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Készült Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május  31-én megtartott 
üléséről. (kivonat) 

 
Jelen vannak: : Szegedi Ferenc polgármester                                                                                                                     
                           Néber Szilveszter alpolgármester   
                           Gregor Zoltán önkormányzati képviselő            
                           Horváth Tímea önkormányzati képviselő  
                           Kovács Károly önkormányzati képviselő                                                                                                    
                           Vígh Györgyné önkormányzati képviselő 
                                                             
                           László Piroska jegyző 
 
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 a gyermekjóléti feladatok ellátásáról, és a gyámhatósági tevékenységről 
        Előadó: László Piroska jegyző 

2. Beszámoló a védőnői feladatellátásról 
        Előadó: Kerek Györgyi védőnő 

3. Pályázat járda felújításra  
        Előadó: Szegedi Ferenc polgármester 

4. Gelsei Szivárvány Óvodafenntartó Társulás Társulási Megállapodása módosítása 
        Előadó: László Piroska jegyző 

5. Gelsei Szivárvány Óvoda Alapító Okiratának módosítása 
        Előadó: László Piroska jegyző 

6. Az illegális bevándorlók Magyarországra történő kényszerbetelepítéséhez 
véleménynyilvánítás 
Előadó:  Szegedi Ferenc polgármester 

7. Rendkívüli önkormányzati támogatás igénylése  
Előadó: Szegedi Ferenc polgármester 

8. Tiszai Norbert lakásbérleti jogviszonyának meghosszabbítása 
Előadó: Szegedi Ferenc polgármester 

 
57/2016.(V.31.) Ök. határozat 
 
               Képviselő-testület a 2015. évről szóló családsegítő és gyermekvédelmi feladatok  
               ellátásáról, valamint a gyermekvédelem helyzetéről szóló beszámolót                 
               megtárgyalta, melyet az előterjesztés szerint elfogad. 
               Határidő:  értesítésre: 2016. május 31. 
               Felelős: László Piroska jegyző 
 
 
58/2016.(V.31.) Ök. határozat 
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               Képviselő-testület a  védőnői feladatok ellátásáról szóló beszámolót megtárgyalta,  
               melyet az előterjesztés szerint elfogad. Megállapítja, hogy a védőnő és az  
               önkormányzat közötti együttműködés eredményes az anya- és csecsemővédelmi  
               feladatok ellátásában. 

1.) Gelse község Képviselő-testülete megköszöni Kerek Györgyi védőnő  területen 
végzett lelkiismeretes munkáját.  

               Határidő:  értesítésre: 2016. május 31. 
               Felelős: László Piroska jegyző 
 
59/2016.(V.31.) Ök. határozat 
 
                Gelse község Önkormányzat Képviselő-testülete, az önkormányzati  
                feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására a helyi önkormányzatokért felelős  
                miniszter és az államháztartásért felelős miniszterrel közösen meghirdetett  
                pályázatra -  a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C.  
                törvény 3. melléklet II. 3 pont c)  alpontjában  meghatározott - belterületi utak,  
                járdák, hidak felújítására pályázatot nyújt be az önkormányzati  tulajdonú belterületi  
                közlekedési infrastruktúra fejlesztésének  megvalósítása céljára. 
                A pályázat keretében megvalósulna az önkormányzat tulajdonát képező: 

- Petőfi Sándor utca a 225 hrsz alatt nyilvántartott járda felújítása,  460 fm 
hosszban, melynek bekerülési bruttó összege: 6.283.376.- Ft, melyből 
a) támogatási összeg:                                      5.340.870.- Ft, 
b) önerő:                                                             942.506.- Ft, 

- József Attila utca a 296/2 hrsz alatt nyilvántartott járda felújítása,  467 fm 
hosszban, melynek bekerülési bruttó összege: 6.014.974.- Ft, melyből 
c) támogatási összeg:                                      5.112.728.- Ft, 
d) önerő:                                                             902.246.- Ft, 

