
 1 

Önkormányzati Képviselő-testület 
GIC 
 
Szám: I. 35-6/2019.    
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

 
Készült Gic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. május 28-án 16 
órakor megtartott nyilvános üléséről.   
 
Az ülés helye: Gic, Művelődési Ház   
 
J e l e n   voltak:  Sebestyén Zoltánné polgármester,  Baranyai Zoltán               
                            alpolgármester,  Nagyné Szűr Judit, Szekeres Katalin  
                            képviselők 
 
Tanácskozási joggal meghívottak: Fehér Mária címzetes főjegyző  
                                                        Koncz Gáborné köztisztviselő 
                                                        Pápai Rendőrkapitányság részéről:  
                                                        Szappan Csaba r. alezredes kapitányságvezető 
                                                             Fülöp Tamás r. őrnagy  
 
Távol maradt: Szűr István képviselő  
 
Sebestyén Zoltánné polgármester köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ív 
alapján megállapította, hogy 5 fő képviselőből 4 fő megjelent, 1 fő távol maradt, 
a testület határozatképes, az ülést megnyitotta.  
 
Kérte a testület tagjait, hogy a meghívóban közölt napirendet a testület fogadja 
el.  
 
Gic Község Önkormányzati Képviselő-testülete 4 igen szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendet elfogadta:  

 
 

N A P I R E N D 

 
1./ Beszámoló Gic község közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében  
     tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról  
     Előadó: Hegyi Roland r. főtörm. körzeti megbízott 
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2./ Az önkormányzat 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai  
     ellátásának értékelése 
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
3./ Javaslat a Képviselő-testület Szervezeti és működési szabályzatáról szóló  
     8/2014.(XI.18.) önkormányzati rendelete módosítására 
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
4./ Helyi rendelet alkotása az önkormányzat 2018. évi költségvetésének  
     módosításáról  
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
5./ Helyi rendelet alkotása az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról és  
    pénzmaradvány jóváhagyásáról  
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
6./ Az Önkormányzat 2019. évi közbeszerzései 
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
7./  Törvényességi felhívás a településkép védelméről szóló 9/2017. (XII. 29.)  
      önkormányzati rendelet módosítására  
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 

8./ Egyéb ügyek  
 
Z á r t  ülésen: 
1./ Települési támogatási kérelmek elbírálása 
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
N a p i r e n d   tárgyalása: 

 
1./ Beszámoló Gic község közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében  
     tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról  
     Előadó: Hegyi Roland r. főtörm. körzeti megbízott távollétében  
                  Fülöp Tamás r. őrnagy 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt beszámolót ismertette. Kérte a képviselők 
véleményét.  
 
H o z z á s z ó l á s o k :  
 
Szappan Csaba r. alezredes kapitányságvezető köszöntötte az ülés résztvevőit. 
Elmondta, hogy a tulajdon elleni cselekmények száma csökkent, ami 
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örvendetes, hisz 2012-ben még viszonylag magas, 14 eset volt. Megköszönte az 
önkormányzat támogatását.  
 
Szekeres Katalin képviselő kérdezte, hogy nem lehetne-e sebességmérőt 
elhelyezni a falu végén, mert a lakásotthonban lakó gyermekekre és az idősekre 
fokozott veszélyt jelentenek a községbe nagy sebességgel érkező autók.  
 
Szappan Csaba r. alezredes kapitányságvezető válaszában elmondta, hogy 
technikailag nem lefedett a terület, nem tudnak mérni.  
A jó közbiztonsági eredmények ellenére a kmb rendőr személyében változás 
lesz, amiről már írásban értesítette a Polgármester Asszonyt, kérte a képviselő-
testület véleményét. Molnár László őrmester látja el a körzeti megbízotti 
feladatokat Gic községben 2019. június 1-jétől. Hegyi Roland r. törm. másik 
körzetben folytatja munkáját.  
 
Sebestyén Zoltánné polgármester elmondta, hogy nagyon elégedettek voltak 
Helyi Roland r. törm. tevékenységével. Tudomásul veszik a kapitány úr 
döntését, megadják a bizalmat Molnár László r. őrmester úrnak.  
 
Fülöp Tamás r. őrnagy kérdezte, hogy a Gici Polgárőr Egyesület passzivitásának 
mi lehet az oka?  
 
Sebestyén Zoltánné polgármester válaszában elmondta, hogy a tagság egy része 
elöregedett, a fiatalok 90 %-a bejár dolgozni, vezetőjük nincs, aki szervezné a 
tevékenységüket.  
Javasolta, hogy a beszámolót fogadják el, és értsenek egyet Molnár László r. 
őrmester körzeti megbízotti kinevezésével.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatait:  
 
 

13/2019. (V. 28.) határozat  
           
GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
Gic község közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében  
tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló  
beszámolót elfogadta.  
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14/2019. (V. 28.) határozat  
           
GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
egyetért Molnár László r. őrmester körzeti meg- 
bízotti kinevezésével.  
Felkéri a Polgármestert, hogy erről a Pápai  
Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály 
Körzeti Megbízotti Alosztályát értesítse.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Sebestyén Zoltánné 
                polgármester 

 
 
2./ Az önkormányzat 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai  
     ellátásának értékelése 
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést és beszámolót ismertette.  
Kérte a képviselők véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Sebestyén Zoltánné polgármester javasolta, hogy a határozati javaslatot 
fogadják el.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát:  
 
 

15/2019. (V. 28.) határozat  
           
GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 
2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának 
értékeléséről készült előterjesztést elfogadja.  
Felkéri a Polgármestert, hogy az értékelést a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi 
Osztályának küldje meg.  

 
Határidő:  2019. május 31.   
Felelős:     Sebestyén Zoltánné 

                                       polgármester 
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3./ Javaslat a Képviselő-testület Szervezeti és működési szabályzatáról szóló  
     8/2014.(XI.18.) önkormányzati rendelete módosítására 
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést, rendelettervezetet, indokolást 
ismertette. Kérte a képviselők véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Sebestyén Zoltánné polgármester javasolta, hogy a rendelettervezetet fogadják 
el.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
megalkotta a következő rendeletét:  
 

4/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelet  
           

                    GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
                    a Képviselő-testület Szervezeti és működési  
                    szabályzatáról szóló 8/2014.(XI.18.) önkormányzati  
                    rendelete módosításáról a mellékelt rendeletet 
                    alkotja.  
 
 
 
4./ Helyi rendelet alkotása az önkormányzat 2018. évi költségvetésének  
     módosításáról  
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 

 
 

Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést, rendelettervezetet, indokolást és 
előzetes hatásvizsgálatot ismertette.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Sebestyén Zoltánné polgármester javasolta, hogy a rendelettervezetet fogadja el 
a képviselő-testület.  

 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
megalkotta a következő rendeletét:    
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5/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelet   
 
GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló  
1/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelet 
módosításáról  a mellékelt rendeletet alkotja.  
 
 

5./ Helyi rendelet alkotása az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról és  
     pénzmaradvány jóváhagyásáról  
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést, rendelettervezetet, indokolást, 
előzetes hatásvizsgálatot  ismertette. Kérte a képviselők véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Sebestyén Zoltánné polgármester javasolta, hogy a rendelettervezetet fogadja el 
a képviselő-testület.  

 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
megalkotta a következő rendeletét:  
 
 

6/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelet   

 
GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2018. évi zárszámadásról és pénzmaradvány 
jóváhagyásáról a mellékelt rendeletet alkotja.  

 
 
6./ Az Önkormányzat 2019. évi közbeszerzései 
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
Előadó ismertette a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést és határozati 
javaslatot.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Sebestyén Zoltánné polgármester javasolta, hogy a határozati javaslatot fogadja 
el a képviselő-testület.  
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A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát:    
 
 
 
             16/2019. (V. 28.) határozat  
 

GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete   
 – a polgármesteri előterjesztés elfogadásával – 
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény 42. §-a (1) bekezdése rendelkezéseire 
figyelemmel megállapítja, hogy az 
Önkormányzat a 2019. évben közbeszerzési 
tervben feltüntethető beszerzéseket (építési 
beruházást, felújítást, és szolgáltatás-
megrendelést) nem tervez, így közbeszerzési 
tervet elfogadni nem áll módjában.  
 
 

7./  Törvényességi felhívás a településkép védelméről szóló 9/2017. (XII. 29.)  
      önkormányzati rendelet módosítására  
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 

 
 

Előadó ismertette a jegyzőkönyvhöz csatolt törvényességi felhívást és 
határozati javaslatokat. Kérte a képviselők véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Sebestyén Zoltánné polgármester javasolta, hogy a határozati javaslatot fogadja 
el a képviselő-testület.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatait:    
 

17/2019. (V. 28.) határozat 
 
GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
a Veszprém Megyei Kormányhivatal VE/53/940/2019 sz. 
törvényességi felhívását figyelembe véve, a településkép 
védelméről szóló 9/2017. (XII. 29.) önkormányzati 
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rendeletének módosítását kezdeményezi, a magasabb szintű 
jogszabályokkal való összhang megteremtése miatt.  
 
A Képviselő-testület a főépítész által összeállított és előzetes 
jogi normakontrollon is átesett módosító rendelet tervezetét, a 
314/2012(XI.8) Korm. rend. 43/A.§ (6) bekezdése szerint 
véleményezésre bocsátja. 
 
Határidő: azonnal 

            Felelős: Sebestyén Zoltánné 
                          polgármester 
 
 

 
18/2019. (V. 28.) határozat 
 
GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
a településkép védelméről szóló 9/2017. (XII. 29.) önkormányzati  
rendeletének módosításához Bujdosó Judit főépítész közreműködését 
elfogadja, és az általa javított módosító rendelettervezetért, valamint  
a 314/2012(XI.8) Korm.rendelet 43/A.§ (6) bekezdés szerinti  
véleményezés lefolytatásáért bruttó 30 eFt főépítészi munkadíj  
kifizetését - számla ellenében - engedélyezi. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy az összeg átutalására intézkedjék.  
 
