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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

Készült Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 3-án, 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 
                   
                       25 fő érdeklődő a lakosság részéről 
 
Az ülés kezdési időpontja:      17:00 óra 
             befejezési időpontja:  19:00 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 Vigh Györgyné önkormányzati képviselőt, majd az 
alábbi napirendet fogadja el: 
 
N A P I R E N D : 
 

1.) Beszámoló az önkormányzat 2015. évben végzett feladatellátásáról, a 2016. 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 2015. évben végzett munkájáról, valamint a 2016. évi 
gazdálkodást érintő feladatok várható alakulásáról, a településfejlesztés érintő 
elképzelésekről. 

Kéri a lakosság véleményét, hozzászólásokat. 

Felkéri Néber Szilveszter alpolgármestert az ülés levezetésére. 

Néber Szilveszter alpolgármester tájékoztatja a jelenlevőket az ügyrendet érintő 
szabályokról. 

H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K : 
 
Doszpoth Ferenc: észrevételezi a hozzászólásokra biztosított időkorlátozást. 
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Már korábban is felvetette, hogy az Őszikék Pávakör tagjai idős emberek és nehézkes a 
mozgásuk. Próbák idejére a könyvtár emeleti helyisége van részükre biztosítva, ahova 
nehezen tudnak feljutni. Kéri, hogy az önkormányzat földszinti termet biztosítson részükre a 
próbák idejére. 
A jegyző törvényértelmező személy, és mégis előfordul, hogy olyan személy vesz fel havi 
rendszerességgel segélyt aki arra nem jogosult. 
Meghallgatta a polgármester beszámolóját, de a képviselők munkájáról nem hangzott el 
tájékoztatás, illetve ők mivel segítik a polgármestert feladata ellátásában.  
Szegedi Ferenc polgármester: a problémák felvetésére egész évben lehetőség van, csak 
azzal élni kell. Bármikor meg lehet vele beszélni a dolgokat, időpont egyeztetéssel. Az 
Őszikék Pávakör tagjai részére az Általános Iskola épületében lévő földszinti terem 
biztosított, de azt ők nem akarják igénybe venni. 
A képviselő-testület tagjai a döntéshozatalban segítik munkáját, elfogadják javaslatait. 
László Piroska jegyző: a segélyezés a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A Szociális 
Bizottság javaslata figyelembe vételével, és az önkormányzat rendeletében meghatározott 
szabályok megtartásával hozza meg döntését a képviselő-testület. 
A foglalkoztatást helyettesítő támogatás megállapítása 2015. március 1. napjával a Járási 
hivatalok hatáskörébe került át. 
Fritz László: a jövő évi tervekben nem szerepelt az önkormányzat azon elképzelése, hogy a 
faluvégén lévő területből kíván-e kialakítani lakótelkeket, melyről már korábban volt szó. 
Nem tudja elfogadni a jegyző azon feladatellátását, mi szerint a helyi vállalkozók 
bankszámlájára inkasszót bocsát ki. 
Szegedi Ferenc polgármester: Képviselő-testület hatáskörébe tartozik a lakótelek kialakítás. 
Fölterületet a Magyar Állam eladta, az új tulajdonossal kell majd e téren egyeztetni.  
Fritz László: A korábbi önkormányzati ciklusban a képviselő-testület döntött a lakótelkek 
kialakításáról. Ő igényt tartott az első területrészre, melyet most is fenntart. 
Szegedi Ferenc polgármester: meghiúsult a lakótelkek kialakítása, mert 2009. évben 
kezdeményezett földhivatali eljárásban az önkormányzat nem fizette meg a megállapított – 
egymillió forint – pénzösszeget. 
Megmondja, hogy a területet ő vásárolta meg, lehet szó telekalakításról, de emberséggel 
viselkedjünk egymás iránt. 
Azt minden adófizető polgárnak tudni kell, hogy a helyi adót meg kell fizetni. Meg nem 
fizetés esetén történik a végrehajtás, mely bankszámla megterhelését is jelentheti. 
Sabján Győző: megjegyzi, hogy azon a területen neki is van hatezer négyzetméter nagyságú 
földje, melyet már akkoriban javasolt cserére amikor az önkormányzat a lakótelkek 
