
Készült: Gelse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 7-én 
- Gelse, Kossuth Lajos  utca 20. szám alatt -  megtartott   üléséről. (kivonat) 
                             
Jelen vannak:  Szegedi Ferenc polgármester  
                          Kovács Károly alpolgármester 
                          Néber Szilveszter alpolgármester          
                          Gregor Zoltán települési képviselő                           
                          Tóth Tamás települési képviselő                         
               Vígh Györgyné  települési képviselő 
 
                          László Piroska jegyző 
                          Kovácsné Zsoldos Ildikó pénzügyi ügyintéző  
 
 Távol maradt: Kenessey Rudolfné települési képviselő  
                          
Az ülés kezdési időpontja: 17:30 óra 
Az ülés befejezésének időpontja: 18:30 óra  
 
N A P I R E N D : 
 
        1.) Beszámoló az önkormányzat 2013. III. negyedévi gazdálkodása végrehajtásáról 
              Előadó: Szegedi Ferenc polgármester 
        2.) Az önkormányzat 2013. évi költségvetése módosítása 
              Előadó: Szegedi Ferenc polgármester  
        3.) Beszámoló a Gelsei Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi gazdálkodása  
             végrehajtásáról 
             Előadó: László Piroska jegyző     
       4.) Az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának koncepciója 
            Előadó: Szegedi Ferenc polgármester 
       5.) Belső ellenőrzés feladatellátás kistérségi társulás keretében és a 2014. évi belső  
            ellenőrzési terv elfogadása. 
            Előadó: Szegedi Ferenc polgármester 
       6.) Rendelet – szociális célú tűzifa támogatásról 
            Előadó: László Piroska jegyző 
       7.) Gelsei Roma Nemzetiségi Önkormányzat tűzifa támogatása 
            Előadó: Szegedi Ferenc polgármester 
       8.) Közmeghallgatás időpontjának meghatározása 
            Előadó: Szegedi Ferenc polgármester 
       9.) Fogorvosi szerződés határidő meghosszabbítása 
            Előadó: Szegedi Ferenc polgármester 
       
10.) Ingatlan kialakítás rendezési tervben foglaltak szerint 
       Előadó: Szegedi Ferenc polgármester 
11.) Orsós Zsolt építési célra tégla igénye 
        Előadó: Szegedi Ferenc polgármester 
 
 
107/2013.(XI.7.) Ök. határozat 
 
                 Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. ¾ évi  
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                 gazdálkodásáról szóló beszámolót megtárgyalta, melyet  
                 137.128.000.- Ft bevétellel, és 130.273.000.- Ft kiadással elfogad, melyből 

           -     személyi juttatások összege: 38.804.000,- Ft 
           -     járulékok összege:                   9.865.000,- Ft 
           -     dologi kiadás összege:           51.322.000,- Ft 
           -     pénzeszköz átadás összege:   13.703.000,- Ft 
           -     Függő, átfutó kiadás              16.879.000,- Ft 

                1.) Gelse Község Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, a gazdálkodási év  
                     vissza lévő idején a további takarékos gazdálkodásra. 
                Határidő: 2013. december 31. 
                Felelős: Szegedi Ferenc polgármester 
 
 
 

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 
13/2013.(XI.8.)  önkormányzati rendelete 

 
Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásáról szóló 3/2013.(II.14.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 

 
108/2013.(XI.7.) Ök. határozat 
 
               Gelse község képviselő-testülete a Garabonc, Gelse, Gelsesziget, Kacorlak,  
               Kilimán, és Nagyrada Községek Önkormányzatinak közös fenntartásukban lévő  
               Gelsei Közös   Önkormányzati Hivatal 2013 ¾ évi gazdálkodásáról szóló  
               beszámolót  megtárgyalta, melyet  
               34.129.000.- Ft bevétellel , és 29.777.000.- Ft kiadással elfogad, melyből 

         -  személyi juttatások összege:   17.722.000,- Ft 
         -  járulékok összege:                    4.646.000,- Ft 
         -  dologi kiadás összege:              4.998.000,- Ft 
         -  függő, átfutó kiadás összege:   2.389.000, - Ft  
         1.) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a gazdálkodási év visszalévő ideje  
              alatt az intézmény működésében a szigorú takarékosság elvét maradéktalanul  
              érvényesítse. 

