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Készült Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 26-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:  17:30 óra  
             befejezési idő:  19:30 óra 
 
N A P I R E N D : 
 

1.) Az önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása 
Előadó: László Piroska jegyző 

2.) Háziorvosi feladatellátásra kötött megbízási szerződés módosítása 
                       Előadó: Szegedi Ferenc polgármester 

3.)  Az „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése TOP-4.1.1-15” 
pályázathoz önrész biztosítása 
Előadó: Szegedi Ferenc polgármester 

4.) „Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, 
többfunkciós  

                      közösség tér, és energetikai korszerűsítése VP-6.7.4.1.1.-16” pályázathoz  
                      önrész biztosítása  
                      Előadó: Szegedi Ferenc polgármester 

5.) Szennyvíz agglomerációt érintő szándéknyilatkozat                                                  
Előadó: Szegedi Ferenc polgármester 

6.) Princivil  Értékteremt ő Egyesület pályázatának támogatása 
Előadó: Szegedi Ferenc polgármester 

 

45/2016.(IV.26.) Ök. határozat 
 
              Gelse  Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011.  
              évi CVIII. törvény 33. § (1) bekezdése alapján, a határozat mellékletét képező  
              tartalommal elfogadja Gelse Község Önkormányzatának 2016. évi közbeszerzési  
              tervét. 
              Határidő: azonnal 
              Felelős: László Piroska jegyző 
 
46/2016.(IV.26.) Ök. határozat 
 
                 Gelse Község képviselő-testülete az önkormányzati egészségügyi alapellátás  
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                 háziorvosi szolgálatának helyettesítés formájában történő működtetésére 2015.  
                  
                 április 29.  napján kelt megbízási szerződés módosítását jóváhagyja. 
                 Határidő: értesítésre: 2016. április 30. 
                 Felelős: László Piroska jegyző   
 
47/2016.(IV.26.) Ök. határozat 
 
               Gelse Község Képviselő-testülete  pályázatot nyújt be  az „Egészségügyi alapellátás  
                infrastrukturális fejlesztése TOP-4.1.1-15” pályázatban megjelölt támogatási cél   
               megvalósítását szolgáló „A gelsei fogorvosi rendelő és a védőnői tanácsadó  
               épületének megújítása” pályázatra 25.193.350.- Ft támogatásra, mely a kivitelezés  
               (beruházás)  teljes összege.  A beruházással érintett ingatlan  Gelse,  Kossuth Lajos  
               utca 28. számú és a 76 hrsz alatt nyilvántartott.  
               Határidő: pályázat benyújtására: 2016. május 4. 
               Felelős: pályázat benyújtásáért: Kovács Károly önkormányzati képviselő           
 
 
48/2016.(IV.26.) Ök. határozat 
 

         Gelse Község Képviselő-testülete  pályázatot nyújt be  a„Településképet  
         meghatározó  épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér, és  
         energetikai   korszerűsítése VP-6.7.4.1.1.-16” pályázati felhívásra Innovációs  
         Központ kialakítása meglévő épületben címmel. 
         A beruházással érintett ingatlan  Gelse,  Kossuth Lajos utca 82. szám alatti, és a 115.  
         hrsz alatt nyilvántartott.   

               Az önkormányzat a projekt megvalósítására konzorciumi partnerségre lép az Igazi               
               Csoda-vár Nonprofit Kft.-vel, aki a projekt marketing és nyilvánosság biztosítását                
               valósítja meg.                          
               A projekt megvalósításának   bekerülési összege: 56.930719.- Ft, melyhez  
               az  önkormányzat 42.698.039.- Ft összegű támogatást igényel, az önerő 14.232.680.-  
               Ft pénzösszeg,  mely a 2016. évi költségvetésében a tartaléka  terhére biztosított. 
               Határidő:  pályázatíró értesítésére: 2016. április 30. 
               Felelős: értesítésért: László Piroska jegyző 
Javasolja a határozati javaslat változtatás nélküli elfogadását. 
 
49/2016.(IV.26.) Ök. határozat 
 
                Gelse Község Képviselő-testülete, mint az ellátásért felelős jelen  
             szándéknyilatkozattal kijelenti, hogy az Önkormányzat a Gelse, Felsőrajk, Alsórajk,  
             Kilimán, Pötréte, Pölöskefő, Kerecseny és Orosztony községek szennyvízelvezetését  
             és –tisztítását megvalósító agglomeráció kialakításában a többi érintett településsel  
             együttműködik. 
             Ellátásért Felelős megbízza a jelenlegi vízi-közmű szolgáltató Dél-Zalai Víz- és         
             Csatornamű Zrt-t, az agglomerációs lehatárolás előkészítésével és a pályázati  
             lehetőségek szakmai feltárásával, melynek pénzügyi költségét a szolgáltató  
             megelőlegezi a vízi közműrendszer használati díja terhére. 

1.) A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a szándéknyilatkozat 
elfogadását  

      a szolgáltató felé küldje meg. 
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  Határidő: 2016. április 30. 
Felelős: Szegedi Ferenc polgármester 

 
50/2016.(IV.26.) Ök. határozat 
 
               Gelse Község Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az önkormányzat tulajdonát   
               képező,  temetőként  nyilvántartott, a  temetőkertben lévő emlékhely  
               felújításának támogatására a  Princivil Értékteremtő Egyesület pályázatot  nyújtson  
               be, „Az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele,  
               renoválása, helyreállítása” témában, a Közép- és Kelet-Európai Történelem és  
              Társadalom Kutatásért Közalapítvány által kiírt, KKETTKK-CP-02 jelű pályázati  
              felhívásra.  
 
 

1.) A pályázatban megjelölt célt a képviselő-testület támogatja. Megvalósítása esetén  
ahhoz a szükséges segítséget megadja. 

              Határidő: értesítésre: 2016. április 30. 
              Felelős: értesítésért: László Piroska jegyző 
 
 

 


