
 

 

Önkormányzati Képviselő-testület 

GIC 
 
Szám: 1/2015.   
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

 
Készült Gic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. január 20-án 
december 2-án 17,30 órakor megtartott nyilvános üléséről.    
 
Az ülés helye: Gic, Művelődési Ház   
 

J e l e n   voltak:  Sebestyén Zoltánné polgármester, Baranyai Zoltán                                    
                             alpolgármester,  Szekeres Katalin,  Unger Istvánné 
                             k é p v i s e l ő k 
 
Tanácskozási joggal meghívott:    Fehér Mária címzetes főjegyző       
      
Távol maradt:  Nagyné Szűr Judit képviselő  
                                                      
Sebestyén Zoltánné polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 
5 fő képviselő közül 4 fő megjelent, 1 fő távol maradt, a képviselő-testület 
határozatképes.  Az ülést megnyitotta. 
 
Javaslatot tett az ülés napirendjére:  

 
 

N a p i r e n d 

 

 
1./ Gic 157/1 hrsz-ú ingatlan önkormányzati tulajdonba adásának kérése  
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 

 
2./ Egyéb ügyek  
 
Zárt ülésen: 
 
1./ Szociális kérelmek elbírálása  

     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
A Képviselő-testület a javasolt napirendet 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta. 
 



 

 

N a p i r e n d  tárgyalása: 

 
1./ Gic 157/1 hrsz-ú ingatlan önkormányzati tulajdonba adásának kérése  
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
Előadó ismertette a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt  által küldött 
MNV/01/64748/1/2014. számú  tájékoztatót.  
Elmondta, hogy a térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásra vonatkozó 
kérelemben meg kell jelölni a felhasználási célt és segítendő feladatot.  
 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Sebestyén Zoltánné polgármester javasolta a határozati javaslat elfogadását. Kérte a 
testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta 
a következő határozatát:  
 
1/2015. (I. 20.) határozat  

 
GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi 
CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában (és a 

Veszprém Megyei Intézményfenntartó Központ – jogutódja a Szociális 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság vagyonkezelésében) lévő Gic , Nagy Lajos út 12. 
157/1 helyrajzi számon felvett, gyógypedagógiai intézet megnevezésű, 6.4152 ha 
területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 

 

 Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése szerinti 2, 4, 7, 9, 12, 13, 15. 
pontjaiban meghatározott feladatainak ellátása, valamint az ingatlan 
megmentése ( 7. éve elhagyott, gondozatlan), az épített környezet megóvása 
érdekében kívánja tulajdonba venni és a következőkben felsorolt célokra 
kívánja felhasználni:  

2. Közparkok kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása  

    Az ingatlanon jelenleg egy gondozatlan park található, melynek felújítása 
során a településen hiányzó játszóteret, gyepes pihenőterületet és 
rendezvényteret kívánunk kialakítani. A pihenőteret a már meglevő, de 
elhanyagolt tó környékén alakítjuk ki. A kialakítandó közösségi terek látogatói 
számára nélkülözhetetlen parkolóhelyet kell létrehozni.  



 

 

 

4. Egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások 
Az ingatlanon üvegház, körülötte kert található, víznyerési lehetőséggel, 
melyek alkalmasak biokertészet létesítésére, valamint gyógynövény 
termesztésre.  A biokertészetben megtermelt egészséges táplálék alapanyagok 
nyersanyagul szolgálhatnak a Süssünk-főzzünk egészséges ételeket szakkörnek.  
 

7. Nyilvános könyvtári ellátás, helyi közművelődési tevékenység 
A jelenleg a községházán 10 m2-es helyiségben működő könyvtár áthelyezését 
tervezzük a volt iskolaépületbe, annak felújítása után. A könyvtárhoz hasonlóan 
az ifjúsági klub, a nyugdíjas klub, a Gici Sportegyesület  is az iskolaépületben 
kaphatna méltó helyet.  
 

9. Lakás- és helyiséggazdálkodás 
Az iskolához tartozó lakások megfelelő átalakítás után alkalmasak lennének 
fiatal házasok “fecskeház”-ainak. Szociális rászorultak részére átmeneti 
lakások céljára is igénybevehetőek lennének.  
A garázsok és gazdasági épületek eredeti funkciójukat tölthetnék be ismét, 
szolgálhatnak a falugondnoki autó, utánfutó, fűnyíró traktor, hómaró és egyéb 
gépek, szerszámok javítására, tárolására.   
 

12. Helyi közfoglalkoztatás 
A közfoglalkoztatottaknak munkát adhatna a biokertészet, gyógynövény 
termesztés. E cél megvalósulásával munkahely kialakítására is sor kerülhet.  
A közfoglalkoztattakra vár a közpark kialakítása, majd rendbentartása, a 
gyepes pihenőterület, parkoló, tó gondozása.  
Az iskolaépület alkalmas lenne felnőttoktatás céljára, akár a környező 
települések számára is, tanfolyamok befogadására. 
 

13. Turizmussal kapcsolatos feladatok 
Az ingatlanon levő arra alkalmas (volt iskola) épület helyiségeiből vendégház, 
turistaszálló alakítható ki. A kerékpár bérbeadással foglalkozó helyi vállalkozót 
felkereső turistáknak szálláshely lenne, ami kedvező lehetőséget jelent.  
 

15. Sport, ifjúsági ügyek 
A település lakossága számára a tömeg- illetve a szabadidősport lehetőségeinek 

színvonalas biztosítása, ezáltal is hozzájárulva a lakosok számára az egészséges 
életmód feltételeinek megteremtéséhez. A sportrendezvények 
megszervezésénél kiemelt figyelmet kell fordítani a speciális igényekre és 



 

 

célcsoportokra. 
A testmozgás szerepének növelése valamennyi korosztály számára.  
Az ifjúsági korosztály az aktív sportélettől eltávolodott. A közösségi és sport 
programok irányába egyre nehezebben mozgósíthatóak. Egyéni fejlődésük, 
egészségük megőrzése érdekében azonban elengedhetetlen a rendszeres 
testmozgás. A sportéletbe való aktív bekapcsolódásuk előremozdítása 
különösen nehéz feladat egy kistelepülésen, ahol a lehetőségek korlátozottak, a 
biztosított sport szolgáltatások fejlesztésére és modernizációjára kevés 
lehetőség van. Ezen okok miatt kiemelten fontos odafigyelni a település fiatal 
lakói irányából érkező igényekre. 

A mozgás egész életünkben fontos, idősebb korban azonban sok-sok olyan 
mozgásforma, amely röviddel ezelőtt még magától érthetően és fáradság nélkül 
működött megerőltetésnek tűnik. A sport, a mozgás azonban ebben a korban 
különösen fontos, hogy testünket fitten tartsuk.  Egy megfelelően felszerelt 
terem lehetőséget biztosítana az egyszerű testmozgásos tornákkal, egyéni és 
csoportos foglalkozások keretein belül az egészségmegőrzésre. 

