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Készült a Gelse községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. március 21-én (Gelse, 
Kossuth Lajos utca 20. szám alatti hivatali helységében) megtartott  üléséről. (kivonat) 

Jelen vannak:   Szegedi Ferenc polgármester  
                           Néber Szilveszter alpolgármester                                                                                                                                                                                                  
                           Gregor Zoltán önkormányzati képviselő            
                           Horváth Tímea önkormányzati képviselő 
                           Kenessey Rudolfné önkormányzati képviselő 
                           Vígh Györgyné önkormányzati képviselő 
                            
                           László Piroska jegyző 
                           Balázsné Sabján Andrea adóügyi ügyintéző                                         
                                                              
Távol maradt: Tóth Tamás önkormányzati képviselő                                                                                                
 
Az ülés kezdési ideje:  17:30 óra  
             befejezési idő:  19:00 óra 
 
N A P I R E N D : 
 

1.) Beszámoló az önkormányzati adóhatóság 2016. évi munkájáról 
Előadó: László Piroska jegyző 

2.)  Beszámoló a 2016. évi belső ellenőrzés megállapításairól 
Előadó: László Piroska jegyző 

3.) Rendelet alkotás: a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges 
választópolgárok számáról 
Előadó: László Piroska jegyző 

4.) Házi segítségnyújtás díjának emelése 
Előadó: Szegedi Ferenc polgármester 

5.) Ajánlattételi felhívás építési beruházásra 
Előadó: Szegedi Ferenc polgármester 

6.) A volt varroda épület előkertjének és a fogorvosi rendelő udvarának 
rendezettsége 
Előadó: Szegedi Ferenc polgármester 

7.) Gelse község rendezési tervéről szóló rendelet módosítása 
Előadó: László Piroska jegyző 

8.) Műfüves pálya felújítása 
Előadó: Szegedi Ferenc polgármester 

 9.) Temetőről  szóló rendelet módosítása 
       Előadó: Szegedi Ferenc polgármester 
10.)  Sebestyén kúria épület hasznosítása 
         Előadó: Szegedi Ferenc polgármester 
INTERPELLÁCIÓ 
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27/2017.(III.21.) Ök. határozat 
 
               A képviselő-testület megtárgyalta meg és elfogadja  az önkormányzati adóhatóság  
               2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót. Megállapítja, hogy az elmúlt évben az  
               adóigazgatási munkában az adóbeszedés kiemelt feladatot jelentett, melynek  
               eredményeként a jelentkező hátralékból jelentős összeg behajtásra került. A  
               képviselő-testület utasítsa a jegyzőt, hogy a jövőben is kiemelt figyelmet fordítson az  
               adóbevételek beszedésére, az adóhátralék csökkentésére, és az adófelderítésre. 
               Határidő: folyamatos, beszámolásra: 2018. március 31. 
               Felelős: László Piroska jegyző 
                  

 
28/2017.(III.21.) Ök. határozat 
 
              Gelse Község Képviselő-testülete megtárgyalta a 2016. évi belső ellenőrzés  
              tapasztalatairól szóló belső ellenőri jelentést, az önkormányzat 2015. évi közbeszerzési      
              tevékenységéről, melyet elfogad. 

  1.) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a gazdálkodás szabályszerűsége  
                  érdekében kiemelt figyelmet fordítson a törvényességre. 
              Határidő: Folyamatos, beszámolásra: 2017. március 31. 
              Felelős: László Piroska jegyző 
 
 

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
3/2017.(III.22.) önkormányzati rendelete 

 
A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról 

 
 

29/2017.(III.21.) Ök. határozat 
 
              Gelse Község Képviselő-testülete elfogadja a Zalakaros Kistérségi Többcélú 
Társulás  
              keretében működő házi segítségnyújtás intézményi térítési díjának 2017. április 1.  
              napjával történő növelését az alábbiak szerint:  

- gondozottak térítési díja 200.- Ft/óradíj, 
- önkormányzati hozzájárulás: 200.- Ft/ellátotti nap/gondozott 
Határidő: értesítésre: 2017. március 31. 
Felelős: értesítésért: László Piroska jegyző 

 
 
30/2017.(III.21.) Ök. határozat 
 
             Gelse község Képviselő-testülete a ravatalozó és a Gelsei Közös Önkormányzati  
             Hivatal épületének felújítási munkái elvégzésére az ajánlattételi felhívást az alábbi  
             kivitelezők részére küldi meg:  

- Vajda Ép. Kft. melyet képvisel: Vajda Ferenc Zalaapáti vállalkozó, 
- Globál Zala Kft., melyet képvisel: Varga Endre (Nagykanizsa, Vadvirág u. 46.) 
      vállalkozó, 
- Radabau Kft., melyet képvisel  Zsiga Zsolt Nagyradai vállalkozó 
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1.)  A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az ajánlattételi felhívás 
megküldéséről  
     gondoskodjon. 
Határidő: megküldésre: legkésőbb: 2017. március 25. 
Felelős: László Piroska jegyző 

 
 
31/2017.(III.21.) Ök. határozat 
 
              A képviselő-testület a volt varroda épület előkertjében lévő fenyőfák és  egyéb  
              növényzet kivágásához, tisztításához hozzájárul. 

1.) Megbízza  a polgármestert, hogy a fenyőfák kivágását végző vállalkozóval a 
munkák elvégzésére vonatkozóan folytasson tárgyalást és az arról szóló  
megállapodást írja alá. 

               Határidő: 2017. március 31. 
               Felelős: Szegedi Ferenc polgármester 

2.) A képviselő-testület hozzájárulását adja a Gelsei Tűzoltó-egyesületnek, hogy az 
önkormányzat tulajdonában lévő Gelse, Kossuth Lajos utca 28. szám alatti 
ingatlan belső udvarának rendezettségét elvégezze.  

Határidő: értesítésre: 2017. március 31. 
Felelős: László Piroska jegyző 

 
Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

4/2017.(III.22.) önkormányzati rendelete 
 

Gelse község rendezési tervéről szóló  többször módosított 4/2006.(IV.21.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
32/2017.(III.21.) Ök. határozat 
 
               Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy nézzen utána annak, miszerint van e  
               pályázati lehetőség a műfüves pálya felújítására. 

1.) A képviselő-testület megbízást ad a polgármester részére a KLIK vezetőjével 
való tárgyalás kezdeményezéséhez a műfüves pálya közösen történő felújítására. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Szegedi Ferenc polgármester 
              László Piroska jegyző  

 
 
 

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
5/2017.(III.22.) önkormányzati rendelete 

 
A temető használatának rendjéről szóló  többször módosított 7/2014.(IV.23.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
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33/2017.(III.21.) Ök. határozat 
 
               Képviselő-testület a Sebestyén kúria ingatlan értékesítéséhez elvi hozzájárulását adja  
               avval, hogy a tényleges jogügyletre csak a telekalakításból eredő változás ingatlan  
               nyilvántartásba történő bejegyzése után kerülhet sor. 
               Határidő: értelem szerint 
               Felelős: Szegedi Ferenc polgármester 
 
34/2017.(III.21.) Ök. határozat 
 
              Képviselő-testület és az interpelláló települési képviselő elfogadja a településen  
              átvezető közút biztonságos gépjárműforgalma és a közút állagának megóvása  
              érdekében, valamint a CBA bolt előtt a parkolásra utaló jelzőtábla elhelyezésének  
              megoldására  a polgármester által  adott választ. 
              Határidő: értesítésre: 2017. március 31. 
              Felelős: László Piroska jegyző 
 
 


