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Készült Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. augusztus 1-én megtartott 
rendkívüli üléséről. (kivonat) 

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

1.)  Falunapi feladatellátás 
Előadó: Szegedi Ferenc polgármester  

2.) Adósságkonszolidációban nem érintett önkormányzatok támogatása 
Előadó: Szegedi Ferenc polgármester 

3.) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
7/20104.(IV.30.) Ör. rendelet módosításáról 
Előadó: László Piroska jegyző 

4.) Sebestyén kúria ingatlan értékesítése 
Előadó: Szegedi Ferenc polgármester 

5.) Sportpark kialakítása 
Előadó: Szegedi Ferenc polgármester 
 

 
 
90/2016.(VIII.01.) Ök. határozat 
 
               Gelse Község Képviselő-testülete a 2016. augusztus 6-án 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, 2016.08.06. 
               Felelős: Szegedi Ferenc polgármester 
 
 
91/2016.(VIII.01.) Ök. határozat 
 
             Gelse Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokért felelős miniszter  és  
             az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben meghirdetett pályázati kiírásra   
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             - a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3.  
             mellékelt II. 8 pont szerinti - „az adósságkonszolidációban nem részesült települési  
             önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására” pályázatot nyújt be az alábbiakra: 
             - temetőben a ravatalozó felújítása, a hozzá vezető út aszfaltozási munkáira, 
             - Petőfi Sándor és a József Attila utca karbantartási munkáira, 
             - Polgármesteri Hivatal épületének karbantartási munkáira, 
             20.000.000.- Ft támogatási összegre.  
             A beruházás az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező ingatlanon  
             valósul meg.  
             Határidő: pályázat benyújtására: 2016. augusztus 31. 
             Felelős: Nagy Ervin polgármester 
 
 
92/2016.(VIII.01.) Ök. határozat 

               Gelse Község Képviselő-testülete a kizárólagos tulajdonában lévő, 113 hrsz alatt,  
               kultúrházként nyilvántartott ingatlant értékesítésre kijelöli, melynek vételárát  
               (minimum eladási ár) 50.000.000.- Ft-ban állapítja meg. 

1.) Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ingatlan értékesítése 
előkésztésével járó feladatinak az ellátására.          

Határidő: 2016. december 31. , illetve folyamatos 
Felelős: Szegedi Ferenc polgármester 
 

 
93/2016.(VIII.01.) Ök. határozat 
 
             Gelse Község Képviselő-testülete a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által  
             közzétett „Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban” való részvételre  
             kérelmet nyújt be,  kettő  sportpark létesítésére,  melyben a „C” és a „D” típusú  
             kategória  megvalósítását biztosítja,  az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező,  
             a Gelsei ingatlan nyilvántartásban a 111/1 hrsz és a 111/2 hrsz alatt nyilvántartott  
             ingatlanon.            
             Határidő: kérelem benyújtására: 2016. augusztus 15. 
             Felelős: Szegedi Ferenc polgármester 
 