kialakítását határozta el. Meghiúsult a csere, pedig akkor megvalósulhatott volna az 
elképzelés a lakótelkek kialakítását érintően. 
Kovács Károly önkormányzati képviselő: A jegyzővel vannak vitáink. 
A polgármester beszámolója még kiegészítendő, mert vannak olyan eredmények mely 
említésre méltó, pl: Princivil Egyesület munkája,  a településen működő Gel és Kov Szociális 
Szövetkezet. 
Elmondja, hogy a képviselő-testületre az elkövetkezendő időszakban komoly, felelősségteljes 
munka vár, mert hamarosan kiírásra kerülnek a pályázatok. 
Az adósságrendezésről csak annyit kíván mondani, hogy azt le kell zárni akár erkölcsileg, de 
ha lehetőség lesz rá anyagilag is a károsultak felé. 
Szőts Árpád: szerette volna hallani, hogy a képviselő-testület elnézést kér a helyi 
vállalkozóktól, amiért kárt okozott  nekik az adósságrendezési eljárás miatt. 
Kovács Károly önkormányzati képviselő: az előző önkormányzati ciklus kezdete nagyon 
nehéz volt, mert akkor szembesült a képviselő-testület a nagy adóssággal. 
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Fritz Rihárd : szeretné elérni, hogy az önkormányzat a rendezvényein a helyi vállalkozókat 
részesítse előnybe.  
Szegedi Ferenc polgármester: a helyi vállalkozóktól elnézést a 2010. év előtti időszak miatt 
nem gondolja, hogy a jelenlegi képviselő-testületnek kellene megtenni. 
Az önkormányzat a  helyi vállalkozók részére előnyt nem  tud juttatni, mert az 
diszkrimináció,  és a közösségi jog szabályaival ellentétes. 
A pályázatok nagyon jók lesznek, de ahhoz önrészt is kell letenni, hitel felvételére már nincs 
lehetőség. 
Szőts Árpád: az időpont megjelölést  kifogásolja, sokan azért nem tudtak eljönni, mert 
vidéken dolgoznak. Megkérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy az adósságrendezéshez mi a 
véleményük, éreznek e abban felelősséget. Ugyanis, ha egy kicsit kihúzták volna az időt, az 
állami konszolidációban részt vehetett volna az önkormányzat, vagyis a Magyar Állam  az 
adósságot átvállalta volna. 
Az önkormányzat peres eljárásairól nem hallott. A Gelse Gasztro kft. ellen indított peres 
eljárásban az önkormányzat vesztes fél maradt.  Nem fizette ki a szolgáltatás értékét az 
önkormányzat ezért a cég felszámolás alá került. Egy helyi vállalkozás tönkre ment, mely 
kettő családot érintett.  
Kovács Károly önkormányzati képviselőtől hangzott el, hogy megpróbálnak segíteni a 
károsultakon, hogyan gondolja a képviselő-testület. Lehet szép szavakat mondani, de a 
pénzükhöz nem jutnak hozzá. Azt várjuk a polgármestertől,  hogy tegyenek valamit annak 
érdekében, hogy a pénzüket megkapják. 
Szeretne választ kapni, hogy kitette a feljelentést Rácz József, volt polgármester ellen? A 
bíróságra tanú meghallgatás végett a fél falut behívták. 
Számára az is meglepő, hogy a peres eljárásban a tárgyaláson a képviselő-testület tagjai nem 
voltak jelen, első kézből hallhatták volna a dolgokat. Ő több tárgyaláson jelen volt. 
A Sebestyén kúria ingatlan státusza végső soron valójában mi.  Földhivatali nyilvántartás 
szerint kultúrház, átépítéssel pince, borozóra kapott használatbavételi engedélyt. 
A fürdő sorsáról nem hallott a polgármesteri beszámolóban. 
Az adósságrendezési eljárásban ő is, mint helyi vállalkozó jelentős összeggel károsult, mely 
nem került kifizetésre. A  Sebestyén kúria beruházásban vállalkozóként ő is jelen volt, az 
alvállalkozókat kifizette, de az önkormányzat felé benyújtott számla nem került 
kiegyenlítésre. 
Szegedi Ferenc polgármester: Már nagyon sokszor elmondta, hogy az adósságrendezési 
eljárás elkerülhetetlen volt, nem tudta az önkormányzat  az időt kitolni. A szállítói tartozások 
meghaladták a 440 millió forintot, a szállítók részéről napi szinten volt a reklamáció a számla 
kiegyenlítésről, a fizetésről. 
A kormányhivatal részéről is felhívták figyelmét, ha nem tesz lépést az önkormányzat ők 
fognak intézkedni a törvényesség  érdekében. A törvényes eljárás pedig az adósságrendezés 
