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Készült a Gelse községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. augusztus  21-én, a 
Petőfi Sándor Emlékkönyvtár tanácstermében (Gelse, Kossuth Lajos utca 88.) megtartott 
közmeghallgatás üléséről. 

Jelen vannak:   Szegedi Ferenc polgármester                            
                           Gregor Zoltán önkormányzati képviselő            
                           Horváth Tímea önkormányzati képviselő                                                       
                           Vígh Györgyné önkormányzati képviselő 
                            
                           László Piroska jegyző 
                                                                                         
Távol maradt:  Néber Szilveszter alpolgármester                                                                                                                                                                                                       
                           Kenessey Rudolfné önkormányzati képviselő 
                           Tóth Tamás önkormányzati képviselő                                                                                                
 
Az ülés kezdési ideje:  17:00 óra  
            befejezési idő:  18:00 óra 
 
Szegedi Ferenc polgármester köszönti a megjelenteket.  
Megállapítja, hogy a képviselő-testület közmeghallgatásának ülése határozatképes, majd azt 
megnyitja. 
Javaslatára a képviselő-testület egyhangú szavazással kijelöli jegyzőkönyv hitelesítőknek 
Gregor Zoltán és Horváth Tímea önkormányzati képviselőt, majd az alábbi napirendet fogadja 
el megtárgyalásra. 
 
N A P I R E N D : 
 
1.) Tájékoztató a településképi arculati kézikönyv készítéséről 

Előadó: Szegedi Ferenc polgármester 
 

 
N A P I R E N D   T Á R G Y A L Á S A : 
 
1.) Tájékoztató a településképi arculati kézikönyv készítéséről 

Előadó: Szegedi Ferenc polgármester 
 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló  
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet felhatalmazta az önkormányzatot rendelet alkotásra. E 
jogszabályi kötelezettségnek eleget téve a képviselő-testület rendeletet alkotott a  
településfejlesztéssel, településrendezéssel  és településkép-érvényesítéssel összefüggő 
partnerségi egyeztetés helyi szabályairól, mely a  településfejlesztési koncepciójának, integrált 
településfejlesztési stratégiájának, településrendezési eszközeinek, településképi arculati 
kézikönyvének és településképi rendeletének készítése, módosítása során a  rendeletben 
szerinti partnerekre, valamint a partnerségi egyeztetés szabályaira terjed ki. 
 
Az önkormányzat településképi arculati kézikönyv készítésére kötelezett. Elfogadása előtt a 
kormányrendelet értelmében a  polgármester a kézikönyv társadalmi bevonás keretében az 
önkormányzat rendeletében foglalt partnerségi egyeztetés szabályai szerinti lakossági 
fórumon tájékoztatja a partnereket (előzetes tájékoztató) . 
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Képviselő-testület  megbízást adott Varga Endre építészmérnök részére  a településképi 
arculati kézikönyv készítésére. 
Felkéri a jelenlevő Varga Endre építészmérnököt, hogy a településképi arculati kézikönyv 
készítésével kapcsolatos tájékoztatóját tegye meg. 
 
Varga Endre építészmérnök: Jogszabályi rendelkezés értelmében a mai közmeghallgatáson 
a jelenlevők tájékoztatást kapnak a településképi arculati kézikönyv készítésére vonatkozóan. 
Jelenlevők az önkormányzat rendelete értelmében javaslataikat tehetik meg, melynek 
részleteiről szól. 
Ismerteti a kézikönyv készítésére vonatkozó szabályokat, helyi sajátosságokat. 
 
Szegedi Ferenc polgármester: Településarculati kézikönyv bemutatja a jelenlegi állapotot, 
mely fényképekkel  illusztrált. A benne foglalt előírásoktól el lehet majd térni, mert nem bír 
kötelező érvénnyel. Az önkormányzat állami támogatást kapott egymillió forint összegre a 
kézikönyv készítésére. 
Az önkormányzati rendeletben meghatározott partnerek  észrevételt tehetnek, most a fórumon 
szóban, illetve a fórumot követően  8 napon belül írásban. 
Kéri a jelenlevőket, hogy szóban tegyék meg észrevételüket a kézikönyvbe felvételre kerülő 
építészeti  előírások meghatározására.  
 
H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K : 
 
Németh Attila (lakosság részéről):  nem a tárggyal összefüggő a témája, de szeretne 
javaslatot tenni az alábbiakra vonatkozóan: 

- a temető és a malom közötti útszakaszon a gépjárműforgalom megszüntetését tartaná 
célszerűnek. Kerékpár és gyalogosközlekedés lehetne csak azon az útszakaszon. 