Határidő: 2019. június 26.  
Felelős:   Sebestyén Zoltánné  
                polgármester 
 

 
 

8./ Egyéb ügyek  
 

- Medicopter Alapítvány támogatása 

Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 

 
Előadó ismertette a jegyzőkönyvhöz csatolt támogatási kérelmet. Javasolta, 
hogy 50 ezer Ft-tal támogassák az alapítványt. Kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát:  
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19/2019. (V. 28.) határozat 
 
GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

            a Medicopter Alapítvány (1081 Budapest, Szilágyi 
            u. 3.) részére 50.000 Ft támogatást nyújt.  
            Felkéri a polgármestert, hogy az összeg átutalására 
            intézkedjék.  
            Határidő: azonnal 
            Felelős:   Sebestyén Zoltánné 
                           polgármester 
 
 

- Tanulmányi kiránduláshoz hozzájárulás 

Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 

 
Előadó ismertette a Pápateszéri Általános Iskola intézményvezető-helyettesének 
támogatási kérelmét. Javasolta, hogy 4000 Ft-tal járuljanak hozzá a tanulmányi 
kirándulás költségeihez. Kérte a testület döntését.  
 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát:  

 
20/2019. (V. 28.) határozat 
 
GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
a Pápateszéri Általános Iskola tanulóinak a  
tanulmányi kirándulását 4000 Ft-tal támogatja.  
Felkéri a polgármestert, hogy a támogatás kifizetésére 
intézkedjék.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Sebestyén Zoltánné 
                polgármester 
 
 
 

- Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka támogatása  

Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 

 
Előadó ismertette a Vig Zoltán Emlék-Alapítvány kuratórium elnökének 
kérelmét. Javasolta, hogy 50.000 Ft támogatást nyújtsanak az alapítványnak.  
Kérte a testület döntését.  



 10 

 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát:  

 
21/2019. (V. 28.) határozat 
 
GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
a Vig Zoltán Emlék-Alapítványt 50.000 Ft-tal             
támogatja.  
Felkéri a polgármestert, hogy a támogatás átutalására  
intézkedjék.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Sebestyén Zoltánné 
                polgármester 
 

 
 
Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 17,45 órakor bezárta, a 
tanácskozást zárt ülésen folytatja. 
     
 

K. m. f. 
 
 
 
Sebestyén Zoltánné                                              Fehér Mária 
polgármester                                                       címzetes főjegyző 
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Önkormányzati Képviselő-testület 
GIC 
 
Szám: I. 35-8/2019.    
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült Gic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. június 25-én 15 
órakor megtartott nyilvános üléséről.   
 
Az ülés helye: Gic, Művelődési Ház   
 
J e l e n   voltak:  Sebestyén Zoltánné polgármester,  Baranyai Zoltán               
                            alpolgármester,  Nagyné Szűr Judit, Szekeres Katalin  
                            képviselők 
 
Tanácskozási joggal meghívott: Fehér Mária címzetes főjegyző  
                                                    Vesztergom Ferencné HEP referens 
                                                         
Távol maradt: Szűr István képviselő  
 
Sebestyén Zoltánné polgármester köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ív 
alapján megállapította, hogy 5 fő képviselőből 4 fő megjelent, 1 fő távol maradt, 
a testület határozatképes, az ülést megnyitotta.  
 
Kérte a testület tagjait, hogy a meghívóban közölt napirendet a testület fogadja 
el.  
 
Gic Község Önkormányzati Képviselő-testülete 4 igen szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendet elfogadta:  

 
 

N A P I R E N D 

 
1./ Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása   
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
2./ Helyi rendelet alkotása a településkép védelméről szóló 9/2017. (XII. 29.)  
     önkormányzati rendelet módosításáról  
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 

3./ Ellátási szerződés jóváhagyása a Málna Családi Bölcsőde működtetéséről  
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
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4./ Sokorópátka, Bakonytamási és Gic Községek Önkormányzata Óvodai –  
     Bölcsődei Nevelési Intézményfenntartó Társulásról szóló Megállapodás  
     módosítása 
    Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
5./ Egyéb ügyek  
 
Z á r t  ülésen: 
1./ Települési támogatási kérelmek elbírálása 
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
 

N a p i r e n d   tárgyalása: 

 
1./ Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása   
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést, Helyi esélyegyenlőségi 
programot és határozati javaslatot ismertette. Kérte a képviselők véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Sebestyén Zoltánné polgármester javasolta, hogy a határozati javaslatot fogadják 
el. Kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát:     
 
 

23/2019. (VI. 25.) határozat 
 
GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
elfogadja - az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal –  
Gic Község Helyi Esélyegyenlőségi Programját. 

 
 A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Helyi 
 Esélyegyenlőségi Program  nyilvánosságra hozatala érdekében  
 szükséges intézkedést tegye meg a Szociális és Gyermekvédelmi  
 Főigazgatóság esélyegyenlőségi mentorának közreműködésével. 
 
 A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről írásban  
 értesítse a Helyi Esélyegyenlőségi Program intézkedéseinek  
           végrehajtásában résztvevő partnereket. 
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 Határidő: azonnal 
 Felelős: Sebestyén Zoltánné 
               polgármester 
 
2./ Helyi rendelet alkotása a településkép védelméről szóló 9/2017. (XII. 29.)  
     önkormányzati rendelet módosításáról  
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
Előadó ismertette a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést, rendelettervezetet, 
indokolást, valamint a beérkezett véleményeket.  Kérte a képviselők véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Sebestyén Zoltánné polgármester javasolta, hogy a rendelettervezetet fogadják el.   
Kérte a testület döntését.  

 
 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
megalkotta a következő rendeletét:  

 
 

7/2019. (VI. 26.) önkormányzati rendelet  
 

          GIC Község Önkormányzata 
          Képviselő-testülete a településkép védelméről  
          szóló 9/2017. (XII. 29.) önkormányzati rendelet  
          módosításáról a mellékelt rendeletet alkotja.  
 
 
3./ Ellátási szerződés jóváhagyása a Málna Családi Bölcsőde működtetéséről  
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
Előadó ismertette a jegyzőkönyvhöz csatolt ellátási szerződés tervezetet. 
Elmondta, hogy a hatályos társulási  megállapodásban a Sokorópátkai Mini 
Bölcsőde fenntartását vállalták. Ezért nem támogatja az ellátási szerződés 
jóváhagyását a Málna Családi Bölcsődére vonatkozóan.  Kérte a képviselők 
véleményét.  
 
H o z z á s z ó l á s : 
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Baranyai Zoltán alpolgármester elmondta, hogy jelenleg nincs bölcsődei igény 
Gic községben. Egyetértett azzal, hogy a Málna Családi Bölcsőde ellátási 
szerződését ne hagyják jóvá.  
 
Sebestyén Zoltánné polgármester kérte a testület döntését.  
 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát:  
 
 

24/2019. (VI. 25.) határozat  
           
GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
a Sokorópátkai Nőegylettel nem kíván ellátási  
szerződést kötni a Málna Családi Bölcsőde  
működtetésére.  
Felkéri a Polgármestert, hogy erről a fenntartót 
értesítse.  
Határidő: azonnal 
Felelős:   Sebestyén Zoltánné 
                polgármester  

 
 
 
4./ Sokorópátka, Bakonytamási és Gic Községek Önkormányzata Óvodai –  
     Bölcsődei Nevelési Intézményfenntartó Társulásról szóló Megállapodás  
     módosítása 
    Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést, társulási megállapodás 
módosítást ismertette. Kérte a képviselők véleményét. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Sebestyén Zoltánné polgármester javasolta, hogy a határozati javaslatot 
fogadják el.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát:  
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25/2019. (VI. 25.) határozat           

 
1.) GIC Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat melléklet 
szerinti tartalommal elfogadja a Sokorópátka, Bakonytamási és Gic Községek 
Önkormányzata Óvodai - Bölcsődei Nevelési Intézményfenntartó Társulásról 
szóló Megállapodás módosítását.  
 
2.) A képviselő-testület felhatalmazza Sebestyén Zoltánné polgármestert a 
megállapodás módosításának, valamint az azzal egységes szerkezetbe foglalt 
megállapodásnak az aláírására.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Sebestyén Zoltánné  
              polgármester  
 
 
5./ Egyéb ügyek  

 
- Falunap szervezése  

Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
Előadó tájékoztatta a képviselőket, hogy a falunapot 2019. augusztus 10-én 
tartják. Ismertette a tervezett programot: 
9 órakor  Dióspatonyi vendégek fogadása 
10 órakor kezdődik a főzőverseny 
                 labdarúgó torna 
12 órától vízifoci  
14 órakor köszöntő 
                 kerékpárverseny 
14,15 ó Dé-Mol Színjátszó Társulat műsora 
15 órakor  eredményhirdetés: foci, kerékpár, főző versenyek  
15,15 órától honvédségi és rendőrségi bemutatók 
16 órakor estebéd 
16 órakor íjászat  
18 órakor Megafon Zenestúdió műsora 
19,15 órakor gici gyerekek fellépése 
20 órakor Sztárvendég: Henna 
21 órakor Turbó Együttes  
 
Kérte a képviselők részvételét a programok lebonyolításában.  
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Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 17 órakor bezárta, a 
tanácskozást zárt ülésen folytatja. 
     
 

K. m. f. 
 
 
 
Sebestyén Zoltánné                                              Fehér Mária 
polgármester                                                       címzetes főjegyző 
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Önkormányzati Képviselő-testület 
GIC 
 
Szám: I. 35-10/2019.    
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült Gic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. augusztus 26-án 
15 órakor megtartott nyilvános üléséről.   
 
Az ülés helye: Gic, Művelődési Ház   
 
J e l e n   voltak:  Sebestyén Zoltánné polgármester,  Baranyai Zoltán               
                            alpolgármester,  Nagyné Szűr Judit, Szekeres Katalin  
                            képviselők 
 
Tanácskozási joggal meghívott: Fehér Mária címzetes főjegyző  
                                                     
                                                         
Távol maradt: Szűr István képviselő  
                         
Sebestyén Zoltánné polgármester köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ív 
alapján megállapította, hogy 5 fő képviselőből 4 fő megjelent, 1 fő távol maradt, 
a testület határozatképes, az ülést megnyitotta.  
 
Kérte a testület tagjait, hogy a meghívóban közölt napirendet a testület fogadja 
el.  
 
Gic Község Önkormányzati Képviselő-testülete 4 igen szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendet elfogadta:  

 
 

N A P I R E N D 

 
 

1./ Beiskolázási támogatások  
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
2./ Helyi választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása 
     Előadó: Fehér Mária címzetes főjegyző 
 

3./ Magyar Falu pályázatokról tájékoztatás  
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
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4./ Pápai Mentőállomás támogatása 
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
5./ Egyéb ügyek  
 
Z á r t  ülésen: 
 
1./ Települési támogatási kérelmek elbírálása 
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
N a p i r e n d   tárgyalása: 

 
1./ Beiskolázási támogatások  
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést ismertette. Kérte a képviselők 
véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Sebestyén Zoltánné polgármester javasolta, hogy a határozati javaslatot fogadják 
el. Kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát:     
 
 
29/2019. (VIII. 26.) határozat 

 
GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
a  beiskolázási támogatás mértékét a gici  
lakóhelyű tanulók részére az alábbiakban állapítja meg: 
a.) óvodások 6.000 Ft 
b.) általános iskolás tanulók: 6.000 Ft 
c.) középiskolás tanulók:      20.000 Ft 
d.) felsőfokú tanulmányokat folytatók: 20.000 Ft. 
 
Felkérte a polgármestert, hogy a támogatások kifizetésére intézkedjék.  
 
