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Készült a Gelse községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. október 17-én 
megtartott rendkívüli üléséről. (kivonat) 

 

Jelen vannak:   Szegedi Ferenc polgármester  
                           Gregor Zoltán önkormányzati képviselő            
                           Horváth Tímea önkormányzati képviselő  
                           Kovács Károly önkormányzati képviselő      
                           Tóth Tamás önkormányzati képviselő                                                                                                
                           Vígh Györgyné önkormányzati képviselő 
                            
                           László Piroska jegyző                                         
                                                              
Távol maradt: Néber Szilveszter alpolgármester                                                                                                                                                
 
 
Az ülés kezdési ideje:  18:00 óra  
             befejezési idő:  19:30 óra 
 
 
 
N A P I R E N D : 
 

1.) Mezőgazdasági rendeltetésű földterületre vevő kijelölés 
Előadó: Szegedi Ferenc polgármester 

2.) Az I. világháború hősei tiszteletére emlékünnepség 
Előadó: Szegedi Ferenc polgármester 

3.) Emléktábla elhelyezés néhai Horváth Lajos iskola igazgató tiszteletére 
Előadó: Szegedi Ferenc polgármester 

4.) „Csertán  Sándor”  1848-as szabadságharc ideje alatt kormánybiztos 
sírhelyének helyi védettség alá helyezése 
Előadó: Szegedi Ferenc polgármester 

5.) A temető használatának rendjéről szóló  7/2014.(IV.23.) Ör. módosítása  
Előadó: Szegedi Ferenc polgármester 

6.) Idősek Napja rendezvény, óvodások felkérése szereplésre 
Előadó: Szegedi Ferenc polgármester 

7.) Háziorvosi feladatellátás 2017. január 1. napjától 
Előadó: Szegedi Ferenc polgármester 

 
214/2016.(X.17.) 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,   
ingatlanra vevőnek kijelöli Horváth András, Nagykanizsa, Felsőerdő utca 66. 
szám alatti lakost. Az ingatlan vételárát 100.000.- Ft összegben állapítja meg. 

- a 782/2 hrsz alatt nyilvántartott, 3615 m2,  3,75 ÁK értékű, rét, erdő 
műveléságú, ingatlanra vevőnek kijelöli Horváth András, Nagykanizsa, 
Felsőerdő utca 66. szám alatti lakost.  kijelöli. Az ingatlan vételárát 200.000.- Ft, 
összegben állapítja meg.  
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-  a 795/7   hrsz. alatt nyilvántartott, 1558 m2,  4,19 AK értékű, rét műveléságú  
ingatlanra vevőnek kijelöli Horváth András, Nagykanizsa, Felsőerdő utca 66. 
szám alatti lakost.  Az ingatlan vételárát 100.000.- Ft  összegben állapítja meg. 

1.) A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az ingatlan vevő részére 
történő tulajdonba kerülése  érdekében az adás – vételi szerződés megkötéséről 
intézkedjen. 

Határidő: közzétételre: 2016. október 30. 
2.) A képviselő-testület Kossárné Rostás Margit, Szeged, Zákány u. 50. szám alatti 

lakos vételi ajánlatát a Gelse Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező 765/1 
hrsz alatt nyilvántartott,  3093 m2,  6,19 AK értékű, szántó műveléságú,   
ingatlanra, a  782/2 hrsz alatt nyilvántartott, 3615 m2,  3,75 ÁK értékű, rét, erdő 
műveléságú, ingatlanra, a   795/7   hrsz. alatt nyilvántartott, 1558 m2,  4,19 AK 
értékű, rét műveléságú ingatlanra tett vételi ajánlatát elutasítja, figyelembe véve 
a  mező és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXVII. tv. 18. § 
rendelkezéseit. 
Határidő: értesítésre: 2016. október 30. 

      Felelős: Szegedi Ferenc  polgármester 
 
215/2016.(X.17.) Ök. határozat 
 
                Képviselő-testület az október 28-án a Princivil Értékteremtő Egyesület közös  
                rendezésében tartandó I. világháborúban elesett hősök tiszteletére rendezendő  
                emlékünnepség forgatókönyvét tudomásul veszi. 

1.) Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az emlékünnepség szervezési 
feladatait az érintettekkel egyeztesse. 

Határidő: 2016. október 28. 
Felelős : László Piroska jegyző 

 
216/2016.(X.17.) Ök. határozat 
 
                A  képviselő-testület a  2017. évi pedagógus napon  emléktáblát kíván elhelyezni  
                néhai Horváth Lajos a Gelsei Általános Iskola volt igazgatója tiszteletére. Az  
                emléktábla elhelyezésével kapcsolatos feladatok  előkészítő szervező munkával  
                megbízza  Vigh Györgyné vezető óvónőt, és László Piroska jegyzőt. 
                Határidő: értesítésre: 2016. október 30. 
                Felelős: László Piroska jegyző 
 
 
218/2016.(X.17.) Ök. határozat 
 
                Képviselő-testület megbízást ad a jegyző részére, hogy a Gelsei temetőben  
   
                nyugvó néhai Csertán Sándor sírhelyét, aki 1848-as szabadságharc ideje alatt  
                kormánybiztos volt, sírhelyét az önkormányzat  helyi védettség alá kívánja  
                helyezni, ezért a szabályozásra vonatkozó rendelet-tervezetet készítse elő. 
                Határidő: 2016. december 31. 
                Felelős: László Piroska jegyző 
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Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
10/2016.(X.18.) önkormányzati rendelete 

 
A temető használatának rendjéről szóló  7/2014.(IV.23.) Ör. módosításáról 

 
 
219/2016.(X.17.) Ök. határozat 
 
                Képviselő-testület felkéri Vigh Györgyné vezető óvónőt, hogy az óvodás  
                gyermekek ünnepi műsoros előadással  szerepeljenek az Idősek Napja  
                rendezvényen, melynek felkészítésében az óvónők vegyenek részt. 
                Határidő: értesítésre: 2016. október 30. 
                Felelős: értesítésért: László Piroska jegyző 
 
220/2016.(X.17.) Ök. határozat 
 
                 Képviselő-testület felkéri a polgármestert járjon közbe a háziorvosi körzet ellátási  
                 területét érintő települések polgármestereinél, hogy 2017. január 1. napjától milyen  
                 nagyságú összegben tudnának hozzájárulni a háziorvosi feladatellátáshoz, ugyanis  
                 a pénzügyi hozzájárulás függvényében lehet dönteni a helyettesítő háziorvos  
                 személyéről. 
                 Határidő: 2016. november 5. 
                 Felelős: Szegedi Ferenc polgármester 
 