- vendéglátóhely üzemeltetéséhez az önkormányzat támogatását kéri, 
- a vegyszeres gyomirtás szomszéd felé történő bejelentésének kötelezettsége 

teljesítéséről való tájékoztatás,  
- a lakosság életminőségének javítása érdekében a motoros fűkasza használatának 

korlátozása,  helyette a kézi kaszálás ajánlása. 
Horváth Dezsőné (lakosság részéről): a délelőtt folyamán hallgatott a médiában előadást 
arról, hogy bejelentési kötelezettség áll fenn a szomszéd felé, amennyiben a telektulajdonosa, 
használója vegyszerezést végez a földterületén. 
Horváth Györgyné (lakosság részéről):  a képviselő-testület felé javasolja a faültetési 
távolság szabályozását  rendeleti szinten. A zártkertekben lévő területekre nem terjed ki az 
erdőgazdálkodásról szóló törvény, és egyre nagyobb  területeket ültetnek be akácfával, mely a 
szomszédos ingatlanban lévő növényzetre kárt okoz. 
Belterületen  a közút mellett húzódó árkok nincsenek szintezve, emiatt a  csapadékvíz 
lefolyása gondot jelent. A településképi arculati kézikönyvbe szerepeltetni kellene a jelenlegi 
állapotát és javaslatot tenni a megoldásra. 
Nyul Lajosné (lakosság részéről): egyetért a faültetési távolság önkormányzati rendeletben 
történő szabályozásával. A zártkertekben megoldást nyerne az e körben jelentkező probléma. 
Szegedi Ferenc polgármester: a hozzászólások nem a napirendet érintő témában 
nyilvánultak meg.  
Nem életszerű a temető és a malom közötti útszakaszról a gépjárműforgalom kitiltása. 
Településünkön vendéglátóhely működött, üzemeltetése nem volt gazdaságos ezért a 
vállalkozó azt bezárta. A lakosság tájékoztatása a vegyszeres gyomirtást érintően a szomszéd 
felé történő bejelentési kötelezettségről a honlapon, illetve a kábel tv-n közzé lehet tenni. A 
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nagyüzemi gazdálkodók ismerettel bírnak e jogszabályi rendelkezésről. Amennyiben kárt 
okoznak kötelesek azt megtéríteni. 
A motoros fűkasza használatát nem lehet befolyásolni, mely értelmetlennek tűnne. 
A faültetési távolság szabályozása önkormányzati rendelet szintjén megfontolandó a 
képviselő-testület részéről. 
Varga Endre építészmérnök: a közutak mellett húzódó árokrendszer nem tartozik a 
településképi arculati kézikönyv elemei körébe, mert annak létesítése, karbantartása nem  
építéshatósági eljárást érint. Mint ahogy már említette a lakóházak, gazdasági épületek, 
intézményi épületek, egyéb  épületek építésének előírásaira ad ajánlást. 
Szegedi Ferenc polgármester: Megállapítja, hogy az egyeztetést érintően szóbeli 
észrevételre nem került sor.  
Megköszöni Varga Endre építészmérnök tájékoztatóját, valamint a résztvevőknek a 
megjelenést.  
Bejelenti, hogy a közmeghallgatást követően a képviselő-testület ülésezésére kerül sor. 
 

JEGYZŐKÖNYV FELVÉVE FOLYAMATOSAN 
 

a képviselő-testület 2017. augusztus 21. napján megtartott üléséről (kivonat) 
 
 
N A P I R E N D : 
 

1.) Kulturális feladatellátást szolgáló épület felújítási munkáira pályázat 
Előadó: Szegedi Ferenc polgármester 
 

 
146/2017.(VIII.21.) Ök. határozat 
 
                Gelse község Önkormányzat Képviselő-testülete, a kistelepülési önkormányzatok  
                alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására a helyi önkormányzatokért felelős  
                miniszter és az államháztartásért felelős miniszterrel közösen meghirdetett  
                pályázatra -  a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi                   
                XC.    törvény 3. melléklet II. 12 pont d)  alcél,  dc) alpontjában meghatározottakra  
                való tekintettel  -  az  önkormányzat  tulajdonában lévő a Gelsei ingatlan  
                nyilvántartásban a 115 hrsz alatt,  óvoda és közösségi házként nyilvántartott  
                ingatlan, mely a  kulturális tevékenységet szolgáló  közösségi ház épületének  
                felújítására és részleges energetikai korszerűsítésére irányul, pályázatot nyújt be  
                1.600.000.- Ft támogatásra. 
                A pályázat keretében megvalósulna a közösségi ház épületének NY-i oldalán lévő  
                6 db ablak, a K-i oldalán lévő 4 db ablak és 1 db bejárati  ajtó  hőszigetelt  
                nyílászáróra történő cseréje.     
                Határidő: pályázat benyújtására: 2017. szeptember 5. 
                Felelős: pályázat benyújtásáért: Szegedi Ferenc polgármester 
 
 


