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Készült Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 20-án megtartott 
üléséről. (kivonat) 

 
Jelen vannak: : Szegedi Ferenc polgármester                              
                           Néber Szilveszter alpolgármester                            
                           Gregor Zoltán önkormányzati képviselő 
                           Horváth Tímea önkormányzati képviselő   
                           Kovács Károly önkormányzati képviselő 
                           Tóth Tamás önkormányzati képviselő 
                           Vígh Györgyné önkormányzati képviselő 
          
                           László Piroska jegyző 
 
Az ülés kezdési ideje:  17:45 óra  
             befejezési idő: 19:00 óra 
 
 
N A P I R E N D : 
 

1.) Rendelet: a helyi kitüntetésekről 
Előadó: Szegedi Ferenc polgármester 

2.) Helyi kitüntetések adományozása 
Előadó: Szegedi Ferenc polgármester  

3.) Sportegyesület részére pénzeszköz átadás 
Előadó: Szegedi Ferenc polgármester 

4.) Falunapi rendezvény szervezési feladatai 
Előadó: Szegedi Ferenc polgármester 

5.) Adósságrendezési eljárás lezárása, településfejlesztés 
Előadó: Szegedi Ferenc polgármester 

6.) Vig Szabina gelsei lakos bérlakásra történő bérlőkijelölése 
Előadó: Szegedi Ferenc polgármester  

 
 
 

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 
8/2015.(VII.21.) önkormányzati rendelet 

 
A helyi kitüntetésekről 

 
 

 
73/2015.(VII.20.) Ök. határozat 
 

A képviselő-testület a Kerekes Endréné Gelse, Kossuth Lajos utca 64 szám alatti lakos 
részére a településen végzett aktív munkája elismeréseként Gelséért Díj kitüntetésben 
részesíti.  
1.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kitüntetés átadására a 

falunapon kerüljön sor. 
            Határidő: 2015. augusztus 8. 
            Felelős: előkészítésért: László Piroska jegyző 
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74/2015.(VII.20.) Ök. határozat 
 
              Gelse Község Képviselő-testülete a Gelse Sportegyesület részére - a 21/2015.(IV.17.)  
              MvM rendelet alapján, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott  
              alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások jogcímre, 
2015.  
              május 7-én  (08:25:44 időpontban)  benyújtott,  8895339317 azonosító számon  
              nyilvántartott  támogatási kérelme tárgyában -  a 19 személyek Reanult Master Pack  
              Comfort 2,3 dCI kisbusz 12.035.758.- Ft beszerzéséhez  megítélt 10.159.999.-  
              támogatási összegen felül az önrészt 1.875.759.- Ft-ot biztosítja. 

1.) A képviselő-testület a kisbusz beszerzése érdekében lebonyolított közbeszerzési 
eljárásért fizetendő közbeszerzési szakértő díjához 150.000.- Ft+ ÁFA összeget 
a Gelsei Sportegyesület részére biztosít.  

2.) Gelse Község Képviselő-testülete a kisbusz beszerzéséhez szükséges 
pénzösszeget 12.035.758.- Ft-ot, a támogatási összeg rendelkezésre állásáig 
megelőlegezi. 

Határidő: a pénzeszköz utalására: a becsatolt számla alapján azonnal 
                Felelős: László Piroska jegyző  
 
75/2015.(VII.20.) Ök. határozat 
 
               Képviselő-testület a 2015. augusztus 8-án megrendezésre kerülő falunap  
               forgatókönyvét jóváhagyja. 

1.) Felkéri a képviselő-testület tagjait, hogy a rendezvény sikere érdekében közösen, 
együttműködve  szervezőmunkát fejtsenek ki. 

Határidő: 2015. augusztus 8. 
Felelős: Szegedi Ferenc polgármester 

 
76/2015.(VII.20.) Ök. határozat 
 
               Képviselő-testület az iskola mögötti terület rendezettségét indokoltnak tartja, ezért   
               az ott felhalmozott betontörmelék eltávolítása szükséges. Tereprendezési munkák  
               (beton darálása) elvégzése érdekében felkéri a polgármestert  legalább három 
árajánlat  
               beszerzésére. 

1.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, a környezetvédelmi  hatóság 
megkeresésére, kérdése: a földes utak javítására betonzúzalék felhasználható-e? 

                Határidő: 2015. július 31. 
                Felelős: László Piroska jegyző 
 
77/2015.(VII.20.) Ök. határozat 
 
                Képviselő-testület Vig Szabina Gelsei lakost, a Gelse, Dózsa György utca 2. szám  
                alatti önkormányzati bérlakás bérlőjéül 2015. augusztus 1. napjával kijelöli. A 
bérleti  
                jogviszony  egy év  időtartamra biztosítja. A bérlakásba kk. gyermekével költözik 
be.  
                A lakbért  20.000.- Ft/hó összegben állapítja meg, fizetési kötelezettsége 2015.  
                október 1. napjától áll fenn, figyelembe véve az épületre fordított 50.000.- Ft  
                összegű felújítást (festés).      
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1.) A bérlővel történő bérleti szerződés megkötéséért a polgármester felelős. 
Határidő: 2015. július 31. 
Felelős : előkészítésért: László Piroska jegyző 

 
 