- Összesen járda felújítás bekerülési  bruttó összege: 12.298.350.- Ft, melyből: 
a) támogatási összeg:                                              10.453.598.- Ft, 
b) önerő:                                                                    1.844.752.- Ft. 

                     melynek fedezete az önkormányzat 2016. évi költségvetésében rendelkezésre                   
                     álló tartalék. 
                Határidő: pályázat benyújtására: 2016. június 2. 
                Felelős: pályázat benyújtásáért: Szegedi Ferenc polgármester                  
 
 
60/2016.(V.31.) Ök. határozat 
 
              Gelse Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Gelsei Szivárvány  
              Óvodafenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosítását az  
              előterjesztésnek megfelelően - a módosításokkal egységes szerkezetben - 2016.  
              szeptember 1. napi hatállyal jóváhagyja. 

1.) Felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosított társulási megállapodást aláírja. 
2.) Felkéri a polgármestert, hogy a testületi döntésről a Társulás Elnökét írásban 

tájékoztassa. 
Határidő: értesítésre: 2016. május 31. 
Felelős: értesítésért: László Piroska jegyző 
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61/2016.(V.31.) Ök. határozat 
 
 
              Gelse Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Gelsei Szivárvány  
              Óvoda alapító okiratának  módosítását -  az  előterjesztésnek megfelelően -  a  
              módosításokkal egységes szerkezetben 2016. szeptember 1. napi hatállyal  
              jóváhagyja. 

1.) Felhatalmazza a polgármestert a módosított alapító okirat aláírására. 
Határidő: értesítésre: 2016. május 31. 
Felelős: értesítésért: László Piroska jegyző 

 
62/2016.(V.31.) Ök. határozat 
 
              Gelse község Önkormányzata  elutasítja az Európai Unió kényszerbetelepítésre  
              vonatkozó terveit. A kényszerbetelepítés jogtalan, értelmetlen és veszélyes. Növeli a  
              bűnözés kockázatát és a terrorveszélyt, veszélyezteti a kultúránkat és a  
              mindennapjaink biztonságát, vállalhatatlan terheket jelentene a szociális, egészségügyi  
              és oktatási rendszerünkre. 
              Kérjük a kormányt, hogy minden lehetséges eszközzel akadályozza meg az illegális  
              migránsok beáramlását és a kényszerbetelepítést, védje meg Magyarországot és a   
              magyar embereket! 
              Határidő: értesítésre: 2016. május 31. 
              Felelős: értesítésért: László Piroska jegyző 
 
 
63/2016.(V.31.) Ök. határozat 
 
              Gelse Község Képviselő-testülete  - a megyei önkormányzatok rendkívüli  
              támogatásáról és a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása  
              jogcímen -   Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C.  
              törvény 3 melléklet III. 1. pont szerint, valamint a belügyminiszter és a  
              nemzetgazdasági miniszter  által kiírt  pályázat alapján, pályázatot nyújt be  
              rendkívüli  önkormányzati támogatásra, az önkormányzat kötelező  feladatainak  
              ellátásához, a  működőképességének fenntartására. 
              Határidő: pályázat benyújtására: 2016. június 15. 
              Felelős: pályázat benyújtásáért: Szegedi Ferenc polgármester 
 
64/2016.(V.31.) Ök. határozat 
 
               Gelse Község Képviselő-testülete az 55/2013.(V.22.) Ök. határozatában bérlőnek                    
               kijelölte Tiszai Norbert Gelsei lakost. A 2013. május 15. napján kelt bérleti  
               szerződés 2. pontja az alábbiak szerint változik: 
               „2.) A Bérbeadó az 1. pontban megjelölt ingatlan 52 m2 alapterületű lakását a jelen  
                      szerződéssel 2013. (év) május (hó) 15. napjától kezdődően 2017. május 31.  
                      napjáig határozott időre bérbe adja a Bérlő részére” A szerződés egyéb  
                      rendelkezései változatlanok maradnak. 
               Határidő: értesítésre: 2015. május 31. 
               Felelős: értesítésért: László Piroska jegyző 
 
 