Nagyon fontos foglalkozni a fogyatékkal élők sportjával, egészséges életmód 
lehetőségének biztosításával is. Településünkön jelenleg három lakásotthon 
működik. Rendszeres használói lehetnének a tornateremnek.  Tollaslabda, 
sorversenyek, pókfoci és egyéb labdajátékokat végezhetnének. Közös 
sportrendezvények szervezésével még jobban segíthetnénk integrációjukat a 
település felé. Az ép populáció is közelebb kerülne, és ez által 
megismerkedhetne a fogyatékkal élők problémáival, empátiájuk erősödne 
velük szemben. 

Községünkben is élnek versenyszinten sportolással foglalkozó emberek. 
Országos illetve európai szinten is szép sikereket mutathatnak fel, fekve 
nyomás, kerékpározás sportágakban. 

Célunk mégiscsak a szabadidősport erősítése. A szabadidősport nem 
eredményorientált, hanem kedvtelésből az egészség helyreállításáért, a mozgás 
öröméért kellemes időtöltésként végzett sporttevékenység.  Önkormányzatunk 
célja, hogy a lehető legszélesebb lakossági körnek biztosítsa a rendszeres 
sportolási lehetőséget. Fakultatív jelleggel lehetne választani a futball, 
kézilabda, zumba és egyéb foglalkozások közül. A terem méreteit figyelembe 
véve szeretnénk meghonosítani a tavaszi 3+ 1- es teremfoci kupát és az ezzel 
párhuzamosan futó asztalitenisz bajnokságot. Ezek és több más szabadidős 
tevékenység szintén a tornateremben kerülnének lebonyolításra. 



 

 

 

 Gic Község Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő 
költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – 
megtérítését. 

Az Önkormányzat tudomással bír arról, hogy az igényelt ingatlan 
(örökségvédelmi / természetvédelmi / helyi / Natura 2000) védettség alatt áll, és 
az ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülése esetén vállalja az ehhez 
kapcsolódó kötelezettségek megtartását és teljesítését. 

 A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Gic, Nagy Lajos út 
12. 157/1 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával 
kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és 
valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 

 

 A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Gic, Nagy Lajos út 
12. 157/1 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására 
vonatkozó megállapodást aláírja.  

Határidő: azonnal 
Felelős:   Sebestyén Zoltánné 
               polgármester 
 

2./ Egyéb ügyek 
 
Sebestyén Zoltánné polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a polgárőrség 
megszűnik, mivel nem találtak alkalmas vezetőket.  
Kérte a jegyzőt, hogy írásban szólítsa fel az utcán kóborló ebek miatt a 
tulajdonosokat, valamint tájékoztassa az ebtulajdonosokat az ebek nyilvántartásba 
vételével kapcsolatos tennivalóikról.  
 
Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést  18 órakor bezárta, a 

tanácskozást zárt ülésen folytatja a testület.   
  
 

K. m. f. 
 
 

 
 



 

 

Fehér Mária                                                                             Sebestyén Zoltánné 

címzetes főjegyző                                                                    polgármester 
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Önkormányzati Képviselő-testület 
GIC 
Szám: 3/2015.    
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

 
Készült Gic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. február 10-én 17 
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, Szekres Katalin,  
                            Unger Istvánné   k é p v i s e l ő k 
 
Tanácskozási joggal meghívottak: Fehér Mária címzetes főjegyző  
                                                       Koncz Gáborné köztisztviselő 
 
 

 
Sebestyén Zoltánné 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./ Gazdasági program elfogadása 2015-2019 évekre 
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
2./ Helyi rendelet alkotása az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről    
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
3./ Egyéb ügyek  
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N a p i r e n d   tárgyalása: 

 
1./ Gazdasági program elfogadása 2015-2019 évekre 
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 

 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt gazdasági program tervezetet ismertette.  Kérte 
a képviselők véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Sebestyén Zoltánné polgármester javasolta a gazdasági program elfogadását. 
Kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás  nélkül 
meghozta a következő határozatát:  
 

11/2015. (II. 10.) határozat 
 
GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
a 2015-2019 terjedő időszakra szóló gazdasági programját  
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
 törvény 116. § szerint a melléklet szerint határozza meg. 

 
 
2./ Helyi rendelet alkotása az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről    
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztéseket, határozati javaslatot,  
rendelettervezetet, indokolást, előzetes hatásvizsgálatot  ismertette. Kérte a 
képviselők véleményét.  
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Sebestyén Zoltánné polgármester javasolta a határozati javaslat és 
rendelettervezet elfogadását.  Kérte a testület döntését.  
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát:    
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12/2015. (II. 10.) 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 (1. és 2. melléklet) változatlan 
formában jóváhagyja. 
 

 
 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
megalkotta a következő rendeletét:  
 
 

1/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet   
 
GIC  Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 
a mellékelt rendeletet alkotja.  
 

 
3./ Egyéb ügyek  
 
 
- Megállapodás települési ügysegédi feladatok ellátására  

  Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 

 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt megállapodás tervezetet és határozati 
javaslatot ismertette. Tájékoztatta a képviselőket, hogy az ügysegéd minden 
csütörtökön 8-10  óráig fogadja az ügyfeleket Gicen 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 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a 
következő határozatát: 
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13/2015. (II. 10.) határozat 
 
GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
a települési ügysegédi feladatok ellátására vonatkozóan a 
Veszprém Megyei Kormányhivatallal kötendő megállapodás- 
tervezetben foglaltakkal egyetért.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a  
megállapodás aláírására, valamint annak az ügyfélfogadás  
időpontja, időtartama vonatkozásában jövőben esedékessé 
váló szükség szerinti módosításainak aláírására. 
A Képviselő-testület utasítja a Polgármestert, hogy az  
ügysegédi feladatok ellátására vonatkozóan aláírt megállapodás 
esetleges módosításáról a soron következő ülésén tájékoztassa 
a Képviselő-testületet.  
 
Határidő: azonnal, illetve folyamatos 
Felelős:   Sebestyén Zoltánné  
                polgármester 

 
 
Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 18 órakor bezárta.  
     
 
 

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



 1

 

Önkormányzati Képviselő-testület 

GIC 

Szám: 4/2015.    

 

J e g y z ő k ö n y v 
 

 

Készült Gic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. február 24-én 18 

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, Szekres Katalin,  
                            Unger Istvánné   k é p v i s e l ő k 

 

Tanácskozási joggal meghívott: Fehér Mária címzetes főjegyző  
                                                        
 

 

Sebestyén Zoltánné 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/ Helyi rendelet alkotása a települési támogatásról és egyéb szociális 

ellátásokról  

     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 

2./ Egyéb ügyek  
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Z á r t   ülésen: 

 

1./ Szociális kérelmek elbírálása 

     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
 

N a p i r e n d   tárgyalása: 

 
1/ Helyi rendelet alkotása a települési támogatásról és egyéb szociális  

    ellátásokról  

    Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 

Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést, rendelettervezet és indokolást  
ismertette.  Kérte a képviselők véleményét.  
 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  

 

Sebestyén Zoltánné polgármester javasolta a rendelettervezet elfogadását. Kérte 

a testület döntését.  

 
 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

megalkotta a következő rendeletét:  
 

 

2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet   
 
GIC  Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

         a települési támogatásról és egyéb szociális  

ellátásokról  a mellékelt rendeletet alkotja.  

