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Készült a Gelse községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. július 26-án, a Gelse 
Önkormányzat tanácstermében megtartott üléséről. (kivonat) 

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

1.) Rendelet alkotás a településképi arculati kézikönyvhöz 
Előadó: László Piroska jegyző 

2.) Településképi arculati kézikönyv készítésére megbízás 
Előadó: Szegedi Ferenc polgármester 

3.) Játszótéri játékok bővítése 
Előadó: Szegedi Ferenc polgármester 

4.) Őri Regina, Dózsa György utca 2. szám alatti bérlő jogviszonyának 
meghosszabbítása 

            Előadó: Szegedi Ferenc polgármester 
5.) Falunapi feladatok  meghatározása 

Előadó: Szegedi Ferenc polgármester 
 
 

 
Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 

12/2017.(VII.27.) önkormányzati rendelete 
  

a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő 
partnerségi egyeztetés helyi szabályairól 

 
138/2017.(VII.26.) Ök. határozat 
 
                Képviselő-testület megbízást ad Varga Endre építészmérnök (Nagykanizsa,  
                Vadrózsa utca 46.) egyéni vállalkozó részére Gelse község önkormányzat         
                Településképi Arculati kézikönyvének az elkészítésére. 
                A megbízási díj 1.000.000.- Ft.                                                                                                                                                          

1.) Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés 
aláírására. 

               Határidő: értesítésre: 2017. július 31. 
               Felelős: Szegedi Ferenc polgármester 
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139/2017.(VII.26.) Ök. határozat 
 
                 A képviselő-testület soron következő ülésére a játszótéri elemek bővítésére konkrét  
                 ajánlatot kér, típus és összegszerűségre egyaránt. 
                 Határidő: soron következő ülése 
                 Felelős: Néber Szilveszter alpolgármester, 
                 Vigh Györgyné önkormányzati képviselő 
 
140/2017.(VII.26.) Ök. határozat 
 
               Gelse Község Képviselő-testülete a 81/2016.(VII.06.) Ök. határozatában a Gelse,  
               Dózsa György utca 2. szám alatt lévő bérlakás bérlőjének kijelölte Őri Regina Gelsei  
               lakost. A 2016. július 15. napján kelt bérleti szerződés 2. pont rendelkezése az  
               alábbiak szerint változik: 
               „2.) A Bérbeadó az 1. pontban megjelölt ingatlan 52 m2 alapterületű lakását a jelen  
                  szerződéssel 2016. (év) július  (hó) 15. napjától kezdődően 2018.                                        
                  július 31. napjáig határozott időre bérbe adja a Bérlő részére.  
                  Amennyiben bármiféle gond merülne fel a bérlő magatartásával (pl: a  
                  bérleti díjat,  a közüzemi számlákat nem fizeti meg határidőre, stb…)  
                  az ingatlant azonnal el kell hagynia.”  
                  A szerződés egyéb rendelkezései változatlanok maradnak. 
               Határidő: értesítésre: 2017. július 31. 
               Felelős: értesítésért: László Piroska jegyző 
 
141/2017.(VII.26.) Ök. határozat 
 
               Gelse Község Képviselő-testülete a 2017. augusztus 5-én az önkormányzat  
               szervezésében megrendezésre kerülő falunapi rendezvény forgatókönyvét a  
               melléklet szerint jóváhagyja. 

1.) Felkéri valamennyi tagját, hogy a rendezvény sikeres lebonyolítása érdekében  
az egymás között az együttműködésre fordítsanak kiemelt figyelmet.  

               Határidő: a rendezvény időpontja, 2017.08.05. 
               Felelős: Szegedi Ferenc polgármester 

 