Határidő:  2019. szeptember 30. 
Felelős.     Sebestyén Zoltánné  
                  polgármester 
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2./ Helyi választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása 
     Előadó: Fehér Mária címzetes főjegyző 
 
Előadó ismertette a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést.  Kérte a képviselők 
véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Sebestyén Zoltánné polgármester javasolta, hogy a határozati javaslatot  fogadják 
el.   Kérte a testület döntését.  

 
 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát:  

 
 
30/2019. (VIII. 26.) határozat 

 
GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló              
2013. évi XXXVI. törvény  (Ve.) 23. §-ában biztosított jogkörében eljárva  
 
                  1) a gici helyi választási bizottság 

tagjává:     Sági Józsefné   
Szalai János  
Kovács Zoltánné  

                  Horváth Attiláné 
                  Valler Péter  
póttagjává: Mintler Johanna 
                   Mintler Imréné                  

 
gici lakosokat 

megválasztotta. A póttagok e határozatban megállapított sorrendje 
irányadó  a Ve. 35.§ (1) bekezdésében meghatározott esetekben. 
 
2) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy e határozatáról a 
megválasztott HVB-tagokat értesítse. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős:    Fehér Mária 
                 címzetes főjegyző 
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3./ Magyar Falu pályázatokról tájékoztatás  
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést ismertette. Kérte a képviselők 
véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
A képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette.  

 

 

 
4./ Pápai Mentőállomás támogatása 
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
Előadó ismertette az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelmét. 
Javasolta, hogy 20 ezer Ft-tal támogassák a Pápai Mentőállomást. Kérte a 
testület döntését.  
 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát: 
 
31/2019. (VIII. 26.) határozat  
 
GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete   
a Pápa Mentőállomás részére korszerűbb mentéstechnikai eszközök 
beszerzéséhez (LP-15 Defibrillátor) 20.000 Ft támogatást nyújt.  
Felkéri a Polgármestert, hogy az összeg átutalására intézkedjék.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Sebestyén Zoltánné  
                 polgármester 
 

 
 
5./ Egyéb ügyek  
 
Sebestyén Zoltánné polgármester javasolta, hogy az idősek napját 2019. 
november 9-én szombaton rendezzék meg.  
 
A képviselők a javaslattal egyetértettek.  
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Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 16 órakor bezárta, a 
tanácskozást zárt ülésen folytatja. 
     
 

K. m. f. 
 
 
 
Sebestyén Zoltánné                                              Fehér Mária 
polgármester                                                       címzetes főjegyző 
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Önkormányzati Képviselő-testület 
GIC 
 
Szám: I. 35-12/2019.    
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült Gic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. szeptember 24-
én 16 órakor megtartott nyilvános üléséről.   
 
Az ülés helye: Gic, Művelődési Ház   
 
J e l e n   voltak:  Sebestyén Zoltánné polgármester,  Baranyai Zoltán               
                            alpolgármester,  Szekeres Katalin   képviselő 
 
Tanácskozási joggal meghívott: Fehér Mária címzetes főjegyző  
                                                     
                                                         
Távol maradtak: Nagyné Szűr Judit és Szűr István képviselők 
                         
Sebestyén Zoltánné polgármester köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ív 
alapján megállapította, hogy 5 fő képviselőből 3 fő megjelent, 2 fő távol maradt, 
a testület határozatképes, az ülést megnyitotta.  
 
Kérte a testület tagjait, hogy a meghívóban közölt napirendet a testület fogadja 
el.  
 
Gic Község Önkormányzati Képviselő-testülete 3 igen szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendet elfogadta:  

 
 

N A P I R E N D 

 
 

1./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati  
     Ösztöndíjrendszer  2020. évi pályázati fordulójához    
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
2./  A kötelező felvételt biztosító iskolák körzetei véleményezése  
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
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3./ Magyar Légimentők támogatási kérelme 
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
4./ Egyéb ügyek  
 
 
Z á r t  ülésen: 
 
1./ Települési támogatási kérelem elbírálása 
      Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
 
N a p i r e n d   tárgyalása: 

 
1./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati  
     Ösztöndíjrendszer  2020. évi pályázati fordulójához    
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
Előadó ismertette a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatot, az általános 
szerződési feltételeket. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Sebestyén Zoltánné polgármester javasolta, hogy csatlakozzanak a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer  2020. évi pályázati 
fordulójához. Kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát:  
 
 

    34/2019. (IX. 24.) határozat  
 
GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
a jogszabályoknak megfelelően kifejezett és 
visszavonhatatlan döntést hoz arról, hogy 
csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű, 
felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási 
tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására 
létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi 
pályázati fordulójához. 
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Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók 
számára, valamint a  
felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére 
kiírandó  Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíj-rendszer 2020. évi 
pályázati fordulójának Általános szerződési 
feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, 
hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési 
önkormányzat által nyújtott támogatás összegének 
továbbítása során maradéktalanul az Általános 
Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően 
jár el.  
Kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 
2020. évi fordulója keretében a beérkezett 
pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését  a 
https://bursa.emet.hu/onk/tonkbelep.aspx  internet 
címen elérhető EPER-Bursa rendszerben rögzíti.  
Nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa 
rendszerben általa meghatározott és a pályázóktól 
bekérendő, a szociális körülmények igazolására 
fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem 
állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel.  
Felkéri a polgármestert, hogy a csatlakozásról szóló 
önkormányzati döntésről a Csatlakozási 
nyilatkozatot az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
részére  küldje meg. 
 
Határidő:  2019. október 2.  

                Felelős:    Sebestyén Zoltánné 
                                 polgármester 

 

 
2./  A kötelező felvételt biztosító iskolák körzetei véleményezése  
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
Előadó ismertette a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási 
Hivatala VE-09B/HAT/2081-2/2019. véleménykérő levelét és mellékleteit.  
Kérte a képviselők véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Sebestyén Zoltánné   polgármester javasolta, hogy a felvételi körzethatárral 
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értsenek egyet. A véleménynek tartalmaznia kell a településen lakóhellyel, 
ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános 
iskolába járó gyermekek létszámát. Kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát:  
 
35/2019. (IX. 24.) határozat 
 
GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi 
Járási Hivatal mint a köznevelési feladatokat 
ellátó járási hivatal által meghatározott kötelező 
felvételt biztosító általános iskola 
körzethatárával egyetért.  
 
A Sokorópátkai Általános Iskolába mint 
kötelező felvételt biztosító iskolába járó gici 
lakóhelyű tanulók közül hátrányos helyzetű: 2 
fő.  
A Pápateszéri Általános Iskolába mint kötelező 
felvételt biztosító iskolába járó gici lakóhelyű 
tanulók közül nincs hátrányos helyzetű.  
 
Felkéri a Polgármestert, hogy erről a Veszprém 
Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási 
Hivatal Hatósági Főosztály Hatósági Osztályát 
értesítse. 
 
Határidő: 2019. október 31.   
Felelős:   Sebestyén Zoltánné 
                polgármester 
 

 
 
3./ Magyar Légimentők támogatási kérelme 
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
Előadó ismertette a Magyar Légimentő Szolgálat támogatási kérelmét.  
Elmondta, hogy 19/2019. (V. 28.) határozatában a képviselő-testület támogatta a 
Medicopter Alapítványt 50 ezer Ft-tal, 31/2019. (VIII. 26.) határozatában a 
Pápai Mentőállomást 20 ezer Ft-tal. Álláspontja az, hogy ilyen kis község 
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önkormányzatától nagyobb mértékű támogatás nem várható el. Nincs már 
további forrás a támogatásra.  
 
A véleménnyel a képviselők egyetértettek.  
 
4./ Egyéb ügyek  
 
Sebestyén Zoltánné polgármester ismertette a Pro-Salutem-Med Kft. iparűzési 
adó mentesség iránti kérelmét. Elmondta, hogy helyi adókról szóló törvény 39/C 
§ (3) bekezdése szerint az önkormányzat rendeletében jogosult  a háziorvos, 
védőnő vállalkozó számára adómentességet, adókedvezményt megállapítani, 
feltéve, ha annak vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió 
forintot nem haladja meg.  
Tekintettel arra, hogy a kérelmező adóalapja meghaladja a 20 millió Ft-ot, 
részére nem lehet mentességet vagy kedvezményt megállapítani. Ezért nem 
javasolta az iparűzési adóról szóló önkormányzati rendelet módosítását.   
 
 
Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 16,30 órakor bezárta, a 
tanácskozást zárt ülésen folytatja. 
     
 

K. m. f. 
 
 
 
Sebestyén Zoltánné                                              Fehér Mária 
polgármester                                                       címzetes főjegyző 
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Önkormányzati Képviselő-testület 
GIC 
 
Szám: I. 35-19/2019.    
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

 
Készült Gic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. december 10-én 
17 órakor megtartott nyilvános üléséről és közmeghallgatásról.   
 
Az ülés helye: Gic, Művelődési Ház   
 
J e l e n   voltak:  Németh Adrienn polgármester,  Sári Lajos alpolgármester,   
                            Németh László, Horváth Tibor, Kovács Péter képviselők 
 
Lakosság részéről: 18 fő 
 
Tanácskozási joggal meghívott: Fehér Mária címzetes főjegyző  
                          
                                                        
Németh Adrienn polgármester köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ív 
alapján megállapította, hogy 5 fő képviselőből 5 fő megjelent, a testület 
határozatképes, az ülést megnyitotta.  
 
Kérte a testület tagjait, hogy a meghívóban közölt napirendet a testület fogadja 
el.  
 
Gic Község Önkormányzati Képviselő-testülete 5 igen  szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendet elfogadta:  

 
 

N A P I R E N D 
 

1./ Tájékoztató az önkormányzat 2019. évi tevékenységéről  
Előadó: Németh Adrienn polgármester 

 
2./ Tájékoztató a lakókörnyezet állapotáról 

Előadó: Németh Adrienn polgármester 
 

3./ Közmeghallgatás 
 
4./ Beszámoló a falugondnok 2019. évi munkájáról  
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     Előadó: Baranyai Zoltán falugondnok  
5./ 2020. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása  
     Előadó: Németh Adrienn  polgármester 
 
6./ Pályázat benyújtása „Falunap Gicen 2020. évben” projektre   
     Előadó: Németh Adrienn  polgármester 
 
7./ Szent Márton Járóbeteg Központtal támogatási megállapodás 
     Előadó: Németh Adrienn polgármester  
 
 
Z á r t ülésen:  
 
1./ Települési támogatási kérelmek  

Előadó: Németh Adrienn  polgármester 
 
 

N a p i r e n d   tárgyalása: 

 
1./ Tájékoztató az önkormányzat 2019. évi tevékenységéről  

Előadó: Németh Adrienn  polgármester 
 
2./ Tájékoztató a lakókörnyezet állapotáról 

Előadó: Németh Adrienn  polgármester 
 

3./ Közmeghallgatás 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztéseket ismertette. Kérte a jelenlevők 
hozzászólásait.  
 