 

 

2./ Egyéb ügyek  

 

- Falunap szervezése 

  Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 

 
Előadó kérte a képviselőket, hogy tűzzék ki a falunap időpontját, hogy a 
szervezést megkezdhessék.  

Javasolta, hogy 2015. július 25-én szombaton tartsák a falunapot.  

 

A javaslattal a képviselők egyetértettek.  
 



 3

 

 
 

Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 18,30 órakor bezárta.  

     

 

 

K. m. f. 

 

 

 

Sebestyén Zoltánné                                              Fehér Mária 

polgármester                                                       címzetes főjegyző 
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Önkormányzati Képviselő-testület 

GIC 

Szám: 6/2015.    

 

J e g y z ő k ö n y v 
 

 

Készült Gic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. március 9-én 17  

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, Szekres Katalin,  
                            Unger Istvánné   k é p v i s e l ő k 

 

Tanácskozási joggal meghívott: Fehér Mária címzetes főjegyző  
                                                        
 

 

Sebestyén Zoltánné 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/ Játszótéri játékok vásárlása   

     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 

2./ Egyéb ügyek  

 

 

 

 

Z á r t   ülésen: 
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1./ Szociális kérelmek elbírálása 

     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
 

N a p i r e n d   tárgyalása: 

 
1/ Játszótéri játékok vásárlása   

     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 

Előadó tájékoztatta a képviselőket, hogy a 2015. évi költségvetésben terveztek – 

Baranyai Zoltán alpolgármester tiszteletdíját ajánlotta fel – játszótéri játékokra 

442 ezer Ft-ot  és óvodai udvari játékokra 350 ezer Ft-ot.  

 

 

 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  

 

Sebestyén Zoltánné polgármester javasolta a játékok megrendelését. Kérte a 

testület döntését.  

 
 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

meghozta a következő határozatát:  

 

 

16/2015. (III. 9.) határozat  
 
GIC  Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

          játszótéri játékok vásárlását határozza el     Ft értékben. 

          Felkéri a polgármestert, hogy intézkedjék a beszerzésre.  
 

          Határidő: 2015. április 30.  

          Felelős:    Sebestyén Zoltánné 

                           polgármester  

 

 

2./ Egyéb ügyek  

 

- Parkosítás 

  Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
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Előadó tájékoztatta a testületet, hogy a 2015. évi költségvetésben 200 ezer Ft-ot 

terveztek parkosításra. Kérte a képviselőket, hogy javaslataikkal segítsék a 
megvalósítást.  

 

 

- Falunap szervezése 

  Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 

Előadó tájékoztatta a képviselőket, hogy a falunap programja 

 

 

A javaslattal a képviselők egyetértettek.  

 

 
 

Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 17,20 órakor bezárta.  

     

 

 

K. m. f. 

 

 

 

Sebestyén Zoltánné                                              Fehér Mária 

polgármester                                                       címzetes főjegyző 
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Önkormányzati Képviselő-testület 
GIC 
Szám: 7/2015.    
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

 
Készült Gic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. március 24-én 17  
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, Szekres Katalin,  
                            Unger Istvánné   k é p v i s e l ő k 
 
Tanácskozási joggal meghívott: Fehér Mária címzetes főjegyző  
                                                        
 

 
Sebestyén Zoltánné 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/ Házi gondozás térítési díja 50 %-ának átvállalása 
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
2./ Egyéb ügyek  
 
 
 
 
Z á r t   ülésen: 
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1./ Szociális kérelmek elbírálása 
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
 

N a p i r e n d   tárgyalása: 

 
1/ Házi gondozás térítési díja 50 %-ának átvállalása 
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
Előadó tájékoztatta a képviselőket, hogy a Pápakörnyéki Önkormányzatok 
Feladatellátó Intézménye tájékoztatása szerint 2015. július 1-jétől a házi 
gondozás térítési díja 260 Ft-ról 340 Ft-ra emelkedik. Kérte Gic Község 
Önkormányzata döntését, hogy a továbbiakban is átvállalja a térítési díj 50 %-át.  
Kérte a képviselők véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Sebestyén Zoltánné polgármester javasolta, hogy a házi gondozás térítési 
díjának 50 %-át 2015. július 1-jétől is vállalja át. Kérte a testület döntését.  
 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással  
meghozta a következő határozatát:  
 
 

17/2015. (III. 24.) határozat  
 
GIC  Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

          Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Intézménye 
          által biztosított házi gondozás térítési díjának (340 Ft/óra) 50 %-át 
          (170 Ft/óra)   2015. július 1-jétől is átvállalja. 
              
 

          Felkéri a Polgármestert, hogy erről a Pápakörnyéki  
          Önkormányzatok Feladatellátó Intézményét értesítse.  
   
          Határidő: 2015. április 3.  
          Felelős:    Sebestyén Zoltánné 
                           polgármester  

 
 
 

2./ Egyéb ügyek  
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Sebestyén Zoltánné polgármester tájékoztatta a testületet, hogy 2015. március 
26-án 10 órakor lesz a munkaterület átadás-átvétel a Nagy Lajos út buszöböl és 
kapcsolódó burkolatépítés munkáira.  
A nagyterem riasztóleválasztását megrendelte.  
A közművelődési közfoglalkoztatotti állásra az együttműködési megállapodást 
megkötötte, nincs jelentkező, nem tudják betölteni a munkakört.  
 
Baranyai Zoltán alpolgármester elmondta, hogy az önkormányzat meghirdette a 
kulturális közfoglalkoztatotti állást, a jelentkezők megismerhették a munkaköri 
leírást, nem vállalta senki.  
 
Sebestény Zoltánné polgármester javasolta, hogy a falugondnoki autóra az  
Utitárs Extra Prémium utasbiztosítást kössék meg. Kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta a következő határozatát:  
 
 

18/2015. (III. 24.) határozat  

 
GIC  Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
a falugondnoki autóra Utitárs Extra Prémium  
utasbiztosítást köt. 
Felhatalmazza a polgármestert a biztosítási szerződés 
aláírására.  
Határidő: 2015. április  
Felelős:    Sebestyén Zoltánné 
                 polgármester 

 
 
 
Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 17,20 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: 8/2015.    
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

 
Készült Gic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. április 7-én 17  
órakor megtartott nyilvános üléséről.   
 
Az ülés helye: Gic, Művelődési Ház   
 
J e l e n   voltak:  Sebestyén Zoltánné polgármester,  Baranyai Zoltán               
                            alpolgármester,  Szekeres Katalin, Unger Istvánné  
                            k é p v i s e l ő k 
 
Tanácskozási joggal meghívott: Fehér Mária címzetes főjegyző  
                                                        
Távol maradt: Nagyné Szűr Judit 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 helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges számú választópolgárok  
     számáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
2./ A Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és működési  
    szabályzatának módosítása   
    Előadó: Fehér Mária címzetes főjegyző 
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3./ Egyéb ügyek  
 
 
N a p i r e n d   tárgyalása: 

 
1./ A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges számú választópolgárok  
     számáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést, rendelettervezetet és indokolást 
ismertette. Kérte a képviselők véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Sebestyén Zoltánné polgármester kérte a testület döntését, a rendelettervezet  
elfogadását.   
 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
megalkotta a következő rendeletét:  
 
 

3/2015. (IV. 14.) önkormányzati rendelet   
 
Gic  Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete a helyi népszavazás 
kezdeményezéséhez szükséges számú 
választópolgárok számáról a mellékelt 
rendeletet alkotja.  
 

