné önkormányzati képviselő 
                                                             
                           László Piroska jegyző 
 
 
Az ülés kezdési ideje:  17:00 óra  
             befejezési idő:  18:00 óra 
 
 
N A P I R E N D : 
 
1.) Gyermekjóléti szolgálat feladatellátása 

Előadó: László Piroska jegyző 
2.) Zalakaros Kistérségi Többcélú Társulásból való kiválás a gyermekjóléti 

feladatellátást érintően 
Előadó: László Piroska jegyző 

3.) A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének 
következményeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról 
Előadó: László Piroska jegyző 

4.) Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan eladásra történő kijelölése 
Előadó: Szegedi Ferenc polgármester 

5.) Újudvari Egyházi tábor támogatása 
        Előadó: Szegedi Ferenc polgármester 

6.) A Kis-Balaton/Déli-pannonhát című . kiadvány támogatása 
Előadó: Szegedi Ferenc polgármester 

 
 
69/2016.(VI.22.) Ök. határozat 
 
               Gelse Község Képviselő-testülete, mint a Gelsei Közös Önkormányzati Hivatal  
               székhelye szerinti települési önkormányzat 2017. január 1. napjától a gyermekjóléti  
               szolgálat működtetését önállóan biztosítja.  

1.) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a gyermekjóléti szolgálat 
működtetéséhez szükséges hatósági engedélyek beszerzése felől intézkedjen. 

               Határidő: 2016. december 31. 
               Felelős: László Piroska jegyző 
 
 
70/2016.(VI.22.) Ök. határozat 
 
              Gelse Község Képviselő-testülete, mint a Gelsei Közös Önkormányzati Hivatal  
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              székhely település önkormányzata kinyilvánítja, hogy 2016. december 31. napjától a  
              családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat feladatellátását a Zalakaros Kistérségi  
              Többcélú Társulás keretében nem kívánja ellátni, ezért a működtetését érintően abból  
              kilép.  
              Határidő: értesítésre: 2016. június 30. 
              Felelős: értesítésért:  László Piroska jegyző 
 
 

6/2016.(VI.23.) önkormányzati rendelet 
 

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének következményeiről 
 
71/2016.(VI.22.) Ök. határozat 
 
               A képviselő-testület a kizárólagos tulajdonát képező, a Gelsei ingatlan  
               nyilvántartásban,  

- a 765/1 hrsz alatt nyilvántartott,  3093 m2,  6,19 AK értékű, szántó műveléságú,   
ingatlant értékesítésre kijelöli, melynek vételárát 100.000.- Ft összegben állapítja 
meg. 

- a 782/2 hrsz alatt nyilvántartott, 3615 m2,  3,75 ÁK értékű, rét, erdő 
műveléságú, ingatlant értékesítésre kijelöli. Az ingatlan vételárát 200.000.- Ft,               
összegben állapítja meg.  

-  a 795/7   hrsz. alatt nyilvántartott, 1558 m2,  4,19 AK értékű, rét 
műveléságú  
ingatlant  értékesítésre kijelöli. Az ingatlan vételárát 100.000.- Ft  összegben 
állapítja meg. 

1.) A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az ingatlan eladásáról szóló 
hirdetményt tegye közzé. 

Határidő: közzétételre: 2016. június 30. 
Felelős: Szegedi Ferenc  polgármester 
 

 
 
72/2016.(VI.22.) Ök. határozat 
 
                Gelse Község Képviselő-testülete, az Újudvari Római Katolikus Egyházközség   
                szervezésében 2016. július 12 – 24-ig terjedő időszakban működő egyházi tábor  
                működési költségeihez 20.000.- Ft pénzösszeggel hozzájárul. 

1.) A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a megállapított összegű  
     működési költség hozzájárulást az Újudvar P.K. Plébániahivatal – Budapest Bank     
     Nagykanizsa fióknál vezetett -   10104985-12797763-00000004 számú     
     bankszámlára történő utalásról gondoskodjon. 
     Határidő: értesítésre, utalásra: 2016. június 30. 
     Felelős: László Piroska jegyző 

 
 
73/2015.(VI.17.) Ök. határozat 
 

               Gelse Község Képviselő-testülete a PelsoLibri Szerkesztőség, ismeretterjesztő és  
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               turisztikai könyveinek sorába tartozó, Kis-Balaton- déli-pannonhát c. művének  
               megjelentetését 40.000.- Ft pénzösszeggel támogatja, melyben Gelse település is  
               bent szerepel. 

1.) A képviselő-testület felkéri a szerkesztőséget, hogy a kiadvány megjelentetése 
előtt Gelse településről szóló cikkről tájékoztassa az önkormányzatot. 

2.) A megállapított összegű támogatás a településről szóló cikk ismeretében 
folyósítható. 
Határidő: közlésre: 2016. június 30. 
Felelős: László Piroska jegyző 

 
 