H o z z á s z ó l á s o k :  
 
Mintler Tibor érdeklődő lakos véleménye szerint a fa, amit a temetőben ki 
akarnak vágatni, semmire nem veszélyes, csak annyira, mint minden fa. 
Sajnálná, ha kivágnák.  
 
Szekeres Zsolt érdeklődő lakos kérdezte, hogy a temetőbe ültetni tervezett 
gömbkőris nem tájidegen? Nem változtatná meg a temető arculatát? Nem lenne 
sírgyalázás? 
 
Németh Adrienn polgármester válaszában elmondta, hogy mindenképpen 
szakember véleményét kéri a fakivágáshoz is, a kivágott fák pótlásához is.  
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Kovács Péter képviselő javasolta, hogy a templom körül is pótolják a fákat.  
 
Szekeres Zsolt érdeklődő lakos szerint hirtelen és buta döntés volt a fák 
kivágása.  
 
Farkas Arnold érdeklődő lakos véleménye az, hogy előbb kellett volna kivágni. 
Most fel kellett vállalni a döntést.  
 
Németh Adrienn polgármester szerint gondozni kellett volna a fákat.  
 
Szekeres Zsolt érdeklődő lakos kérdezte, hogy 50 év múlva a gömbkőriseket 
kivágják?  
 
Horváth Tibor képviselő elmondta, hogy azoknak, akiknek a hozzátartozói sírja 
közel van a fákhoz, más a véleménye.  
 
Németh Adrienn polgármester elmondta, hogy megoldást keresnek. A 
károkozást meg kell előzni.  
 
Mintler Tibor érdeklődő lakos elmondta, hogy ő vállalja a felelősséget, csak ne 
vágják ki a fát.  
 
Szekeres Zsolt érdeklődő lakos elmondta, szerencsére vannak olyan képviselők 
a testületben, akiknek nem ez az első ciklusuk. Jó, hogy nem az első ciklusban 
jutott eszükbe.  
 
Sári Lajos János  alpolgármester véleménye az, hogy már korábban ki kellett 
volna vágni a fákat.  
 
Pálinkás Tibor érdeklődő lakos kérdezte, hogy minek műfüves pálya Gicre? Azt 
a pályát kell fenntartani, ami van.  
 
Kovács Péter képviselő elmondta,  hogy a millenniumi kereszt, a harangláb, a 
temetői padok teteje elkorhadt. Az urnafal teteje is javításra szorul.  
 
Németh Adrienn polgármester válasza: a felsorolt javításokat saját erőből, saját 
munkával el tudják végezni.  
 
Szekeres Zsolt érdeklődő lakos szerint jó ötlet a napelemes világítás. 
 
Farkas Arnold érdeklődő lakos javasolja, hogy közterület rendezéssel foglalkozó 
tervezőt bízzanak meg, hogy hosszú távon végig gondolt legyen a faluközpont 
kialakítása, a települési arculati kézikönyvben foglaltaknak megfeleljen.  
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Németh Adrienn polgármester megköszönte a javaslatot, szakember véleményét 
figyelembe veszik.  
 
Pálinkás Tibor érdeklődő lakos kérdezte, miből akarják a faluközpontot 
megújítani, ha nincs pénz?  
 
Farkas Arnold érdeklődő lakos véleménye szerint előbb-utóbb terv szerint kell 
haladni. A települési arculati kézikönyv megadta a „szakácskönyvet”, kell, aki 
érti, hogyan kell belőle főzni. Nem feltétlenül kerül pénzbe.  
 
Szekeres Zsolt érdeklődő lakos utópiának tartja a tornaterem, kiskastély 
megvásárlását. A tornaterem helyett lakásokba kellene pénzt tenni.  
Eladják a traktort és megint venni akarnak?  
 
Németh Adrienn polgármester elmondta, hogy a műemlék jellegű családi 
házakkal tervei vannak.  Pályázati támogatással vásárolnának traktort, nem saját 
pénzből.  
 
Gyenes Attiláné érdeklődő lakos kérdezte, folynak-e tárgyalások arról, hogy a 
szennyvizet a sajtüzem derítőjébe vezessék? Milyen összegbe kerül a 
beüzemelés?  
 
Németh Adrienn polgármester elmondta, hogy a legjobb megoldást próbálják 
elérni.  
 
Horváth Tibor képviselő elmondta, hogy Bakonypéterden megépült a 
szennyvíztelep és szippantóval hordják el a szennyvizet.  
 
Németh Adrienn polgármester elmondta, hogy a sajtüzemi szennyvíztisztító 
kapacitása nem elég, a fenntartása többe kerülne. A sajtgyár sem ebben 
gondolkodik.  
 
Gyenes Attiláné érdeklődő lakos kérdezte, hogy a szelektív hulladékgyűjtés 
ügyében történt-e intézkedés?  
 
Németh Adrienn polgármester válaszában elmondta, hogy háznál lesz a 
szelektív gyűjtés, a sziget már csak rövid ideig üzemel.  
 
Wágenhoffer Józsefné érdeklődő lakos kérdezte, hogy a Somfalvi házzal mi a 
terv?  
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Horváth Tibor képviselő nem érti, mi volt a célja az önkormányzatnak a 
Somfalvi ház megvételével? 1.300.000 Ft-ért megvásárolták, a romándi lakást 
meg 1.500.000 Ft-ért eladták.  
 
Baranyai Zoltán falugondnok, korábbi alpolgármester  az előző kérdésre 
válaszolva elmondta, hogy többfunkciós közösségi tér megvalósítására 
pályázatot nyújtottak be a volt Somfalvi ház felújítására, közösségi funkcióval 
való megtöltésére. A pályázat nem nyert, önerőből pedig nem tudták 
megvalósítani megfelelő munkaerő hiányában.  
A romándi házra 3.200.000 Ft-ért volt vevő, de az értékbecslés során kiderült, 
hogy szolgalmi jog terheli: szennyvíz, villanyóra. Nem lehetett megosztani, 
eladhatatlanná vált az épület. A lakás rossz állapotban volt, ezt szakértői 
vélemény támasztja alá. A melléképületek bontásra érettek, a vizesblokk 
használhatatlan volt. Vannak fényképek, a dokumentáció rendelkezésre áll, 
mindenki megnézheti.  
A kastélyt nem 2018-ban adták el, hanem 2017-ben értékbecslés alapján, 
14.255.000 Ft-ért. Korábban 99 éves bérleti szerződést kötöttek rá. Melyikből 
van nagyobb bevétel?  
Bittman Ervin Fröhlichéknek fizette ki az általuk beépített értéket.  
Hogy mire fordították? Az óvodában nyílászárókat cseréltek 1.700 ezer Ft-ért, a 
hivatal épületén 3,5 millió Ft-ért.  
Traktort azért vettek, hogy a munkaerő hiányt kiváltsák: fűnyírás, ágdarálás, 
sószórás. 
2014-ben 1,5 millió Ft-tal vették át az önkormányzatot. A sajtüzem megszűnt, 
nem fizetett iparűzési adót.  
Nem igaz, hogy pazarló gazdálkodást folytattak. Bíztak abban, hogy Bittman 
Ervin célja megvalósul a kastély hasznosítása során.  
2013-ban mint falugondnok 87 ezer Ft-ért dolgozott. Naponta embereken segít. 
Szereti a munkáját, falugondnoki képesítése van. A költségvetésben tervezett 
1,3 millió Ft falugondnoki szolgálat előirányzatcsökkenéssel nem ért egyet.  
Az elmúlt öt év alatt 34 millió Ft beruházást valósítottak meg. 2010-2014-ig 
képviselősége alatt nem történt 200 ezer Ft-os beruházás sem. Az akkori 
polgármester szerint némely háztartásban több pénz van, mint az 
önkormányzatnál. A nyárfákat a közösségi térről 2013. tavaszán vágták ki.  
Nem ez az 5 év váltotta meg a világot, és nem ez az 5 év tette tönkre a falut. Ő 
nem bántott senkit a kampány időszaka alatt sem, azóta sem, és azt kéri, hogy ez 
mások részéről is így legyen.  
 
Németh Adrienn polgármester elmondta, hogy az öt évre tervezett feladatokból, 
célokból az elkövetkező egy évre vonatkozókat vázolta fel. Vannak hosszabb 
távú célok is. Van erejük, teszik a dolgukat.  
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Baranyai Zoltán falugondnok elmondta, hogy családi gazdasága szerződést 
kötött az önkormányzattal a hótolásra, amit el is végzett, amikor kellett, de ezért 
pénzt nem fogadott el. 2015-ben támogatta a falunapi rendezvényt a 
hóeltakarítás költségével, nettó 50 ezer Ft-tal. Azt követően sem nyújtott be 
számlát.  
Akkor megy a szekér, ha egyfelé húzzák, ő ezt tartja szem előtt.  
 
Németh Adrienn polgármester elmondta, ő is azon dolgozik, hogy így legyen.  
 
Gyenes Attiláné érdeklődő lakos kérdezte, hogy megvették-e a kastélyt az 
árverésen?  
 
Németh Adrienn polgármester válaszában elmondta, hogy a végrehajtást 
felfüggesztette a bíróság, nem volt meg az árverés. Megköszönte a lakosság 
részéről megjelentek hozzászólásait. Elmondta, az a cél, hogy együtt 
gondolkodjanak, a lakosság véleményét mindig várja.  
 
Kovács Péter képviselő elmondta, az a céljuk, hogy együttműködjenek a 
lakossággal.  
 
Sári Lajos János alpolgármester csatlakozott az előző hozzászólóhoz, előre 
akarnak menni, és nem hátranézni.  
 
 
A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi tevékenységéről és a 
lakókörnyezet állapotáról szóló tájékoztatókat tudomásul vette.  

 
 
4./ Beszámoló a falugondnok 2019. évi munkájáról  
     Előadó: Baranyai Zoltán falugondnok  
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést ismertette. Kérte a képviselők 
véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Németh Adrienn polgármester javasolta, hogy a falugondnok beszámolóját 
fogadják el.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül   
meghozta a következő határozatát: 
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             54/2019. (XII. 10.) határozat  
 
             GIC Község Önkormányzatának Képviselő- 
             testülete a falugondnok 2019. évi munkájáról 
             szóló beszámolót elfogadta.  
 
 
 
5./ 2020. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása  
     Előadó: Németh Adrienn  polgármester 
 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést ismertette. Kérte a képviselők 
véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Németh Adrienn polgármester kérte a testület döntését, javasolta a határozati 
javaslat elfogadását.   