 
2.)  A Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és működési  
      szabályzatának módosítása   
      Előadó: Fehér Mária címzetes főjegyző 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést és határozati javaslatot ismertette. 
Kérte a képviselők véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Sebestyén Zoltánné  polgármester kérte a testület döntését, az SZMSZ 
módosítás elfogadását.   
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A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát:  
 

 
20/2015. (IV. 7.) határozat  

 
Gic Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
a Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti  
és működési szabályzatának módosítását és az egységes  
szerkezetű SZMSZ-t az előterjesztés szerint elfogadja.  
 

 
3./ Egyéb ügyek  

 

- Pályázat benyújtása falugondnoki autó cseréjére  

  Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 

 
Előadó ismertette a Darányi Ignác Terv EMVA társfinanszírozású intézkedései 
Irányító Hatóságának 6/2015 (III. 13.) számú közleményét az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a 
lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-ben igénybe 
vehető támogatások részletes feltételeiről szóló rendelet megjelenéséről.  
A Darányi Ignác Terv keretében működő Új Magyarország Vidékfejlesztési 
Program (DIT ÚMVP) III. tengelyén belül a vidéki gazdaság és a lakosság 
számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére irányuló intézkedés (a 
továbbiakban: alapszolgáltatások jogcím) újranyitása várható. A benyújtási 
időszak kezdete: 2015. április közepe. 
A rendelet alapján kettő célterület kerül megnyitásra. Az első célterület 
keretében támogatás vehető igénybe új és már meglévő falu- és tanyagondnoki 
szolgáltatás fejlesztéséhez, a második célterület keretében egyéb szociális, 
bűnmegelőzési és közösségi szolgáltatások fejlesztéséhez. A támogatható 
tevékenység: új gépjármű beszerzése. A jelenlegi falugondnoki autót 2006. 
májusában vásárolták, 172 ezer km-t futott, nem akadálymentesített. Cseréje 
indokolt. Javasolta, hogy a pályázatot nyújtsák be. Kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát:  
 

 
 
 



 4
 

21/2015. (IV. 7.) határozat  

 
Gic Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
a Darányi Ignác Terv keretében működő Új 
Magyarország Vidékfejlesztési Program (DIT 
ÚMVP) III. tengelyén belül a vidéki gazdaság 
és a lakosság számára nyújtott 
alapszolgáltatások fejlesztésére irányuló 
intézkedés keretében pályázatot nyújt be a 
falugondnoki autó cseréjére.  
A szolgáltatásfejlesztés szükségességét az 
indokolja, hogy a jelenlegi falugondnoki autó 
nem akadálymentesített, közel 10 éves, 
műszakilag már nem megbízható, a műszaki 
követelményeknek csak jelentős ráfordítással 
tehető alkalmassá.  
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat 
benyújtására intézkedjék.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Sebestyén Zoltánné 
              polgármester 
 
 
 

Baranyai Zoltán alpolgármester javasolta, hogy az önkormányzati hivatal előtti 
parkoló kialakítása miatt a szelektív hulladékgyűjtőket helyeztessék át a temető 
melletti 88 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban levő ingatlanra.  
 
Sebestyén Zoltánné polgármester a javaslattal egyetértett, intézkedik az 
áthelyezésre.  
 
 
Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 18,20 órakor bezárta. 
     
 

K. m. f. 
 
 
 
Sebestyén Zoltánné                                              Fehér Mária 
polgármester                                                       címzetes főjegyző 
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Önkormányzati Képviselő-testület 
GIC 
Szám: 9/2015.    
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

 
Készült Gic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. április 28-án 
17,30  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, 
                            Unger Istvánné  k é p v i s e l ő k 
 
Tanácskozási joggal meghívottak: Fehér Mária címzetes főjegyző  
                                                        Koncz Gáborné köztisztviselő 
                                                        Pápai Rendőrkapitányság részéről: 
                                                        Fűzfa László r.tzls  
                                                        Hegyi Roland r.törm. kmb.                                                    
                                                        
 

 
Sebestyén Zoltánné 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./ Beszámoló Gic község közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében  
     tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról  
     Előadó: Hegyi Roland r. törm. körzeti megbízott 
 
2./ Gic Község Önkormányzata Falugondnoki Szolgálat Szakmai programjának  
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     módosítása  
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
3./ Helyi rendelet alkotása az önkormányzat 2014. évi költségvetésének    
     módosításáról  
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
4./ Helyi rendelet alkotása az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról és    
     pénzmaradvány jóváhagyásáról  
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
5./ Egyéb ügyek  
 
 

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. törm. körzeti megbízott 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt beszámolót ismertette. Elmondta, hogy 
sikerült az elmúlt évben visszaszorítani a bűncselekmények számát. Szeretné, ha  
ez 2015. évben is sikerülne.  
 

Fűzfa László r.tzls megköszönte az önkormányzat támogatását, mellyel a kmb 
csoport gépjármű használatát segítette. Hegyi Roland kmb személyében olyan 
rendőr áll a község rendelkezésére, aki átérzi a falusi emberek gondjait, fiatal, 
energikus, jó döntés volt a fiatalítás. A jövőről elmondta, hogy a kmb csoport 
területén tettek lépéseket, hogy rendőrőrs alakuljon, ami a létszámnövekedés 
miatt lenne kedvező. A külterületi ellenőrzések számát növelni kell, kedvező 
lenne, hogy egy függetlenített nyomozóval bővülne az állomány. A jelenlegi 6 
fő rendőr kevés a 17 községre.  
 
Sebestyén Zoltánné polgármester elmondta, hogy jó a kapcsolat a körzeti 
megbízott csoporttal. Rendszeresen járnak a településen. Megköszönte 
munkájukat. Javasolta, hogy a beszámolót fogadják el. Kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát:  
 
 
 

22/2015. (IV. 28.) határozat  
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GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete           
Gic község közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság  
érdekében  tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos   
feladatokról  szóló beszámolót elfogadta.  
 

 
2./ Gic Község Önkormányzata Falugondnoki Szolgálat Szakmai programjának  
     módosítása  
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt szakmai programot  ismertette. Kérte a 
képviselők véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Sebestyén Zoltánné polgármester kérte a testület döntését, a szakmai program 
módosítás elfogadását.   
 
 
 A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát:  
 
 

23/2015. (IV. 28.) határozat  
 
GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete      
Képviselő-testülete a Falugondnoki szolgáltatás  
Szakmai program módosítását elfogadja.  
 

 
3./ Helyi rendelet alkotása az önkormányzat 2014. 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.  
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
megalkotta a következő rendeletét:    
 
 

4/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelet   
 
GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló  
1/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelet 
 módosításáról  a mellékelt rendeletet alkotja.  