megindítása volt.  Megjegyzi, hogy legalább tíz bankkal tárgyalt, de hitelt egyik sem adott az 
önkormányzatnak. Az intézményeket működtetni kellett, a dolgozóknak a munkabért fizetni. 
Nem lehetet az akkori állapotot még közel két évig fenntartani, mert az adósságkonszolidáció 
2012. decemberében kezdődött. 
A helyi vállalkozókkal többször történt egyeztetés, pl. a Gelse Gasztro Kft. képviselőivel, de 
soha nem fogadták el az önkormányzat ajánlatát, a realitástól mindig elrugaszkodtak.  
A  fürdő az MFB tulajdonába került, egyeztetés van folyamatban az üzemeltetést érintően. 
Megkereste az önkormányzat az országgyűlési képviselőt is, közbenjárását kérve a fürdő 
üzemeltetéséhez. 
A Sebestyén kúria üzemeltetését az önkormányzat felvállalni nem tudja, a hasznosítására 
megoldást kell keresni. 
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Fritz László: A Gelse Gasztro kft. perében pervesztes lett az önkormányzat, a képviselő-
testület mért nem vállalja fel, hogy tévedtek. 
Szőts Árpád: Nem tudja elfogadni, hogy az adósságrendezési eljárásban a hitelezők  nem 
lettek kielégítve, károsultak maradtak. A Sebestyén kúria beruházását a helyi vállalkozók 
végezték, azonban a pénzükhöz nem jutattak. A szerződést az akkori kft. vezetője, a jelenlegi 
polgármester írta alá. A beruházás megvalósításához hitel felvételére is sor került.  
Szegedi Ferenc polgármester: Az adósságrendezést nem csak a Sebestyén kúria beruházása 
idézte elő.  Célszerű lenne az előző vezetést megkérdezni, miért juttatták oda a falut, ahova 
jutott 2011. január 5. napjával. 
Szőts Árpád: a jelenlegi önkormányzat is tévedett, mert a Gelse Gasztro kft-vel kötött 
szerződése jogszerű volt, ennek ellenére a képviselő-testület a szerződés érvényessége végett 
keresetet indított. 
Szegedi Ferenc polgármester: a Gelse Gasztro kft. szolgáltatási szerződése törvényességét 
kifogásolták, ugyanis közbeszerzési eljárás megkerülésével kötötték azt meg. Közbeszerzési 
eljárást kellett volna lefolytatni, mert a szolgáltatás értéke meghaladta éves szinten a 
nyolcmillió forintot. 
Kiss Rudolf: Thúry György utca és az Alkotmány utcát összekötő  úton a mezőgazdasági 
gépek tönkreteszik az utat, e téren kellene megoldást keresni. Baján Sándor vállalkozónak az 
Alkotmány utcában  van a telephelye, a gépeivel a Thúry utca  felől jár ki,  és az összekötő 
útszakaszon kárt okoz.  Az  összekötő útszakaszon nincs közvilágítás, kéri annak a 
lehetőségek szerinti megoldását. 
Javasolja, hogy a temető felé vezető földes út mellett lévő árok területébe  a szántóföldeken 
végzett a mezőgazdasági munkák során  abba ne szántsanak be. Utána kéne nézni aki az ilyen 
dolgokat elköveti, és felszólítani az eredeti állapot helyreállítására. 
Mecseki Tivadarné: Megköszöni az önkormányzatnak, hogy a múlt évben felvetett probléma 
rendezésre került, a közvilágítási lámpatest felszerelése megtörtént.  
A temetőben is odafigyeltek a közmunkások a sírok tisztántartására a kaszálások során. 
A háziorvosi ellátás felől szeretne hallani. Az orvosi rendelő tisztántartása erősen 
kifogásolandó. A minap járt az orvosnál és az ablaküvegeken nem lehetett átlátni, a feljáró 
nem volt lesöpörve.  
Szegedi Ferenc polgármester: A Thúry György utca közvilágítását soha senki nem 
észrevételezte, utána néz és amennyiben indokolt a probléma megoldása felől intézkedni fog a 
képviselő-testület. A közút rongálását nem tapasztalta még, de megnézi azt. 
Az árokpartba történő beszántás után fog nézni.  
Háziorvos jelölt van, tárgyalások folynak a feladatellátásra. A háziorvosi rendelő és annak 
környékének tisztántartása a háziorvos feladata.  
Hajmás Antal: lehet vitázni és elégedetlenséget nyilvánítani az adósságrendezési eljárást 
illetően, de azt elfelejtik az érintettek, hogy a volt polgármester idézte elő a helyzetet.  
Kovács Károly önkormányzati képviselő: azt mindenkinek meg kell érteni, hogy az 
adósságkonszolidációig nem lehetett volna kihúzni az önkormányzat működését. Nem szabad 