 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát:  
 
 

55/2019. (XII. 10.) határozat 
 

GIC község Önkormányzata Képviselő-testülete  
Gic Község Önkormányzata 2020. évi belső ellenőrzési 
tervét jóváhagyja.  
Felkérte a polgármestert, hogy erről a Pápakörnyéki  
Önkormányzatok Feladatellátó Társulása Elnökét értesítse.  
 
Határidő: 2019. december 31.  
Felelős:   Németh Adrienn 
                polgármester 

 
 
 
6./ Pályázat benyújtása „Falunap Gicen 2020. évben” projektre   
     Előadó: Németh Adrienn  polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést és határozati javaslatot 
ismertette. Kérte a képviselők véleményét.  
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Németh Adrienn polgármester javasolta, hogy a határozati javaslatot fogadják 
el, kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát:  
 
 

56/2019. (XII. 10.) határozat 
 
GIC Község Önkormányzata Képviselő-
testülete pályázatot nyújt be a Somló-
Marcalmente-Bakonyalja LEADER 
Akciócsoport VP6-19.2.1.-77-5-17. kódszámú 
felhívására „Falunap Gicen 2020. évben” 
projektre. 
 
Az igényelt támogatás:  691.600 Ft   
Saját forrás:                   195.970 Ft 
Összes költség:              887.570 Ft 
 
A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy az 
elnyert támogatásból egy rendezvényt valósít 
meg.   
 
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat 
benyújtására  
intézkedjék.  
 
Határidő: 2019. december 31.   
Felelős:   Németh Adrienn  
                polgármester 
 

 

 
7./ Szent Márton Járóbeteg Központtal támogatási megállapodás 
     Előadó: Németh Adrienn polgármester  
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést ismertette. Kérte a képviselők 
véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
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Németh Adrienn polgármester javasolta a támogatási megállapodás elfogadását. 
Kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát:  
 

57/2019. (XII. 10.) határozat 
 
GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
a Szent Márton Járóbeteg Központtal (9090 Pannon- 
halma, Árpád u. 2/A) támogatási megállapodást köt 
a közfinanszírozott járóbeteg szakellátás igénybevételére.  
A megállapodás hatálya a 2019-2024. önkormányzati  
ciklus időszakára szól.  
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási megállapodás 
aláírására.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős:   Németh Adrienn 
                polgármester 

 
 
 
Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 19,50 órakor bezárta, a 
tanácskozást zárt ülésen folytatja.  
 
 

K. m. f. 
 
 
 
Németh Adrienn                                                           Fehér Mária 
polgármester                                                       címzetes főjegyző 
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Önkormányzati Képviselő-testület 
GIC 
 
Szám: I. 35-14/2019.   
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült Gic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. október 29-én 17 
órakor megtartott nyilvános   alakuló  üléséről.   
 
Az ülés helye: Gic, Művelődési Ház   
 
J e l e n   voltak:  Németh Adrienn polgármester,  Németh László, Horváth Tibor,  
                            Kovács Péter,  Sári Lajos János  k é p v i s e l ő k 
 
Tanácskozási joggal meghívottak:    Fehér Mária címzetes főjegyző                                                 
                                                          Vesztergom Ferencné  ügyintéző 
                                                          Sági József Istvánné vál. biz. elnök 
 
Lakosság részéről megjelent: 42 fő érdeklődő lakos  
 
A Himnusz meghallgatása után Németh Adrienn polgármester köszöntötte a 
megjelenteket. Megállapította, hogy a 5 fő képviselő közül 5 fő megjelent, a 
képviselő-testület határozatképes.  Az ülést megnyitotta. 
 
Javaslatot tett az ülés napirendjére:  
 

N a p i r e n d 
 
1./ A választási bizottság tájékoztatója a választás eredményéről 
     Előadó: Sági József Istvánné  vál. biz. elnök 
 
2./ Az önkormányzati képviselők eskütétele 
     Előadó: Sági József Istvánné vál. biz. elnök 
 
3./ A polgármester eskütétele 
    Előadó: Sági József Istvánné vál. biz. elnök    
 
4./ A polgármester programjának ismertetése 
     Előadó: Németh Adrienn polgármester 
 
5./ A polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének rögzítése  
     Előadó: Fehér Mária címzetes főjegyző  
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6./ Alpolgármester választása, eskütétele 
     Előadó: Németh Adrienn polgármester 
 
7./ Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 
     Előadó: Németh Adrienn polgármester 
 
8./ Bizottság választása 
     Előadó: Németh Adrienn polgármester 
 
9./ Egyéb ügyek  
 

 
A Képviselő-testület a javasolt napirendet 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta. 
 
 
N a p i r e n d  tárgyalása: 
 
1./ A választási bizottság tájékoztatója a választás eredményéről 
     Előadó: Sági József Istvánné  vál. biz. elnök 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést ismertette.  
 
Németh Adrienn polgármester megköszönte a választási bizottság tájékoztatóját, a 
választáson való közreműködését.  
 
 
2./ Az önkormányzati képviselők eskütétele 
     Előadó: Sági József Istvánné vál. biz. elnök 
 
Előadó kérte a képviselőket, hogy a törvényben előírt esküt tegyék le. 
A képviselők a Szózat hangjaira az esküt letették. 
 
3./ A polgármester eskütétele 
    Előadó: Sági József Istvánné vál. biz. elnök    
 
Előadó felkérte a polgármestert, hogy az esküt tegye le. 
 
A polgármester a Szózat hangjaira az esküt letette. 
 
 
 
4./ A polgármester programjának ismertetése 
     Előadó: Németh Adrienn polgármester 
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Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt programot ismertette.  Kérte a jelenlevők 
véleményét.  
 
 
H o z z á s z ó l á s o k  : 
 
Horváth Tibor képviselő megköszönte a választópolgárok bizalmát, mellyel 
megtisztelték az új polgármestert és képviselőket. Őt magát is meglepte a választás 
eredménye. Az eredmények azt mutatják, jó volt a kampány. 24 évig volt a falu 
polgármestere. Visszatérésének oka, hogy a falu érdekét szolgálja. Bízik abban, hogy 
lesznek olyan eredmények, amikor azt mondhatja, érdemes volt visszatérni. Kérte, 
hogy mindenki tegye félre a sérelmeket, együtt kell húzni a szekeret. Azokat a 
pályázatokat kell előtérbe helyezni, melyekhez nem  szükséges önrész, hisz a saját 
forrás előteremtése gondot jelent. Igénybe kell venni a pályázati támogatásokat, hogy 
látszódjon meg a településen a fejlődés. Bízzanak abban, hogy jobb lesz nemcsak a 
jelen, hanem a jövő is. Kérte, építsék együtt a jövőt, dolgozzanak együtt. A lakosság 
véleményét kikérik a nagyobb döntések előtt. Megköszönte a szavazatokat.  
 
Gyenes Attiláné érdeklődő lakos elmondta, hogy a legfontosabb feladata legyen az új 
képviselő-testületnek a szennyvízelvezetés megoldása. Szeretné, ha az évente egyszer 
lenne lomtalanítás a községben. A volt intézetnél levő melegvizes forrást ajánlotta a 
testület figyelmébe.  
 
Németh Adrienn polgármester válaszában elmondta, hogy a Győr Nagytérségi 
Hulladékgazdálkodási Társuláshoz tartozó településeken nem lesz lomtalanítás. A 
szelektív hulladékgyűjtő szigetekre és a hulladékudvarba lehet csak elszállítani a 
szemetet.  
A szennyvízelvezetés megoldására kiemelt figyelmet fordítanak.  
A sajtüzemmel együttműködnek.  
 
Horváth Tibor képviselő a melegvizes forrással kapcsolatban elmondta, hogy 15-20 
éve már megfúratták a kutat, pozitív kút lett, 28-30oC-os a víz. Kevés a vízhozama.  
 
Németh Adrienn polgármester tájékoztatta a jelenlevőket, hogy a kastélyt 2019. 
november 26-án árverezik, 43 millió Ft-ért, 21,5 millió Ft-ért megvásárolható. A grófi 
család gondolkodik a megvételén. Sajnálja, hogy nem tudja az önkormányzat 
megvenni, a vételáron kívül legalább 200 millió Ft-ot kellene ráfordítani. Reményét 
fejezte ki, hogy nem a jelenlegi állapotában marad.  
Kérte a lakosságot, ha az önkormányzat véleményt kér tőlük, legyenek partnerek. 
Keressék bizalommal közösségi és egyéni gondjaikkal.  
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5./ A polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének rögzítése  
     Előadó: Fehér Mária címzetes főjegyző  
 
Előadó tájékoztatta a jelenlevőket, hogy a polgármester illetménye közérdekű 
adatnak minősül, nyilvános ülésen tárgyalják. A közhatalmat gyakorlók, 
közszereplést vállalók esetében a személyeknek, különösen a választópolgároknak a 
közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogai elsőbbséget élveznek, a 
köztevékenység és annak megítélése szempontjából jelentősek.  
Bejelentette, hogy előzetes egyeztetés alapján polgármester asszony a 
határozathozatalban nem vesz részt. A jelöltbejelentéskor polgármester asszony  úgy 
nyilatkozott, hogy megválasztása esetén a polgármesteri tisztséget társadalmi 
megbízatásban látja el.   
 
A polgármester tiszteletdíját összegszerűen kell meghatározni a törvény rendelkezése 
alapján. A tiszteletdíj összege tekintetében nincs a testületnek mérlegelésre 
lehetősége, egyszerű többséggel hoz határozatot róla.  
A tiszteletdíj alapját az államtitkári illetmény (997.100 Ft)  képezi.  
 
(Az Mötv.  

 

„71. §  (2) A megyei jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzat 
polgármestere megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek 

összege megegyezik az államtitkárnak a központi államigazgatási szervekről, 
valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvényben 

meghatározott alapilletményéből, illetménykiegészítéséből és vezetői 
illetménypótlékából álló illetményének összegével. 

 

 (4) A polgármester illetménye a (2) bekezdésben meghatározott összeg   

a) 30%-a az 500 fő és az az alatti lakosságszámú település polgármestere esetében; 

 
 
Az 500 fő és az alatti lakosságszámú település társadalmi megbízatású 
polgármesterének tiszteletdíja: 997.170 Ft 30 %-a: 299.151 Ft 50 %-a: 149.580 Ft 
100 Ft-ra kerekítve 149.600 Ft.  

Költségtérítése 149.600 Ft 15 %-a: 22.440 Ft, 100 Ft-ra kerekítve: 22.400 Ft.  

