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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

Készült Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 8-án,  Gelse, 
Kossuth Lajos utca 76. szám alatt lévő Weöres Sándor Általános Iskola helyiségében 
megtartott közmeghallgatásról. 

Jelen vannak: Szegedi Ferenc polgármester 
                         Néber Szilveszter alpolgármester 
                         Gregor Zoltán önkormányzati képviselő 
                         Vígh Györgyné önkormányzati képviselő 
 
                         László Piroska jegyző 
                   
                         27 fő érdeklődő a lakosság részéről 
  
Az ülés kezdési időpontja:      17:30 óra 
             befejezési időpontja:  18:30 óra 
 
Szegedi Ferenc polgármester köszönti a megjelenteket. 
Megállapítja, hogy a közmeghallgatás alkalmával tartott képviselő-testület ülése 
határozatképes, mert a testületi tagoknak, több mint a fele 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 2016. évben végzett feladatellátásáról, a 2017. 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 2016. évben végzett munkájáról, valamint a 2017. 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 : 
 
Seiber Attila: Az Alkotmány utca végének a jobb oldalán lévő terület évek óta elhanyagolt, 
gazos. Javasolja annak rendbetételét. 
A faluban többször elfordult, hogy a kóbor kutyák a veteményeskertekben kárt okoznak. 
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Szegedi Ferenc polgármester: Az ingatlan tulajdonost felszólítjuk a terület gondozására, 
illetve az önkormányzat pénzügyi helyzetétől függően kerül megoldásra annak kitisztítása. 
A kóbor kutyák tulajdonosait nehéz beazonosítani. A gyepmester felé is lehet jelezni, aki 
befogja őket. 
Gregor Zoltán: Az Alkotmány utca végén lévő területtel kapcsolatban jogos a felvetés. A 
német tulajdonos lakóházától rendezett a terület. 
Nyúl Lajosné: Az alsó autóbuszmegálló táblán még a régi elnevezés: „Vegyesbolt” szerepel. 
Már több éve megszűnt a vegyesbolt, javasolja, hogy az ott jelenleg üzemelő „Pálma presszó” 
kerüljön feltüntetésre a jelzőtáblán. 
Megkérdezi, hogy Virágos Magyarországért mozgalomban Gelse milyen elismerésben 
részesült?  
Javasolja zebra létesítését a központba, az iskola elé. A Zalai Hírlapban olvasta, hogy a 
Pacsán az önkormányzat építette ki. 
A temetőben 2 tuja nagyon magasra nőtt, ami viharos időben veszélyes lehet, kivágását 
javasolja. 
Szegedi Ferenc: A közvilágítási hibát az E-ON felé kell bejelenteni. 
A zebra létesítésével kapcsolatban a közúti hatóságokkal kell egyeztetni. 
A kutyatartással kapcsolatban hathatós intézkedéseket kell tenni a jegyző által. 
Seiber Attila: A problémát a közúton történő parkolás okozza, ezért veszélyes az átkelés az 
úttesten, főleg a reggeli időszakban. A Bindics telken lehetne parkolót kialakítani. 
Szegedi Ferenc: A Kúria előtt lévő parkoló kicsi, hosszabb távon kellene parkolási 
lehetőséget kialakítani. 
Horváth György:  Ne várjuk meg, míg baleset fog történni! Az óvoda előtt ott van a rokkant 
parkoló, azt kellene megengedni, hogy járművel parkolhassanak rajta. 
Szegedi Ferenc: A mozgáskorlátozott parkoló kialakítása kötelező volt az óvodai EU-s 
pályázati beruházás miatt. Azt nem lehet megszüntetni. 
Mecseki Tivadarné: Ígéretet kaptak a temetői vízelvezetésre. 
Szegedi Ferenc: Az összes árok kitisztításra került. Az özönvízszerű eső esetén nem tud mit 
tenni az önkormányzat. 
Stibernik László: A Petőfi és Kossuth utca sarkán lévő élő sövény a járda felét elfoglalja. 
A közmunkások kiárkoltak, de a Principális-csatornáig is meg kellene oldani. A faluból nem 
tud kifolyni a víz. 
A központi kereszteződést rendbe kell tenni, mivel magasra növő növényzet került oda 
