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Készült a Gelse községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. május 18-án, a Petőfi 
Sándor Emlékkönyvtár tanácstermében (Gelse, Kossuth Lajos utca 88.) megtartott üléséről. 
(kivonat) 

Jelen vannak:   Szegedi Ferenc polgármester  
                           Néber Szilveszter alpolgármester                                                                                                                                                                                                  
                           Gregor Zoltán önkormányzati képviselő            
                           Horváth Tímea önkormányzati képviselő                            
                           Tóth Tamás önkormányzati képviselő                                                                                                
                           Vígh Györgyné önkormányzati képviselő 
                            
                           László Piroska jegyző 
                           Kovácsné Zsoldos Ildikó költségvetési – pénzügyi ügyintéző                                         
                                                              
Távol maradt:  Kenessey Rudolfné önkormányzati képviselő 
 
 
Az ülés kezdési ideje:  16:00 óra  
             befejezési idő:  17:00 óra 
 
N A P I R E N D : 
 

1.) Beszámoló az önkormányzat 2016. évi gazdálkodása végrehajtásáról 
               Előadó: Szegedi Ferenc polgármester 

2.) A házasságkötés hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül 
történő engedélyezésének szabályairól és a fizetendő díjak mértékéről rendelet 
Előadó: László Piroska jegyző 

3.) Gyalogos átkelőhely létesítésének tervezői munkára való megbízása 
Előadó: Szegedi Ferenc polgármester 

4.) Tiszai Norbert Gelse, Dózsa György utca 2. szám alatti bérlakás bérleti 
jogviszonyának meghosszabbítása 
Előadó: Szegedi Ferenc polgármester 

5.) Háziorvosi rendelő után fennálló közüzemi díj rendezése 
Előadó: Szegedi Ferenc polgármester 
 

 
Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 

9/2017.(VI.19.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat  2016. évi költségvetésének végrehajtásáról  és a pénzmaradvány 

jóváhagyásáról 
 

 
Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 

10/2017.(V.19.) önkormányzati rendelete 
A házasságkötés hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül 

történő engedélyezésének szabályairól és a fizetendő díjak mértékéről 
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55/2017.(V.18.) Ök. határozat 

            Képviselő-testület a településen létesítendő gyalogátkelőhely  
            tervdokumentációjának elkészítését szükségtelennek tartja, mivel nem ért  
            egyet a szakhatóságok által meghatározott  helyszínnel (település  
            csomópontjában) 
            Javasolja amennyiben lehetséges, a szakhatóságokkal  további  
            egyeztetésekre kerüljön sor.  
            Határidő: folyamatos 
            Felelős: Szegedi Ferenc polgármester 
 
56/2017.(V.18.) Ök. határozat 
 
               Gelse Község Képviselő-testülete az 55/2013.(V.22.) Ök. határozatában bérlőnek                    
               kijelölte Tiszai Norbert Gelsei lakost. A 2013. május 15. napján kelt bérleti  
               szerződés 2. pont rendelkezése az alábbiak szerint változik: 
               „2.) A Bérbeadó az 1. pontban megjelölt ingatlan 52 m2 alapterületű lakását a jelen  
                      szerződéssel 2013. (év) május (hó) 15. napjától kezdődően 2019. május 31.  
                      napjáig határozott időre bérbe adja a Bérlő részére. Amennyiben bármiféle gond  
                      merülne fel a bérlő magatartásával (pl: a bérleti díjat, a közüzemi számlákat nem  
                      fizeti meg határidőre, stb…) az ingatlant azonnal el kell hagynia.” A szerződés  
                      egyéb rendelkezései változatlanok maradnak. 
               Határidő: értesítésre: 2017. május 31. 
               Felelős: értesítésért: László Piroska jegyző 
 
57/2017.(V.18.) Ök. határozat 
 
               A képviselő-testület a háziorvosi rendelő után fennálló közüzemi (villany, gáz)    
               díj összegét a tényleges fogyasztás alapján kéri megállapítani. 

1.) Utasítja a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedést a gáz és az  
áramdíj tényleges fogyasztása elszámolására vonatkozóan a szolgáltatók felé. 

2.) A képviselő-testület a háziorvos által fizetendő közüzemi díj fizetési 
kötelezettség teljesítését felfüggeszti a gáz- és az áramszolgáltatók által történő 
tényleges fogyasztás elszámolása rendezéséig. 

Határidő: intézkedés megtétele: 2017. május 31. 
Felelős: Szegedi Ferenc polgármester 