 
A polgármester tiszteletdíját összegszerűen kell meghatározni a törvény rendelkezése 
alapján. A tiszteletdíj összege tekintetében nincs a testületnek mérlegelésre 
lehetősége, egyszerű többséggel hoz határozatot róla.  
Kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással  
meghozta a következő határozatát:  
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               37/2019. (X. 29.) határozat 
 

GIC  Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
Németh Adrienn  polgármester tiszteletdíját  
2019. október 13. napjától az Mötv.  71. § (5)  
bekezdése  szerint bruttó 149.600 Ft-ban, a  
(6) bekezdés szerint költségtérítését havi 22.400  
Ft-ban rögzíti. 
Felkéri a jegyzőt, hogy a tiszteletdíj és költségtérítés 
számfejtése ügyében intézkedjék. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Fehér Mária 

                              címzetes főjegyző  
 
 
Németh Adrienn polgármester a megállapított tiszteletdíjat és költségtérítést 
elfogadta. 
 
Fehér Mária címzetes főjegyző tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a társadalmi 
megbízatású polgármester munkarendjét a képviselő-testületnek kell meghatároznia. 
A polgármesternővel történt egyeztetés után javasolta, hogy ügyfélfogadása a 
következő legyen: kedd 13-16 óráig, csütörtök 8-12 óráig.  
Kérte a testületet, hogy a polgármester munkarendjét fogadja el. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással  
meghozta a következő határozatát:  
 
 
                  38/2019. (X. 29.) határozat 
 
                  GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
                  Németh Adrienn polgármester 
                  munkarendjét a következők szerint fogadta el: 
                  kedd 13-16 óráig, csütörtök 8-12 óráig.  
                   
 
 
6./ Alpolgármester választása, eskütétele 
     Előadó: Németh Adrienn polgármester 
 
Előadó tájékoztatta a képviselőket, hogy a képviselő-testület a polgármester 
javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, 
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munkájának segítésére egy alpolgármestert választ, több alpolgármestert választhat. A 
képviselő-testület legalább egy alpolgármestert saját tagjai közül választ meg. Az 
alpolgármester jogai és kötelezettségei a megválasztásával keletkeznek, a megbízatás 
megszűnésével szűnnek meg. 
A Szervezeti és működési szabályzat szerint az alpolgármester társadalmi 
megbízatású.   
Javasolta, hogy a titkos szavazás lebonyolítására  válasszon szavazatszámláló 
bizottságot a képviselő-testület. Javasolta a bizottság elnökének Horváth Tibor,  
tagjainak Németh László és Kovács Péter képviselőket.  Kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta 
a következő határozatát:  
 
              
                  39/2019. (X. 29.) határozat 
 
                  GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
                  az alpolgármestert megválasztó titkos szavazás 
                  lebonyolítására szavazatszámláló bizottságot választott: 
                  a bizottság elnöke: Horváth Tibor 
                                     tagjai:  Németh László    
                                                 Kovács Péter képviselők. 
 
 
Németh Adrienn polgármester javasolta alpolgármesternek Sári Lajos János  
képviselőt megválasztani. Felkérte a szavazatszámláló bizottságot a titkos szavazás 
lebonyolítására. 
 
A titkos szavazásról a mellékelt külön jegyzőkönyv készült. 
 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással meghozta a következő 
határozatát:  
 
                  40/2019. (X. 29.) határozat 
 
                  GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
                  SÁRI LAJOS JÁNOS képviselőt 
                  alpolgármesternek megválasztotta. 
 
 
 
Németh Adrienn polgármester gratulált az alpolgármester úrnak megválasztásához, 
kívánta, hogy sikeresen dolgozzanak együtt a község érdekében.  
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Felkérte az alpolgármestert, hogy az esküt tegye le. 
 
Az alpolgármester a Szózat hangjaira az esküt letette.  
 
Németh Adrienn polgármester átadta Sári Lajos János részére az alpolgármesteri 
megbízólevelet.  
 
7./ Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 
     Előadó: Németh Adrienn polgármester 
 
Előadó tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a társadalmi megbízatású 
alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület a társadalmi megbízatású 
polgármester tiszteletdíja 90%-ig terjedő összegben állapítja meg, melynek egészéről 
vagy meghatározott részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával 
lemondhat. 
Az 500 fő és az alatti lakosságszámú település társadalmi megbízatású 
polgármesterének tiszteletdíja: 997.170 Ft 30 %-a: 299.151 Ft 50 %-a: 149.580 Ft 
100 Ft-ra kerekítve 149.600 Ft.  
Költségtérítése 149.600 Ft 15 %-a: 22.440 Ft, 100 Ft-ra kerekítve: 22.400 Ft.  
Az alpolgármester tiszteletdíja 134.640 Ft-ig állapítható meg.  
Javasolta 104.720  Ft-ban, 100 Ft-ra kerekítve 104.700 Ft-ban megállapítani.  
Az Mötv. 80. § (3) bekezdése szerint a társadalmi megbízatású alpolgármester 
havonta tiszteletdíjának 15 %-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.  
Javasolta a költségtérítését 15.710 Ft-ban, kerekítve 15.700 Ft-ban megállapítani.  
Alpolgármester úr bejelentette érintettségét és saját elhatározásából nem vesz részt a 
döntéshozatalban.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással meghozta a következő 
határozatát:  
 
 
 
              41/2019. (X. 29.) határozat 
 

GIC  Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
Sári Lajos János alpolgármester tiszteletdíját  
2019. október 29. napjától az Mötv.  80. § (2)  
bekezdése  szerint bruttó 104.700 Ft-ban, 
költségtérítését havi 15.700 Ft-ban állapítja meg. 

 
 
 
Sári Lajos János alpolgármester nyilatkozott, hogy lemond a tiszteletdíjról, nem 
kívánja felvenni.  
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8./ Bizottság választása 
     Előadó: Németh Adrienn polgármester 
 
 
Előadó elmondta, hogy Gic Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 8/2014. (XI. 18.) rendeletének  65. §-a szerint a 
képviselő-testület vagyonnyilatkozat vizsgálatával foglalkozó bizottságot  hoz létre.  
Javaslatot tett a bizottság elnökére: Kovács Péter képviselő, tagjaira: Németh László  
és Horváth Tibor képviselők személyében.  
 
Kérte a testület döntését. 
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta 
a következő határozatát:  
 
 
                 42/2019. (X. 29.) határozat 

 
                 GIC  Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
                 a vagyonnyilatkozat vizsgálatával foglalkozó bizottság 
                 elnökének: Kovács Péter,  
                 tagjainak:   Németh László és Horváth Tibor  
                 képviselőket  megválasztotta.  
 
 
 
 
9./ Egyéb ügyek 
 
    -  Szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálata  

 Előadó: Németh Adrienn polgármester 
 

     Előadó tájékoztatta a képviselőket, hogy a képviselő-testület a működésének 
részletes szabályait a szervezeti és működési szabályzatról szóló rendeletében (a 
továbbiakban: SZMSZ) határozza meg. A Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 43. § (3) bekezdése 
szerint a képviselő-testület az alakuló, vagy az azt követő ülésén e törvény 
rendelkezései szerint megalkotja vagy felülvizsgálja a szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló rendeletét.  
Gic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2019. (V. 29.) önkormányzati 
rendeletével módosította a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról 
szóló 8/2014. (XI. 18.) önkormányzati rendeletét. Az alakuló ülésen módosítását nem 
tartja indokoltnak. Az SZMSZ-ben változtatást nem javasolt. Kérte a testületet, hogy 
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a felülvizsgálat tényét határozatban rögzítse.  
 
A Képviselő-testület 5  igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát:  
  

43/2019. (X. 29.) határozat  

 

             GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
             a Képviselő-testület Szervezeti és működési szabályzatáról  
             szóló, 4/2019. (V. 29.) önkormányzati rendeletével módosított 
             8/2014. (XI. 18.) önkormányzati rendeletét felülvizsgálta,  
             módosítása nem szükséges.  

 
 

    -  Sokorópátka, Bakonytamási és Gic Községek Önkormányzata   
       Óvodai-Bölcsődei Nevelési Intézményfenntartó Társulás Társulási   
       megállapodás módosítása 

 Előadó: Németh Adrienn polgármester 
 

Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést ismertette. Kérte a képviselők 
véleményét.  
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Németh Adrienn polgármester javasolta, hogy a határozati javaslatokat fogadja el a 
képviselő-testület.  
 
A Képviselő-testület 5  igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatait:  
  

44/2019. (X. 29.) határozat  

 

GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja a 
Sokorópátka, Bakonytamási és Gic Községek 
Önkormányzata Óvodai-Bölcsődei Nevelési 
Intézményfenntartó Társulásról szóló Megállapodás 
módosítását.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Németh Adrienn 
polgármestert a megállapodás módosításának, 
valamint az azzal egységes szerkezetbe foglalt 
megállapodásnak az aláírására.  
 
Határidő:  azonnal   
Felelős:    Németh Adrienn polgármester 
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45/2019. (X. 29.) határozat  

 
GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy 
határoz, hogy a Sokorópátka, Bakonytamási és Gic 
Községek Önkormányzata Óvodai-Bölcsődei Nevelési 
Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsába  
Kovács Péter gici önkormányzati képviselőt delegálja. 
  
Felkéri a polgármestert, hogy erről a társulási tanács 
elnökét értesítse.  
 
Határidő:  azonnal   
Felelős:    Németh Adrienn 
                 polgármester 
 
 
 

- Köztartozás-mentes adatbázisba való bejelentkezés 
 
Németh Adrienn polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy az Mötv. 38. § (4) 
bekezdés szerint az önkormányzati képviselő megválasztásától számított harminc 
napon belül köteles kérelmezni felvételét az adózás rendjéről szóló törvényben 
meghatározott köztartozásmentes adózói adatbázisba.  
 
 

- Vagyonnyilatkozattételi kötelezettség  
 

Németh Adrienn polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy az Mötv. 39. § (1) 
bekezdés szerint az önkormányzati képviselő megválasztásától, majd ezt követően 
minden év január 1-jétől számított harminc napon belül  vagyonnyilatkozatot köteles 
tenni. Az önkormányzati képviselő saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a 
vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársának, valamint gyermekének  
vagyonnyilatkozatát. 

Kérte a képviselőket, hogy vagyonnyilatkozat nyomtatványt vegyék át, töltsék ki és 
2019. november 12-ig adják le.     
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Több tárgy nem lévén a polgármester megköszönte az alakuló ülés résztvevőinek a 
megjelenését, a nyilvános ülést  18,10  órakor bezárta.    
  
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 
Fehér Mária                                                                             Németh Adrienn 
címzetes főjegyző                                                                    polgármester 
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Önkormányzati Képviselő-testület 
GIC 
 
Szám: I. 35-15/2019.   
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült Gic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. november 9-én 13 
órakor megtartott nyilvános üléséről.   
 
Az ülés helye: Gic, Művelődési Ház   
 
J e l e n   voltak:  Németh Adrienn polgármester,  Sári Lajos János alpolgármester,  
                             Németh László, Horváth Tibor,  Kovács Péter  k é p v i s e l ő k 
 
Tanácskozási joggal meghívott:    Fehér Mária címzetes főjegyző                                                     
                                                           
 
Németh Adrienn polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 5 
fő képviselő közül 5 fő megjelent, a képviselő-testület határozatképes.  Az ülést 
megnyitotta. 
 