figyelmen kívül hagyni az adósságrendezési eljárás eredményét sem, hogy sikerült megtartani 
az intézményeink ingatlanát. 
A károsultakkal folytatott az önkormányzat tárgyalást egyezség kötés végett, ilyen volt a 
Gelse Gasztro kft. is, de nem fogadta el az ajánlatunkat. Önkormányzati képviselőként nem 
tudta megítélni a szolgáltatási szerződés jogszerűségét, ezért döntött a bírósági eljárás mellett. 
A Sebestyén kúria hasznosítása felől folyamatos egyeztetés folyik  a testületen belül. 
Kiss Rudolf: javasolja, hogy az önkormányzat adjon lehetőséget a helyi vállalkozók részére, 
hogy problémájukról beszélni tudjanak és annak orvoslása megoldást nyerjen. 
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A közterületen való árusítással nem ért egyet, a bolt előtt virágot árulnak. A Bindics telken 
ruházati cikkeket pakolnak ki. Gépkocsiból élelmiszert árulnak. Ezen árusok fizetnek az 
önkormányzat felé? 
László Piroska jegyző:  a közterületen történő árusításért közterület használati díjat fizetnek 
az érintettek. A  bolt előtti árusítás nem közterület, az magánterület. A tulajdonos 
hozzájárulásával történik az árusítás.  
Nem lehet megtiltani a mozgóárusítást. Engedéllyel rendelkeznek, jogszerű a tevékenységük. 
A közúton gépjárművel  való megállás nem minősül közterület foglalásnak. 
Horváth György: az önkormányzat munkáját pályázatírással segíti Kovács Károly képviselő, 
melyért köszönetét fejezi ki.  
A hímző szakkör felé nyújtott anyagi támogatásért köszönetet mond. 
Fritz László: elgondolkodott mint helyi vállalkozó, mint az adósságrendezési eljárás 
károsultja, hogy a Sebestyén kúriába készített bútorjait megkaphatja-e? Azokat értékesíteni 
tudná, annyival is csökkenhetne a kára. 
A vállalkozóknak a jegyző sok mindenbe keresztbe tett, soha nem volt példa, hogy a 
számlájukra inkasszót  bocsátott volna ki. 
Szegedi Ferenc polgármester: tudomásul kell venni mindenkinek, hogy az adófizetés 
állampolgári kötelezettség. Nem teljesítése végrehajtást von maga után, akár a bankszámla 
megterhelését is jelentheti. A jegyző a feladatát látta el, amikor a végrehajtási cselekményeket 
foganatosította. 
Doszpoth Ferenc: a megnyilvánulásokból látható, hogy egyes emberek nagyon 
tájékozatlanok. Javasolja, hogy a lakosság tájékoztatás végett évente legalább kettő 
alkalommal tartson a képviselő-testület közmeghallgatást. 
Szegedi Ferenc polgármester:  egyéni sérelmek kerültek felszínre, nem az önkormányzat 
munkáját érintő építő jellegű vélemények hangzottak el. 
Az évenkénti kettő közmeghallgatás felesleges, mert bármikor be lehet jönni a hivatalba, meg 
lehet keresni az érintett vezetőt, vagy ügyintézőt és lehet tájékoztatást kérni az önkormányzat 
feladatkörét érintő ügyben. 
A lakosság tájékoztatására szolgál a helyi újság is. 
 
Összegezve a felvetetteket: 
 
Önkormányzat által teendő intézkedések: 
 

• Thúry  és az Alkotmány utcát összekötő útszakaszon  közvilágítása érdekében 
amennyiben indokolt közvilágítási lámpatest bővítését kell kérni, és az EON felé 
annak megrendelése. 

• A fenti útszakasz  közút állapotának felmérése, amennyiben indokolt annak javítása  
• a temető melletti földes út árokpartjának rendezettsége, amennyiben indokolt utána 

járni a károkozásnak, és megkövetelni a károkozótól  annak helyreállítását. 
   
 
Szegedi Ferenc polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy fogadja el a 
közmeghallgatáson felvetődött problémák megvalósítására teendő intézkedést. 
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A megjelenést megköszöni és az ülést bezárja. 
 

k.m.f. 
 
 
 

Szegedi Ferenc                                                             László Piroska  
polgármester                                                                     jegyző                                               

 
 
 
 

Néber Szilveszter                      Vígh Györgyné 
jegyzőkönyv hitelesítők 

 
 