 
 
 
4./ Helyi rendelet alkotása az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról és    
     pénzmaradvány jóváhagyásáról  
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést, rendelettervezetet, indokolást, 
előzetes hatásvizsgálatot  ismertette.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Sebestyén Zoltánné polgármester javasolta, hogy a rendelettervezetet fogadja el 
a képviselő-testület.  
 

 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
megalkotta a következő rendeletét:  
 
 
 

5/2015. (V. 8.) önkormányzati rendelet   

 
GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2014. évi zárszámadásról és pénzmaradvány 
jóváhagyásáról a mellékelt rendeletet alkotja.  
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5./ Egyéb ügyek  
 
     - Pályázat benyújtása falugondnoki autó cseréjére  
      Előadó: Sebestyén Zoltánné  polgármester 
 
Előadó ismertette az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 
nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások 
fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 
21/2015. (IV. 17.) MvM. rendeletet. Javasolta, hogy a falugondnoki autó 
cseréjére nyújtsák be a pályázatot. A jelenlegi autó nem akadálymentesített, 
közel 10 éves, műszakilag már nem megbízható, a műszaki követelményeknek 
csak jelentős ráfordítással tehető alkalmassá.  Kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a 
következő határozatát: 

 
          24/2015. (IV. 28.) határozat  

 
Gic Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a 

lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető 
támogatások részletes feltételeiről szóló 21/2015. (IV. 17.) MvM. rendelet 2. § (1) 
bekezdése a) pontjában megjelölt kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére 
falugondnoki szolgáltatás  ellátásához kapcsolódóan (1. célterület) aa) pontja szerint 
pályázatot nyújt be a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény  
57. § (1) bekezdés Szociális alapszolgáltatások:  
a) pontja szerinti a falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás  feladatok ellátását 
szolgáló gépjármű cseréjére.  
A szolgáltatásfejlesztés szükségességét az indokolja, hogy a jelenlegi falugondnoki 
autó nem akadálymentesített, közel 10 éves, műszakilag már nem megbízható, a 
műszaki követelményeknek csak jelentős ráfordítással tehető alkalmassá. 
  
A Képviselő-testület tudomással bír arról, hogy a támogatás a nettó kiadásokra 
vonatkozik, így az általános forgalmi adó kifizetését 2015. évi költségvetése terhére 
biztosítja.  
A Képviselő-testület tudomással bír arról, hogy a támogatás utófinanszírozású, így 
annak megelőlegezését kamatmentes hitelből biztosítja. 
A Képviselő-testület tudomással bír arról, hogy nettó 8.000.000,-Ft alatti gépjárműre 
történő pályázat benyújtása esetén két árajánlat közül választva kell egy ajánlatot 
elfogadni, a 8.000.000,-Ft feletti gépjárműre történő pályázat esetében közbeszerzési 
eljárás lefolytatására kerül sor.  

 
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtására intézkedjék.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Sebestyén Zoltánné 
              polgármester 
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- Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa 
6/2015. (III. 31.) határozatával jóváhagyott intézményi térítési díj 
önkormányzati rendeletben történő         megállapítása  
 Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
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 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát:     
 
 

25/2015. (IV. 28.) határozat 
 
GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Pápakörnyéki 
Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa 6/2015. (III. 
31.) határozatával jóváhagyott intézményi térítési díj önkormányzati 
rendeletben történő megállapításával egyetért. 
Felkéri a polgármestert, hogy erről a Társulást értesítse.  
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:    Sebestyén Zoltánné 
                 polgármester 
 

 
 

    -  Az Önkormányzat 2014. évi közbeszerzései 
        Előadó:  Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
Előadó ismertette a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést és határozati 
javaslatot.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
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Sebestyén Zoltánné polgármester javasolta, hogy a határozati javaslatot fogadja 
el a képviselő-testület.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát:    
 
 
 

    26/2015. (IV. 28.) határozat 
 

GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
– a polgármesteri előterjesztés elfogadásával – a 
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33. §-a 
(1) bekezdése rendelkezéseire figyelemmel megállapítja, 
hogy az Önkormányzat a 2015. évben közbeszerzési 
tervben feltüntethető beszerzéseket (építési beruházást, 
felújítást, és szolgáltatás-megrendelést) nem tervez, így 
közbeszerzési tervet elfogadni nem áll módjában.  
 
 

 
- Csatlakozás Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata 
felhívásához: Kárpátaljai magyar családok segítése 
Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
Előadó ismertette Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Polgármesterének 
felhívását. Javasolta, hogy 30 ezer Ft-tal járuljanak hozzá a magyar családok 
megsegítéséhez. Kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát:    
 
 
 

    27/2015. (IV. 28.) határozat 
 

GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
csatlakozik Budafok-Tétény Budapest XXII. 
kerület Önkormányzata felhívásához:  
Kárpátaljai magyar családok segítésére 30.000.- 
Ft támogatást biztosít.  
Felkéri a polgármestert, hogy a támogatás átutalására 
intézkedjék.  
Határidő: 2015. április 30. 
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Felelős:    Sebestyén Zoltánné 
                 polgármester 
 

- Gic 169/2 hrsz ingatlanra bejegyzett visszavásárlási jog és elidegenítési 
  tilalom törlése  
  Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester  
 
Előadó ismertette Baranyai Zoltán 8435 Gic, Vasút u. 2. sz. lakos 
jegyzőkönyvhöz csatolt kérelmét. Javasolta a visszavásárlási és elidegenítési 
tilalom törlését. Kérte a testület döntését.  
 
Baranyai Zoltán alpolgármester bejelentette személyes érintettségét, kérte, 
hogy a képviselő-testület döntsön arról, hogy részt vegyen-e a szavazásban.  
 
Sebestyén Zoltánné polgármester javasolta, hogy a szavazásból ne zárja ki a 
képviselő-testület Baranyai Zoltán alpolgármestert. Kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1  tartózkodással 
meghozta a következő határozatát: 

 

      28/2015. (IV. 28.) határozat 
 

GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete   
személyes érintettség miatt nem zárja ki Baranyai 
Zoltán alpolgármestert  a  napirend szerinti 
döntéshozatalból. 

 
Sebestyén Zoltánné polgármester kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1  tartózkodással 
meghozta a következő határozatát: 

 
      29/2015. (IV. 28.) határozat 
 

GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete   
                Gic 169/2 hrsz ingatlanra az 59/2005. (VIII. 24.) 
                számú határozata alapján az ingatlannyilvántartásba  
                bejegyzett beépítési kötelezettséget, visszavásárlási 
                jogot és elidegenítési tilalmat visszavonja.  
                Felkéri a Polgármestert, hogy a Veszprém Megyei  
                Kormányhivatal Pápai Járási Hivatal Földhivatali  
                Osztályát értesítse.  
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                Határidő: 2015. május 12.  
                Felelős:    Sebestyén Zoltánné 
                                 polgármester 
 
Szekeres Katalin képviselő az ülésről eltávozott.  
 

- Falunap szervezése 
  Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester  
 

Előadó javasolta, hogy a falunapot 2015. július 25-én tartsák meg. Ismertette a 
falunap tervezett programját.  
 
A javasolt programokkal  a képviselők egyetértettek.  
 
