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Készült a Gelse községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. április 25-én (Gelse, 
Kossuth Lajos utca 20. szám alatti hivatali helységében) megtartott üléséről. (kivonat) 

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

1.) Település sportfejlesztési koncepciója 
Előadó: Szegedi Ferenc polgármester 

2.) Pályázat műfüves sportpálya felújítására 
Előadó: Szegedi Ferenc polgármester 

3.) Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása 
Előadó: László Piroska jegyző 

4.) Az önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása 
              Előadó: László Piroska jegyző 

5.) A hulladékgazdálkodásról szóló 2/2016. (II.11.) önkormányzati rendelet 
módosítása 
Előadó: László Piroska jegyző 

6.) az anyakönyvi eseményekkel kapcsolatos szolgáltatási díj, továbbá 
anyakönyvezető részére fizetendő díj mértékéről szóló 12/2011.(XI.15.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Előadó: László Piroska jegyző 

7.) Beszámoló a gyermekjóléti feladatok ellátásáról, és a gyámhatósági 
tevékenységről 

               Előadó: László Piroska jegyző 
8.) Gelsei Szivárvány Óvodafenntartó Társulás Társulási Megállapodása 

módosítása 
               Előadó: László Piroska jegyző 

9.) Gelsei Szivárvány Óvoda Alapító Okiratának módosítása 
               Előadó: László Piroska jegyző 
       10.) Település központjában gyalogátkelőhely kiépítése 
              Előadó: Szegedi Ferenc polgármester 
       11.) Ravatalozó és a hivatal épületének felújítására kivitelező kiválasztása 
              Előadó: Szegedi Ferenc polgármester 
 
 
 



2 

 

42/2017.(IV.25.) Ök. határozat 
 
               Gelse Község Képviselő-testülete a 4/2015.(IV.27. ) Ök számú határozatával               
               jóváhagyott Gazdasági Programjában megfogalmazott sporttevékenység fejlesztés  
               alapelveire épülő 2017 – 2019. évekre szóló  sportfejlesztési koncepcióját    
               jóváhagyja. 
 

43/2017.(IV.25.) 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 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi  
                XC.  törvény 3. melléklet II. 2 pont b) pályázati  alcélokban  meghatározott:  
                „Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra – fejlesztés, felújítás, vagy új  
                sportlétesítmény létrehozása” tárgyában pályázatot nyújt be az önkormányzati   
                tulajdonú műfüves sportpálya felújítására. 
                Pályázat által nyújtandó támogatással felújításra kerül: 

-  a Gelsei ingatlan nyilvántartásban, Gelse Község Önkormányzat kizárólagos 
tulajdonát képező 111/1 hrsz alatt Általános Iskola területként nyilvántartott, és 
azon az ingatlanon kiépített sportpálya 924 m2 nagyságban. 
műfű felújítása: 284.000.- Ft + 76.680.- Ft (ÁFA összeg)=  360.680.- Ft, 
labdafogó háló (pályát körülvevő)  cseréje:  684.000.- Ft + 184.680.- Ft (ÁFA 
összeg) = 868.680.- Ft 
MINDÖSSZESEN BRUTTÓ ÖSSZEG:  1.229.360.- Ft,  
 

    melyből : 
- támogatási összeg: 1.044.956.- Ft 
- önerő:                        184.404.- Ft, melynek fedezete az önkormányzat 2017. évi  

                      költségvetésében rendelkezésre  álló tartalék. 
                Határidő: pályázat benyújtására: 2017. május  2. 
                Felelős: pályázat benyújtásáért: Szegedi Ferenc polgármester     
              
 

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 
6/2017.(IV.26.) önkormányzati rendelete 

 
az önkormányzat 2016 évi költségvetéséről szóló  1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelet  

módosításáról 
 
 
44/2017.(IV.25.) 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 2017. évi közbeszerzési  
              tervét. 
              Határidő: azonnal 
              Felelős: László Piroska jegyző 
 



3 

 

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 
7/2017.(IV.26.) önkormányzati rendelete 

a hulladékgazdálkodásról szóló 2/ 2016. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

 
Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 

8/2017.(IV.26.) önkormányzati rendelete 
az anyakönyvi eseményekkel kapcsolatos szolgáltatási díj, továbbá anyakönyvezető 

részére fizetendő díj mértékéről szóló 12/2011.(XI.15.)  önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
 
45/2017.(IV.25.) Ök. határozat 
 
               Képviselő-testület a 2016. évről szóló családsegítő és gyermekvédelmi feladatok  
               ellátásáról, valamint a gyermekvédelem helyzetéről szóló beszámolót                 
               megtárgyalta, melyet az előterjesztés szerint elfogad. 
               Határidő:  értesítésre: 2017. május 31. 
               Felelős: László Piroska jegyző 
 
46/2017.(IV.25.) Ök. határozat 
 
              Gelse Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Gelsei Szivárvány  
              Óvodafenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosítását az  
              előterjesztésnek megfelelően - a módosításokkal egységes szerkezetben - 2017.  
              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: 2017. május 31. 
Felelős: értesítésért: László Piroska jegyző 

 
47/2017.(IV.25.) Ök. határozat 
 
              Gelse Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Gelsei Szivárvány  
              Óvoda alapító okiratának  módosítását -  az  előterjesztésnek megfelelően -  a  
              módosításokkal egységes szerkezetben 2017. szeptember 1. napi hatállyal  
              jóváhagyja. 

1.) Felhatalmazza a polgármestert a módosított alapító okirat aláírására. 
Határidő: értesítésre: 2017. május 31. 
Felelős: értesítésért: László Piroska jegyző 

 
48/2017.(IV.25.) Ök. határozat 
 
              Gelse község képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a település  
              központjában létesítendő gyalogos-átkelőhely kiépítése céljából az engedélyezéshez  
              szükséges tervdokumentáció  árajánlatának  bekérésére. 
              Határidő: ajánlatkérés kiküldésére: 2017. április 30. 
              Felelős: Szegedi Ferenc polgármester 
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49/2017.(IV.25.) Ök. határozat 
 
              Képviselő-testület megbízást ad a Nagyrada székhelyű Radabau kft. részére a Gelsei   
              ravatalozó és az önkormányzati hivatal épületének felújítási munkáinak az  
              elvégzésére – az  árajánlatban meghatározottak szerint -  összesen: 5.607.241.- Ft  
              összegben. 

1.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés 
aláírására. 

Határidő: értesítésre: 2017. április 26. 
Felelős: László Piroska jegyző 

 