Javaslatot tett az ülés napirendjére:  
 

N a p i r e n d 
 
1./ Hozzájárulás Bakonygyirót község fogászati körzetből való kiválásához  
     Előadó: Németh Adrienn polgármester 
 
2./ Közvilágítás bővítése  
     Előadó: Németh Adrienn polgármester 
 
3./ Idősek napja szervezése, idősek napi támogatás 
     Előadó: Németh Adrienn polgármester 
 
4./ Egyéb ügyek  
     Előadó: Németh Adrienn polgármester 
 

 
Z á r t   ülésen:  

 
1./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálása 
     Előadó: Németh Adrienn polgármester 
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2./ Települési támogatási kérelmek  
     Előadó: Németh Adrienn polgármester 

 
A Képviselő-testület a javasolt napirendet 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta. 
 
 
N a p i r e n d  tárgyalása: 
 
1./ Hozzájárulás Bakonygyirót község fogászati körzetből való kiválásához  
     Előadó: Németh Adrienn polgármester 
 
Előadó ismertette Bakonygyirót Község Önkormányzata megkeresését, mely a 
jegyzőkönyv melléklete.  Kérte a képviselők véleményét.  
 
H o z z á s z ó l á s o k :  
 
Horváth Tibor képviselő javasolta, hogy támogassák a bakonygyiróti kérelmet. 
Felvetette, hogy vizsgálják meg a lehetőségét, hogy Gic csatlakozhatna-e a 
pápateszéri fogorvosi körzethez.  
 
Németh Adrienn polgármester válaszában elmondta, hogy a csatlakozás lehetőségéről 
tájékozódik. Javasolta, hogy járuljanak hozzá Bakonygyirót község fogászati 
körzetből való kiválásához. Kérte a testület döntését.  
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 
meghozta a következő határozatát:  
 
 
               46/2019. (XI. 9.) határozat 
 

GIC  Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
hozzájárul ahhoz, hogy Bakonygyirót Község 
Önkormányzata a Veszprémvarsányi Fogorvosi  
Körzetből 2019. december 31-ével kiváljon.  
 
Felkéri a polgármestert, hogy erről Bakonygyirót 
Község Önkormányzatát értesítse.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Németh Adrienn 
                polgármester 
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2./ Közvilágítás bővítése  
     Előadó: Németh Adrienn polgármester 
 
Előadó tájékoztatta a képviselőket, hogy a temetőnél ideiglenesen elhelyezett 
reflektor (kültéri napelemes lámpa távirányítóval) 47.499 Ft.  
A templom előtt a járda mellé is kellene világítás, mert a Dózsa u. sarkától a postáig 
nincs közvilágítás. Mobil napelemes lámpa elhelyezését javasolta. Ismertette a 
Vilatti-Tech Kft. árajánlatát, mely szerint 4 db V-Saler LED VNU-02 20W 
napelemes, mozgás érzékelős lámpatest 4,5 m-es tűzihorganyzott, csőcsonkos 
oszloppal talajcsavaros rögzítéssel, telepítéssel, beüzemeléssel, kiszállási díjakkal 
841.908 Ft. Kérte a képviselők véleményét.  
 
H o z z á s z ó l á s o k : 
 
Kovács Péter képviselő elmondta, hogy 20-125W lámpákat 8-24 ezer Ft/db lehet 
vásárolni. 35000 óra az üzemideje. Nem javasolta az árajánlat elfogadását. Maguk is 
meg tudják oldani.  
 
Horváth Tibor  képviselő véleménye az, hogy Kovács Péter képviselő ért hozzá, 
próbaképpen vegyenek egy lámpát, ami a Dózsa utcától a templom és posta felé 
megvilágítja a járdát. A temetőhöz 2 db kellene 1 oszlopra. Ha maguk szerelik fel, a 
hegesztést vállalja.  
 
Sári Lajos János alpolgármester javasolta, hogy vegyenek 2 db lámpát.  
 
Horváth Tibor képviselő elmondta, hogy a Rákóczi utca végére kellene 1 db, 
temetőhöz 2 db, a templom elé 2 db.  
 
Németh Adrienn polgármester elmondta, hogy a Nagy Lajos út páros oldalán a 
kijárónál levő hídnál is sötét van.  
Kérte Kovács Péter képviselőt, hogy járjon utána, tájékoztassa a képviselő-testületet.  
 
 
 
3./ Idősek napja szervezése, idősek napi támogatás 
     Előadó: Németh Adrienn polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést ismertette. Kérte a képviseők 
véleményét.  
 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Németh Adrienn polgármester kérte a testület döntését.  
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta a következő határozatát: 

 

                47/2019. (XI. 9.) határozat  
 
                GIC Község Önkormányzata Képviselő testülete 
                a 60 éven felüli nyugdíjas és nyugdíjszerű ellátásban  

részesülő gici lakosoknak 5000 Ft/fő idősek napi  
támogatást biztosít. 

Felkéri a polgármestert, hogy a támogatások kifizetésére 

intézkedjék:  

 
Határidő: 2019.  november 30.    
Felelős:    Németh Adrienn 
                 polgármester 

 
 
4./ Egyéb ügyek  
     Előadó: Németh Adrienn polgármester 
 
 
Németh Adrienn polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a Magyar Falu 
pályázat keretében 900 ezer Ft támogatást kaptak 80 m járda felújítás alapanyagára a 
Nagy Lajos út páros oldalára.  
 
Sári Lajos János alpolgármester elmondta, hogy a Nagy Lajos út, Arany János és 
Zrínyi utcai járdák is felújításra szorulnak.  
 
Németh László képviselő javasolta, hogy kezdeményezzék a buszforduló forgalmi  
rendjének felülvizsgálatát.  
 
Németh Adrienn polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a temetőben a 
veszélyes fák kivágását a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pápai 
Katasztrófavédelmi Kirendeltsége dolgozói elvégzik. A 4 db kivágandó  fa helyére is 
fát ültetnek.  
 
Németh László képviselő javasolta, hogy a temetőhöz vezető útra is ültessenek fákat.  
 
Németh Adrienn polgármester elmondta, hogy a tekepálya felújítását kérte tőle a 
lakosság.  
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Horváth Tibor képviselő véleménye szerint nem lehet már felújítani a tekepályát.  
 
Németh László képviselő véleménye is az, hogy nincs rá szükség, felügyelet nélkül 
nem is működne.  
 
Kovács Péter képviselő javasolta, hogy a tekepálya helyén szabadidő központot 
alakítsanak ki.  
 
Németh László képviselő egyetértett a javaslattal, parkosítják a területet.  
Javasolta, hogy hulladékgyűjtőket helyezzenek ki a hivatal elé, buszmegállókhoz, 
futballpályához.  
 
Németh Adrienn polgármester egyetértett a javaslattal, 3 árajánlatot szerez be a 
hulladékgyűjtőkre.  
 
 
Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést  15,30 órakor bezárta, a 
tanácskozást zárt ülésen folytatja.  
  
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 
Fehér Mária                                                                             Németh Adrienn 
címzetes főjegyző                                                                    polgármester 
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Önkormányzati Képviselő-testület 
GIC 
 
Szám: I. 35-17/2019.   
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült Gic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. november 14-én 18 
órakor megtartott nyilvános üléséről.   
 
Az ülés helye: Gic, Művelődési Ház   
 
J e l e n   voltak:  Németh Adrienn polgármester,  Sári Lajos János alpolgármester,  
                             Németh László, Horváth Tibor,  Kovács Péter  k é p v i s e l ő k 
 
Tanácskozási joggal meghívott:    Fehér Mária címzetes főjegyző                                                     
                                                           
 
Németh Adrienn polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 5 
fő képviselő közül 5 fő megjelent, a képviselő-testület határozatképes.  Az ülést 
megnyitotta. 
 
Javaslatot tett az ülés napirendjére:  
 

N a p i r e n d 
 
1./  Gic, Nagy Lajos út 5. sz. alatti ingatlan adás-vétele 
     Előadó: Németh Adrienn polgármester  
 
2./ Traktor értékesítése   
     Előadó: Németh Adrienn polgármester 
 
A Képviselő-testület a javasolt napirendet 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta. 
 
 
N a p i r e n d  tárgyalása: 
 
1./  Gic, Nagy Lajos út 5. sz. alatti ingatlan adás-vétele 
     Előadó: Németh Adrienn polgármester  
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést ismertette. Kérte a testület döntését.  
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta 
a következő határozatát:  
 
 
              51/2019. (XI. 14.) határozat 
 

GIC  Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
a Gic 97 hrsz-ú, kivett, lakóház, udvar megnevezésű,  
1056 m2 területű, 8435 Gic, Nagy Lajos út 5. sz.  
alatti ingatlant megvásárolja  
Tringer Katalin 9091 Ravazd, Országút utca 62. sz. 
lakos tulajdonostól 3.000.000 Ft azaz Hárommillió 
forint vételárért. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, 
hogy az Önkormányzat tulajdonszerzése érdekében  
a fent meghatározott tulajdoni illetőség megvételére 
a szükséges kötelezettség-vállalásokat és 
intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő:  2019. november 18.    
 Felelős:   Németh Adrienn  
                polgármester 

 
2./ Traktor értékesítése   
     Előadó: Németh Adrienn polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést ismertette. Kérte a képviselők 
véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Németh Adrienn polgármester javasolta a határozati javaslat elfogadását. Kérte a 
testület döntését.  
 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 1 tartózkodással 
meghozta a következő határozatát:  
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              52/2019. (XI. 14.) határozat 
 

GIC  Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
elhatározza, hogy a tulajdonában levő  
Foton Lovol 504 fülkés traktort bruttó 5.250.000 Ft-ért, 
a Fliegl ERK 35 pótkocsit bruttó 1.350.000 Ft-ért,  
összesen: bruttó 6.600.000 Ft-ért értékesíti.   
Felkéri a polgármestert, hogy az adás-vételhez 
szükséges intézkedéseket tegye meg.  
Felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés 
aláírására.  
 
Határidő:  azonnal     
Felelős:   Németh Adrienn  
                 polgármester 
 

 
Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést  19 órakor bezárta.  
  
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 
Fehér Mária                                                                             Németh Adrienn 
címzetes főjegyző                                                                    polgármester 



1 

 

Önkormányzati Képviselő-testület 

GIC 
 
Szám: I. 35-18/2019.   
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült Gic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. december 2-án 17 
órakor megtartott nyilvános üléséről.   
 