 
Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 20 órakor bezárta. 
     
 

K. m. f. 
 
 
 
Sebestyén Zoltánné                                              Fehér Mária 
polgármester                                                       címzetes főjegyző 
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Önkormányzati Képviselő-testület 
GIC 
Szám: 10/2015.    
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

 
Készült Gic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. május 19-én 17  
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 
                            k é p v i s e l ő k 
 
Tanácskozási joggal meghívott: Fehér Mária címzetes főjegyző                                                   
                                                        
Távol maradt:  Unger Istvánné 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./ Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai  
     ellátásának értékelése 
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
2./ Könyvtári szolgáltató hely nyitvatartási idejének meghatározása  
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
3./ Egyéb ügyek  
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N a p i r e n d   előtt: 
 
Sebestyén Zoltánné polgármester Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 30. § (2) bekezdése szerint ismertette Unger 
Istvánné képviselő-testülethez címzett írásbeli nyilatkozatát, melyben 
önkormányzati képviselői megbízatásáról 2015. május 19. napján lemondott.  
 
 

Unger Istvánné képviselő lemondását a képviselő-testület tudomásul vette.  
 

N a p i r e n d   tárgyalása: 

 
1./ Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai  
     ellátásának értékelése 
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt 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:  
 
 

30/2015. (V. 19.) határozat  
           
GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 
2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának 
értékeléséről készült előterjesztést elfogadja.  
Felkéri a Polgármestert, hogy az értékelést a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi 
Osztályának küldje meg.  

 
Határidő:  2015. május 31.   

                                     polgármester 
 
 
 
 

 



 3
9

2./ Könyvtári szolgáltató hely nyitvatartási idejének meghatározása  
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést és határozati javaslatot ismertette. 
Kérte a képviselők véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Sebestyén Zoltánné polgármester kérte a testület döntését, a határozati javaslat  
elfogadását.   
 
 
 A Képviselő-testület 4igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát:  
 
 

31/2015. (V. 19.) határozat  
 
GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete      
a könyvtári szolgáltató hely 
nyitvatartását a következők szerint határozza meg:  
szerda 17-19 óra 
szombat 17-19 óra 
 
Felkéri a Polgármestert, hogy erről a megyei könyvtárt értesítse.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Sebestyén Zoltánné 
               polgármester 

 
3./ Egyéb ügyek  
 

 

- Falunap szervezése 

  Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester  
 

Előadó tájékoztatta a képviselőket a 2015. július 25-ére tervezett falunap  
szervezéséről, programjáról.  
 
A javasolt programokkal  a képviselők egyetértettek.  
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Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 18 órakor bezárta. 
     
 

K. m. f. 
 
 
 
Sebestyén Zoltánné                                              Fehér Mária 
polgármester                                                       címzetes főjegyző 
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Önkormányzati Képviselő-testület 
GIC 
Szám: 11/2015.    
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

 
Készült Gic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. június 2-án 17  
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 
                            Szűr István k é p v i s e l ő k 
 
Tanácskozási joggal meghívott: Fehér Mária címzetes főjegyző    
                                                    Németh Lászlóné HVB elnök                                                     
                                                        
Sebestyén Zoltánné 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./ Szűr István önkormányzati képviselő eskütétele 
     Előadó: Németh Lászlóné HVB elnök 
 
2./ A háziorvosi ügyeleti feladatok ellátása a Pápakörnyéki Önkormányzatok  
     Feladatellátó Társulása útján 
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
3./ Egyéb ügyek  
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N a p i r e n d   tárgyalása: 

 
1./ Szűr István önkormányzati képviselő eskütétele 
     Előadó: Németh Lászlóné HVB elnök 
 
Előadó ismertette Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 28. § (2) bekezdésében foglaltakat, mely szerint az 
önkormányzati képviselő a megválasztását követő ülésen a képviselő-testület 
előtt a törvény 1. melléklet szerinti szöveggel esküt tesz és erről okmányt ír alá. 
Felkérte Szűr István képviselőt, hogy a törvény 1. melléklet szerinti esküt tegye 
le. 
 

Szűr István képviselő az alábbi szövegű esküt letette:  
 

„Én, Szűr István,  becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy 
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom 
és másokkal is megtartatom; önkormányzati képviselő tisztségemből eredő 
feladataimat Gic község fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen 
teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy 
segéljen!” 
 

Sebestyén Zoltánné polgármester Szűr István képviselő munkájához sok sikert és 
jó együttműködést kívánt.  
 
Németh Lászlóné HVB elnök az ülésről 17,10 órakor eltávozott.  
 

 
 

2./ A háziorvosi ügyeleti feladatok ellátása a Pápakörnyéki Önkormányzatok  
     Feladatellátó Társulása útján 
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
Előadó javasolta, hogy a lakosság háziorvosi - ügyeleti időben is - ellátása 
érdekében csatlakozzanak a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó 
Társulása keretében folyó orvosi ügyeleti feladatellátásához. Dr. Németh Balázs 
háziorvos a győri ügyeleti szolgálatban teljesít feladatot, ezért javasolta, hogy 
mentesítsék a társulásban folyó ügyeleti szolgálat ellátása alól. Kérte a testület 
véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Sebestyén Zoltánné polgármester kérte a testület döntését.  
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát: 
 

                     32/2015. (VI. 2.) határozat 

 

                      
GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
2016. január 1-jével csatlakozik a Pápakörnyéki 
Önkormányzatok Feladatellátó Társulása orvosi  
ügyeleti feladatai ellátásához. 
A Képviselő-testület Dr. Németh Balázs háziorvost   
az orvosi ügyelet feladatai ellátása alól mentesíti, 
mivel más körzetben lát el ügyeleti feladatokat.  
Felkéri a polgármestert, hogy erről a Pápakörnyéki 
Önkormányzatok Feladatellátó Társulása Elnökét 
értesítse.  
 

Határidő: 2015. június 30.  
Felelős:    Sebestyén Zoltánné 
                 polgármester 

 

                
 

3./ Egyéb ügyek  
 

Sebestyén Zoltánné polgármester ismertette a Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság levelét, melyben arról értesítette az önkormányzatot, hogy a Gic 
157/1 hrsz.-ú ingatlan további hasznosításáról még nem döntött, ezért 
nyilatkozatát az átadásról még nem küldte meg.  
 

 
 
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: 11/2015.    
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

 
Készült Gic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. június 4-én 17  
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, Szűr István  
                            k é p v i s e l ő k 
 
Tanácskozási joggal meghívott: Fehér Mária címzetes főjegyző                                                   
                                                        
 

 
Sebestyén Zoltánné 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./ Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
Z á r t  ülésen: 
 
1./ Települési támogatási kérelmek  
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 

 
 

N a p i r e n d   tárgyalása: 
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1./ Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
Előadó ismertette a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az 
államháztartásért felelős miniszterrel közösen meghirdetett, Magyarország 2015. 
évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet 4. pont aa), 
ac) és ad) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatásra kiírt pályázatot. Ismertette a háziorvosi rendelő épület 
korszerűsítésére és akadálymentesítésére, valamint a Gic, Nagy Lajos út belső 
szerviz útjának felújítására kért árajánlatokat.  Javasolta, hogy a pályázatot 
nyújtsák be. Kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a 
következő határozatát: 

 
 

             33/2015. (VI. 4.) határozat  
 

   Gic Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
pályázatot nyújt be a helyi önkormányzatokért felelős 
miniszter és az államháztartásért felelős miniszter 
által a Magyarország 2015. évi központi 
költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. 
melléklet II. 4. pont aa), ac) és ad) pontok szerint 
közösen kiírt Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatásra az önkormányzati 
tulajdonban és fenntartásában lévő 8435 Gic, Nagy 
Lajos út 23. (1/1 hrsz) szám alatti egészségügyi 
alapellátást szolgáló orvosi rendelő épület 
korszerűsítésére és akadálymentesítésre. 
                                  