beültetésre, és az alacsony autókból nem lehet belátni az utat. 
Amennyiben a kereszteződésben jó látási viszonyok biztosítva lesznek, ingyen kivágja a 
temetőben a veszélyes fákat. 
Szegedi Ferenc: Az összekötő árkok nem kerültek kitisztításra. Nem az önkormányzat 
tulajdona, illetve központi segítségre lenne szükség. 
Kovács Gyula: Milyen funkciót szán az Önkormányzat a volt varroda épületének? A fürdő, 
Sebestyén Kúria és Turistaszálló használatával kapcsolatban érdeklődik. 
Szegedi Ferenc: A Miniszterelnök úrnak is írtunk levelet, mely részükről  az EMMI felé 
áttételre került. A KLIK pedig olyan választ adott, hogy úszásoktatásra nincs igény, mivel az 
Nagykanizsán megoldott! 
A kúria épületére pedig szeretne az önkormányzat értékesíteni. Mindennek idő és pénz a 
kérdése. 
Fritz László: Járdák korszerűsítésénél kapcsolatban elmondja, hogy az aszfalt lehet, hogy 
célszerűbb lenne, mint a beton. 
Az adósságrendezést követően, 2 év eltelte után ki lesz, aki kártalanítja a  bejelentett 
hitelezőket? A helyi vállalkozók kártalanítása megtörténik-e? 
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Tudomása szerint nagyon szép segélyeket osztottak a faluban, a jegyző is jutalmazásban 
részesült. 
Több emberséget kellene tanúsítani az adó területén. 
László Piroska jegyző: A közterületen kóborló ebek tulajdonosait jelezni kell feléje, mert a 
szükséges intézkedést csak abban az esetben tudja megtenni. 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  rászoruló személyek részesültek segélyezésben. 
Szegedi Ferenc: Az adósságrendezés lezárását követően már nincs lehetőség a helyi 
vállalkozók kártalanítására. 
A jutalmazás nem valós, sem a polgármester sem a jegyző nem kapott jutalmat. 
Kovácsné Kocsi Zsuzsanna: Udvaris levélben kapott Ő a csesztregi önkormányzattól levelet 
az adóbefizetése határidőben történő befizetése miatt.  
A közösségi életben végzett tevékenységre büszkék vagyunk, a dicséretet nevesíteni kellett 
volna, főleg Kerekes Endréné népi iparművész esetében. 
Az Értéktár Bizottság munkájával kapcsolatban érdeklődik. 
László Piroska: Az önkormányzati adóhatóságnál az adóbehajtás a jogszabályi előírások 
szerint történik.  
A Gelsei Híradó Újságban több oldalas, fényképes cikkben a lakosság tájékoztatása 
megtörtént Kerekes Endréné kitüntetéséről. 
Az Értéktár Bizottság munkája a tagok elfoglaltsága miatt sajnos nem valósult meg 
maradéktalanul. 
Kovács Károly: Nagyon sok mindent elhatároztunk, de elmaradt. 
 
Szegedi Ferenc polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy fogadja el a 
közmeghallgatáson felvetődött problémák megvalósítására teendő intézkedést. 

- Alkotmány utca végén lévő terület folyamatos gondozása (kaszálás) 
- település központjában gyalogos átkelőhely létesítésének kezdeményezése, 
- település központjában a gépjárművek parkolásának megoldása, hogy ne azúttest két 

oldalán várakozzanak, mert  az veszélyes, 
- település központjában lévő magasra nőtt növényzet rendezése, az útkereszteződés 

biztonságos beláthatósága végett, 
- temetőben lévő (sírhelyeken) magasra nőtt 2 tuja kivágása, 
- közterületen kóborló kutyák gazdáinak felszólítása 

 
A képviselő-testület és a közmeghallgatáson jelenlevők által a képviselő-testülethez intézett 
kérdéseikre adott választ egyhangúlag elfogadják. 
 
Szegedi Ferenc polgármester a megjelenést megköszöni és az ülést bezárja. 
 

k.m.f. 
 

 
Szegedi Ferenc                                                             László Piroska  

polgármester                                                                     jegyző                                               
 

 
 

Néber Szilveszter                      Vígh Györgyné 
jegyzőkönyv hitelesítők 