Az ülés helye: Gic, Művelődési Ház   
 
J e l e n   voltak:  Németh Adrienn polgármester,  Sári Lajos János alpolgármester,  

                             Németh László, Horváth Tibor,  Kovács Péter  k é p v i s e l ő k 
 
Tanácskozási joggal meghívott:    Fehér Mária címzetes főjegyző                                                     
                                                           
 
Németh Adrienn polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 5 
fő képviselő közül 5 fő megjelent, a képviselő-testület határozatképes.  Az ülést 

megnyitotta. 
 
Javaslatot tett az ülés napirendjére:  
 

N a p i r e n d 
 
1./ A Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási  
     Megállapodásának módosítása 
     Előadó: Németh Adrienn  polgármester 
 
A Képviselő-testület a javasolt napirendet 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta. 
 

 
N a p i r e n d  tárgyalása: 
 
1./ A Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási  
     Megállapodásának módosítása 
     Előadó: Németh Adrienn  polgármester 
 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést ismertette. Kérte a testület döntését.  
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta 

a következő határozatát:  
 
 

53/2019. (XII. 2.) határozat   

 

GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó 
Társulása   Társulási Megállapodásának 19. 
módosítását, valamint azt egységes szerkezetben az 
előterjesztés 1. és 2. melléklet szerinti tartalommal 
jóváhagyja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Társulás 
Elnökét, hogy a Társulási Megállapodás 
törzskönyvi átvezetése kapcsán a technikai jellegű 
módosításokat saját hatáskörben végrehajtsa.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős:  Németh Adrienn  
                polgármester 
 
 

 
 
Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést  17,15 órakor bezárta.  
  

 
 

K. m. f. 
 
 
 
 

 
Fehér Mária                                                                             Németh Adrienn 
címzetes főjegyző                                                                    polgármester 
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Önkormányzati Képviselő-testület 
GIC 
 
Szám: I. 35-1/2019.    
 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült Gic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. január 22-én 
16,30 órakor megtartott nyilvános üléséről.   
 
Az ülés helye: Gic, Művelődési Ház   
 
J e l e n   voltak:  Sebestyén Zoltánné polgármester,  Baranyai Zoltán  
                            alpolgármester, Nagyné Szűr Judit, Szekeres Katalin  
                            képviselők 
 
Tanácskozási joggal meghívott: Fehér Mária címzetes főjegyző                                                       
                                                        
Távol maradt: Szűr István képviselő  
 
Sebestyén Zoltánné polgármester köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ív 
alapján megállapította, hogy 5 fő képviselőből 4 fő megjelent, 1 fő távol maradt, 
a testület határozatképes, az ülést megnyitotta.  
 
Kérte a testület tagjait, hogy a meghívóban közölt napirendet a testület fogadja 
el.  
 
Gic Község Önkormányzati Képviselő-testülete 4 igen szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendet elfogadta:  

 
N A P I R E N D 

 

 
1./ A kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatárai tervezetének  
     véleményezése  
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
2./ Pályázat benyújtása Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra 
      Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
3./ Tájékoztatás a Veszprém Megyei Kormányhivatal VE/53/243/2019.  
     törvényességi felhívásáról   
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 



 2 

 
4./ Egyéb ügyek  
 
 
 
N a p i r e n d   tárgyalása: 

 

1./ A kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatárai tervezetének  
     véleményezése  
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
Előadó ismertette a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási 
Hivatal VE-09/HAT/294-1/2019. sz. véleményt kérő levelét, valamint annak 
mellékletét a kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatárairól. Kérte a 
képviselők véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Sebestyén Zoltánné polgármester javasolta, hogy fogadják el az iskolák felvételi 
körzetének meghatározását. Kérte a testület döntését.  
 
 
A Képviselő-testület 4  igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát:  
 
 
1/2019. (I. 22.) határozat 

GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
egyetért  a Veszprém Megyei Kormányhivatal  Veszprémi 
Járási Hivatala által meghatározott kötelező felvételt biztosító  
általános iskolák felvételi körzethatáraival.  

 
Felkéri a Polgármestert, hogy erről a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala Hatósági Főosztályát 
értesítse. 

 
Határidő: 2019.  február 15.  
Felelős:   Sebestyén Zoltánné  
                polgármester 
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2./ Pályázat benyújtása Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra 
      Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
Előadó ismertette a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést és határozati 
javaslatot. Javasolta, hogy a pályázatot nyújtsák be. Kérte a testület véleményét.   
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Sebestyén Zoltánné  polgármester javasolta, hogy fogadják el a határozati 
javaslatot. Kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát:  
 

      2/2019. (I. 22.) határozat 
 

       GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
megismerte és megtárgyalta a 2019. évi Kiegyenlítő 
bérrendezési alap előirányzatából pályázati úton 
igényelhető támogatás feltételeit.  

1.) Egyetért azzal, hogy Pápateszér Község 
Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország 
2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 
3. számú melléklet I. 12. pontja alapján pályázatot 
nyújtson be a Pápateszéri Közös Önkormányzati 
Hivatal köztisztviselői illetményének 2019. évi 
emelése céljából a Kiegyenlítő bérrendezési alap 
támogatásra 6.528.000 Ft összegre.  

2.) Vállalja az illetményalap a Kvtv-ben rögzítetthez 
képest legalább 20 %-kal emelt összegben, azaz 
legalább 46.380 forintban történő megállapítását 2019. 
évre.  
3.)  Nyilatkozik, hogy a költségvetési törvényben 

meghatározott illetményalapot alkalmazta 2018. 
július 1-jén.  

Felkéri a polgármestert, hogy erről a pályázatot 
benyújtó Pápateszér Község Önkormányzatát értesítse.  
 
Határidő: azonnal  

       Felelős:   Sebestyén Zoltánné  
                       polgármester 
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3./ Tájékoztatás a Veszprém Megyei Kormányhivatal VE/53/243/2019.  
     törvényességi felhívásáról   
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
Előadó ismertette a jegyzőkönyvhöz csatolt törvényességi felhívást, javasolta, 
hogy fogadják el. Kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát:  
 

      3/2019. (I. 22.) határozat 
 
          GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

megtárgyalta a Veszprém Megyei Kormányhivatal 
Kormánymegbízott VE/53/243/2019. számú, a 
testületi ülések jegyzőkönyvének honlapon való  
közzétételére vonatkozó jogszabályi előírások 
megsértése miatti törvényességi felhívását. 
A törvényességi felhívásban foglaltakat elfogadja.  
A honlap üzemeltetésével megbízza az Exact 
Office Kft-t (8500 Pápa, Korona u. 49.)  
Felkéri a jegyzőt, hogy erről a Nemzeti 
Jogszabálytár felületén a Veszprém Megyei 
Kormányhivatalt tájékoztassa.   
 
Határidő:  2019. február 7.    
Felelős:    Fehér Mária 
                címzetes főjegyző 
 

4./ Egyéb ügyek 
 
Sebestyén Zoltánné polgármester javasolta, hogy a falunapot 2019. augusztus 
10-én szombatra tervezzék.   
 
A javaslattal a képviselők egyetértettek.  
 

Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 17,30 órakor bezárta.  
     

K. m. f. 
 

 
Sebestyén Zoltánné                                              Fehér Mária 
polgármester                                                                      címzetes főjegyző 
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Önkormányzati Képviselő-testület 
GIC 
Szám: I. 35-4/2019.    
 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 
Készült Gic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. február 12-én 
16,30 órakor megtartott nyilvános üléséről.   
 
Az ülés helye: Gic, Művelődési Ház   
 
J e l e n   voltak:  Sebestyén Zoltánné polgármester,  Baranyai Zoltán               
                            alpolgármester, Nagyné Szűr Judit képviselő 
 
Tanácskozási joggal meghívottak: Fehér Mária címzetes főjegyző  
                                                        Koncz Gáborné köztisztviselő 
 
Távol maradt: Szekeres Katalin és Szűr István   képviselő 
 
Sebestyén Zoltánné polgármester köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ív 
alapján megállapította, hogy 5 fő képviselőből 3 fő megjelent, 2 fő távol maradt, 
a testület határozatképes, az ülést megnyitotta.  
 
Kérte a testület tagjait, hogy a meghívóban közölt napirendet a testület fogadja 
el.  
 
Gic Község Önkormányzati Képviselő-testülete 3 igen szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendet elfogadta:  

 
 

N A P I R E N D 

 

 

1./ Helyi rendelet alkotása az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről    
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
2./ Helyi rendelet alkotása a közszolgálati tisztviselők 2019. évi illetmény  
     alapjáról 
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
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3./ Helyi rendelet alkotása a természetben nyújtott szociális ellátásért fizetendő  
     térítési díjakról szóló 5/2018. (XI. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról  
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
N a p i r e n d   tárgyalása: 
 

1./ Helyi rendelet alkotása az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről    
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést, határozati javaslatot,  
rendelettervezetet, indokolást, előzetes hatásvizsgálatot  ismertette. Kérte a 
képviselők véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Sebestyén Zoltánné polgármester kérte a testület döntését a 2019. évi 
költségvetésről, a határozati javaslat és rendelettervezet  elfogadását.   
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát:    
 

6/2019. (II. 12.) határozat   

 

GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
a saját bevételei összegét, valamint az 
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 
fizetési kötelezettségeinek három évre várható 
összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak 
szerint változatlan formában jóváhagyja. 
 
 

A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
megalkotta a következő rendeletét:  
 

1/2019. (II. 19.) önkormányzati rendelet   

 

GIC  Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről a 
mellékelt rendeletet alkotja.  
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2./ Helyi rendelet alkotása a közszolgálati tisztviselők 2019. évi illetmény  
     alapjáról 
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést, rendelettervezetet, indokolást és 
előzetes hatásvizsgálatot ismertette. Kérte a képviselők véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Sebestyén Zoltánné polgármester kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
megalkotta a következő rendeletét:  
 

2/2019. (II. 19.) önkormányzati rendelet   

 

GIC  Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
                 a közszolgálati tisztviselők 2019. évi illetmény  
                 alapjáról a mellékelt rendeletet alkotja.  
 
 
3./ Helyi rendelet alkotása a természetben nyújtott szociális ellátásért fizetendő  
     térítési díjakról szóló 5/2018. (XI. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról  
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
 

Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést, rendelettervezetet, indokolást és 
előzetes hatásvizsgálatot ismertette. Kérte a képviselők véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Sebestyén Zoltánné polgármester kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
megalkotta a következő rendeletét:  
 

3/2019. (II. 19.) önkormányzati rendelet   

 

GIC  Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
                 a természetben nyújtott szociális ellátásért fizetendő  
                 térítési díjakról szóló 5/2018. (XI. 13.) önkormányzati  
                 rendelet módosításáról a mellékelt rendeletet alkotja.  
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Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 17,45 órakor bezárta.  
     
 
 

K. m. f. 
 
 
 
Sebestyén Zoltánné                                              Fehér Mária 
polgármester                                                       címzetes főjegyző 
 