A fejlesztés cél: a) Kötelező önkormányzati feladatot 
ellátó intézmények fejlesztése, felújítása pályázati 
alcél ac) Egészségügyi alapellátást szolgáló (házi 

orvosi rendelő) épület  felújítása                                 
A megvalósítás tervezett helyszíne: 8435 Gic, Nagy 
Lajos út 23.  Gic 1/1 hrsz.  
                                   
                        
Az 1. a) fejlesztési alcél, 0-18.000 Ft/fő adóerő-
képesség szerinti teljes tervezett költsége  
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bruttó (100 %):                             16.729.409 Ft  
Igényelt támogatás (95 %):           15.892.939 Ft 
Saját forrás (5 %):                              836.470 Ft       
melyet Gic Község Önkormányzata 2015. évi 
költségvetése terhére biztosít.  
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat 
benyújtására és a szükséges dokumentumok 
aláírására.  
 
Határidő: 2015. június 9. 
Felelős:   Sebestyén Zoltánné 
                polgármester 

 
 

 

               34/2015. (VI. 4.) határozat  

 
    Gic Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

pályázatot nyújt be a helyi önkormányzatokért felelős 
miniszter és az államháztartásért felelős miniszter 
által a Magyarország 2015. évi központi 
költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. 
melléklet II. 4. pont aa), ac) és ad) pontok szerint 
közösen kiírt Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatásra az önkormányzati 
tulajdonban és fenntartásban lévő 8435 Gic, Nagy 
Lajos út belső szerviz útjának felújítására és műszaki 
ellenőrzésre.  
                                     
A fejlesztés cél: b) Belterületi utak, járdák, hidak 
felújítása pályázati alcél b) pont 
A megvalósítás tervezett helyszíne: 8435 Gic, Nagy 
Lajos út (Gic 21/4 hrsz) 
                                                          
Az 1. b) fejlesztési alcél, 0-18.000 Ft/fő adóerő-
képesség szerinti teljes tervezett költsége 
bruttó (100 %):                                       14.907.656 Ft  
Igényelt támogatás (85 %) :                   12.671.508 Ft 
Saját forrás (15 %) :                                 2.236.148 Ft     
melyet Gic Község Önkormányzata 2015. évi 
költségvetése terhére biztosít.  
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Felhatalmazza a polgármestert a pályázat 
benyújtására és a szükséges dokumentumok 
aláírására.  
 
Határidő: 2015. június 9. 
Felelős:   Sebestyén Zoltánné 
                polgármester            

 
 
2./ Egyéb ügyek  
 

- Beiskolázási támogatás  ballagó nyolcadikos tanulók részére 

Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 

 
Előadó kérte a képviselőket, hogy a hagyományoknak megfelelően a ballagó 
nyolcadik osztályos tanulóknak ballagáskor fizessék ki a beiskolázási támogatást. 
Kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát: 
 
 

35/2014. (VI. 4.) határozat   
 

Gic Község Önkormányzati Képviselő-testülete  
a gici lakóhellyel rendelkező nyolcadik osztályos  
tanulók részére  10.000 Ft összegű, egyszeri  
beiskolázási támogatást biztosít.  
Felkéri a polgármestert, hogy a támogatás 
kifizetésére intézkedjék. 
 
Határidő: azonnal   
Felelős: Sebestyén Zoltánné 
    polgármester 

 
 
Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 17,20 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: 13/2015.    
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

 
Készült Gic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. június 23-án 17  
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 
                             k é p v i s e l ő k 
 
Távol maradt: Szűr István képviselő  
 
Tanácskozási joggal meghívott: Fehér Mária címzetes főjegyző                                                       
                                                        
 
 
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 áttekintése 
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
  
2./ Gic Község Önkormányzatának Bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepciója  2015-2020 
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
  
3./ Egyéb ügyek  
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Z á r t  ülésen: 
 
1./ Települési támogatási kérelmek  
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
  
 
N a p i r e n d   tárgyalása: 
 
 
1./ Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintése 
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést ismertette. Kérte a képviselők 
hozzászólását.  
 
H o z z á s z ó l á s:  
 
Baranyai Zoltán alpolgármester elmondta, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi 
Program tartalmazza a megvalósítandó célokat, módosításra jelenleg nincs 
szükség, ha pályázati lehetőség lesz, tudják módosítani.  
 
Sebestyén Zoltánné  polgármester javasolta, hogy a határozati javaslatot fogadja 
el a képviselő-testület.  
 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a 
következő határozatát: 

 
 

               38/2015. (VI. 23.) határozat  
     

              1.) Gic Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
              az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 
              előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § 
              (4) bekezdés alapján a Gic Község Önkormányzata 
              által 2013. június 25-én elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi  
              Programot áttekintette és felülvizsgálatát nem tartja szükségesnek. 
 
              2.) Gic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
              felhatalmazza a polgármestert az 1.) pontban meghatározott 
              nyilatkozat megtételére. 
 
              Határidő: azonnal .  
              Felelős:   Sebestyén Zoltánné  

                    polgármester 
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2./ Gic Község Önkormányzatának Bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepciója  2015-2020 
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést és koncepciót ismertette. Kérte a 
képviselők hozzászólását.  
 
H o z z á s z ó l á s:  
 
Baranyai Zoltán alpolgármester elmondta, ha tesznek érte, csökken a bűnözés. A 
falunapon szükség lesz a polgárőrök segítségére.  
 
Sebestyén Zoltánné  polgármester elmondta, hogy a polgárőrség újjászervezése 
szükséges. Javasolta a határozati javaslat elfogadását. Kérte a testület döntését.  
  
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a 
következő határozatát: 

 
 

              39/2015. (VI. 23.) határozat  
 

    Gic  Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
              a Bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepciót az  
              előterjesztés szerinti elfogadja.  
              A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 
              az elfogadásról a Pápai Rendőrkapitányságot értesítse.  
 
              Határidő: azonnal 
              Felelős:   Sebestyén Zoltánné  

                             polgármester 
 
 

3./ Egyéb ügyek  
 
- Sokorópátka, Bakonytamási és Gic Községek Önkormányzata Egységes  
  Óvodai-Bölcsődei Nevelési Intézményfenntartó Társulás Társulási     
  Tanácsába delegálás  
  Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 

 
Előadó elmondta, hogy a Társulási megállapodása 5/B pontja szerint a 35/2014. 
(X. 21.) határozatban a társulási tanácsba delegált Unger Istvánné képviselő e 
megbízatásáról lemondott. Helyette új tagot kell delegálni. Javasolta, hogy 
Szekeres Katalin képviselőt delegálja a képviselő-testület a Sokorópátka, 
Bakonytamási és Gic Községek Önkormányzata Egységes Óvodai-Bölcsődei 
Nevelési Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsába, aki a polgármesterrel 
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együtt képviseli Gic  Község Önkormányzatát a társulásban. Kérte a testület 
döntését.  
 