              Határidő: 2013. december 31. 
              Felelős: László Piroska jegyző 
 
109/2013.(XI.7.) Ök. határozat 
 
               Gelse Község Képviselő-testülete az  Önkormányzat 2014. évi költségvetési          
               koncepcióját elfogadja az előterjesztésben foglaltak szerint. 
               1.) A képviselő-testület a 2014. évi költségvetési tervező munka és a rendelet- 
                    tervezet előkészítése  során az alábbi alapelvek érvényesítését tartja  
                    szükségesnek: 
                    - a közfeladatokat ellátó társulásban lévő intézményrendszer és a hivatal  
                      biztonságos  működésének  biztosítása, különös tekintettel az alapfeladatokra; 
                   -  a tervező munka során ügyelni kell a bevételek és kiadások egyensúlyára; 
                   - az önkormányzat valamennyi területén racionális, hatékony, eredményes               
                     Gazdálkodás  folytatása érdekében a szükséges intézkedések megtétele, 
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                   - törekedni kell a tervezett bevételek teljes körű feltárására, 
            Felelős: polgármester 
            Határidő: a 2014. évi költségvetési beterjesztése,  legkésőbb 2014.02.15. 
 
110/2013.(XI.7.) Ök. határozat 
 
                 Gelse  Község Képviselő-testülete a belső ellenőrzés feladatellátást továbbra is a  
                 Zalakaros Kistérségi Többcélú Társulás belső ellenőre útján kívánja biztosítani. 
                 1.) A Képviselő-testület megtárgyalta  Zalakaros Kistérségi Többcélú Társulás -             
                       belső ellenőre által összeállított, 2014. évben Gelse Község Önkormányzatát  
                       érintő - 2014. évi  belső ellenőrzési tervét, melyet a melléklet szerint jóváhagy.  
                 Határidő: értesítésre: 2013. november 15. 
                 Felelős : értesítésért: László Piroska körjegyző 
 
 

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
14/2013.(XI.6.) önkormányzati rendelete 

 
A szociális célú tűzifa támogatásáról 

 
111/2013.(XI.7.) Ök. határozat 
 
               A képviselő-testület egyetért a Gelsei Roma Nemzetiségű Önkormányzat részére  
               favágás céljából juttatandó terület biztosításával. 
               1.) A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a favágás céljára a terület   
                    Kijelölésére közösen kerüljön sor, melyen mindkét fél legyen jelen. A juttatást  
                    érintően  rászorulók körében egyeztetés történjen a jegyzővel. 
              Határidő: egyeztetésre: 2013. december 31. 
              Felelős : Szegedi Ferenc polgármester  
 
112/2013.(XI.7.) Ök. határozat 
 
                A képviselő-testület a közmeghallgatást tart 2013. december 19-én (csütörtök) 17  
                órai kezdettel az általános iskola helyiségében. 
                1.) Utasítja a polgármestert, hogy a közmeghallgatás szervezését érintő feladatot  
                     lássa el. 
                Határidő: 2013. december 19. 
                Felelős : Szegedi Ferenc polgármester 
 
113/2013.(XI.7.) Ök. határozat 
 
                A képviselő-testület Dr. Vass Tamás vállalkozó fogorvossal megkötött, az  
                  Önkormányzat egészségügyi alapellátás fogorvosi szolgálatának vállalkozási  
                  rendszerben történő működtetésére 2012. augusztus 31. napján kelt megbízási  
                  szerződés  3.1 pontja helyébe az alábbi szöveg kerül: 
                  „3.1. A jelen szerződés 2012.09.01. napjától kezdődően  2014. december 31.  
                           napjáig határozott időre szól.” 
                  Határidő: értesítésre: 2013. november 15. 
                  Felelős : László Piroska jegyző 
 



 4 

114/2013.(XI.7.) Ök. határozat 
 
                Gelse Község Képviselő-testülete igényét jelzi, a gelsei ingatlan nyilvántartásban a  
                Magyar Állam tulajdonában, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. kezelésében és  
                haszonbérleti szerződés alapján a Backó Kft. használatában lévő, a 0111/8  Hrsz  
                alatt   szántóként nyilvántartott;  88,5319 ha nagyságú területből 5 db lakótelek  
                kialakításához szükséges 6000 m2  nagyságú terület megszerzésére  a település  
                rendezési tervében foglaltaknak megfelelően, melyet az adósságrendezési eljárás  
                befejeztével rendezni kíván. 
                Határidő: értesítésre: 2013. november 15. 
                Felelős: értesítésért: László Piroska jegyző 
                 

 
115/2013.(XI.7.) Ök. határozat  
 
                A képviselő-testület Orsós Zsolt Gelse, József Attila utca 37. szám alatti lakos  
                építőanyag (tégla) iránti kérelmét jelenleg nem tudja teljesíteni, mert az  
                önkormányzati tulajdonban lévő gépjárművek tárolására építendő garázs  
                falazatához szükséges tégla mennyisége még nem ismert. Amennyiben az épület   
                elkészültét követően építőanyag (tégla) marad, úgy a kérelmében foglaltakra                                             
                a képviselő-testület visszatér. 
                Határidő: értesítésre: 2013. november 30. 
                Felelős: László Piroska jegyző 