Szekeres Katalin képviselő bejelentette személyes érintettségét, kérte, hogy a 
képviselő-testület döntsön arról, hogy részt vegyen-e a szavazásban.  
 
Sebestyén Zoltánné polgármester javasolta, hogy a szavazásból ne zárja ki a 
képviselő-testület Szekeres Katalin képviselőt. Kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1  tartózkodással 
meghozta a következő határozatát: 

 
      40/2015. (VI. 23.) határozat 
 

 GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete   
személyes érintettség miatt nem zárja ki Szekeres 
Katalin képviselőt a  napirend szerinti 
döntéshozatalból. 

 
Sebestyén Zoltánné polgármester kérte a testület döntését.  
  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a 
következő határozatát: 

 
 

               41/2015. (VI. 23.) határozat  
 

    GIC  Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
              2011. évi CLXXXIX. törvény 94. § (2) bekezdésében 
              biztosított jogkörében eljárva a Sokorópátka, 
              Bakonytamási és Gic Községek Önkormányzata  
             Egységes Óvodai-Bölcsődei Nevelési  
             Intézményfenntartó Társulás  Társulási Tanácsába 
             SZEKERES KATALIN Képviselőt delegálja. 
 
             Felkéri a polgármestert, hogy erről Sokorópátka 
             Község Önkormányzatát értesítse. 
 
             Határidő: azonnal 
             Felelős:   Sebestyén Zoltánné 
                             polgármester 
 
 



5 
 

Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 17,50 órakor bezárta, a 
tanácskozást zárt ülésen folytatja.      
 
 

K. m. f. 
 
 

 
Sebestyén Zoltánné                                              Fehér Mária 
polgármester                                                       címzetes főjegyző 
 



 
 

Önkormányzati Képviselő-testület 
GIC 
Szám: 14/2015.    
 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

 
 
Készült Gic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. július 13-án 17  
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, Szűr István  
                            k é p v i s e l ő k 
 
Távol maradt: Szekeres Katalin képviselő  
 
Tanácskozási joggal meghívott: Fehér Mária címzetes főjegyző                                                       
                                                        
 
 
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./  „Gic Község Önkormányzata részére új mikrobusz beszerzése” tárgyú  
      nemzeti eljárásrend szerinti, a Kbt. 122/A. § (1.) bek.  alapján hirdetmény  
      közzététele nélkül induló közbeszerzési eljárás 
      Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
    
 
 



 
 

 
N a p i r e n d   tárgyalása: 
 
1./  „Gic Község Önkormányzata részére új mikrobusz beszerzése” tárgyú  
      nemzeti eljárásrend szerinti, a Kbt. 122/A. § (1.) bek.  alapján hirdetmény  
      közzététele nélkül induló közbeszerzési eljárás 
      Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
 
Előadó tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatal 1713534763 azonosító számú határozatában a 
falugondnoki autóra benyújtott pályázati kérelmet támogatta, 10.000.000 Ft 
összeggel. Tekintettel arra, hogy a beszerezni tervezett falugondnoki autó értéke 
meghaladja a 8 millió Ft-ot, közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. Ismertette a  
jegyzőkönyvhöz csatolt ajánlattételi felhívást és ajánlati dokumentációt.  
Ismertette a közbeszerzési szabályzat 7.4.2. pontjában foglaltakat, mely szerint a 
Bírálóbizottság tagjai a polgármester, a jegyző, pénzügyi ügyintéző, a bizottság 
munkájában tanácskozási joggal részt vesz az intézményt érintő beszerzés 
esetében az intézményvezető, ebben az esetben a falugondnok.  
Kérte a képviselők hozzászólását.  
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Sebestyén Zoltánné polgármester javasolta, hogy a határozati javaslatot fogadják 
el.  
 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a 
következő határozatát: 

 
 

             44/2015. (VII. 13.) határozat  
     

             Gic Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
             megállapítja, hogy az Önkormányzat a 21/2015.(IV.17.) MvM rendelet                  
             alapján, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó,  
             a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások   
             fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások célterületére:    
              pályázati támogatást iránt kérelmet nyújtott be. 

       1. A Képviselő-testület a 8895376839 azonosító számú pályázat alapján  
 közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni a Kbt. 40. § (3) – (4) bekezdése 
szerint. Az ajánlattételi felhívást és az ajánlati dokumentációt a 
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján az előterjesztés 
melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 



 
 

 
2. A Képviselő-testület a Bíráló Bizottságba választja: 

 Sebestyén Zoltánné polgármester Bíráló Bizottság elnöke  
           Fehér Mária Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 

Bíráló Bizottság tagja  
 Vesztergom Ferencné főmunkatárs Pápateszéri Közös 

Önkormányzati Hivatal Bíráló Bizottság tagja 
              A bizottság munkájában tanácskozási joggal részt vesz: 
              Baranyai Zoltán falugondnok           
3. A Képviselő-testület az ajánlattételi felhívást a következő ajánlattevők 
    részére küldi meg: 

 1) Procar Autókereskedés és Szerviz 8000 Székesfehérvár, Kadocsa u. 84.;  
 2) Ring Autó Kft. 8200 Veszprém, Észak-keleti útgyűrű 18.;  
 3) Sio-Car 8600 Siófok, Fő u. 262. 

4. A Képviselő-testület kéri a polgármestert, hogy a döntésről a 
közbeszerzési tanácsadót tájékoztassa. 

            Határidő: azonnal .  
            Felelős:   Sebestyén Zoltánné  

                    polgármester 
 

 
 

Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 17,50 órakor bezárta. 
 
 

K. m. f. 
 
 

 
Sebestyén Zoltánné                                              Fehér Mária 
polgármester                                                       címzetes főjegyző 
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Önkormányzati Képviselő-testület 
GIC 
Szám: 15/2015.    
 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

 
 
Készült Gic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. július 29-én 17  
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, Szűr István  
                            k é p v i s e l ő k 
 
Távol maradt: Szekeres Katalin képviselő  
 
Tanácskozási joggal meghívott: Fehér Mária címzetes főjegyző                                                       
                                                        
 
 
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./ Döntés „Gic Község Önkormányzata részére új mikrobusz beszerzése” tárgyú    
     nemzeti eljárásrend szerinti, a Kbt. 122/A § (1) bek. alapján hirdetmény  
     közzététele nélkül induló közbeszerzési eljárás ajánlatainak értékeléséről  
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
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N a p i r e n d   tárgyalása: 
 
1./ Döntés „Gic Község Önkormányzata részére új mikrobusz beszerzése” tárgyú    
     nemzeti eljárásrend szerinti, a Kbt. 122/A § (1) bek. alapján hirdetmény  
     közzététele nélkül induló közbeszerzési eljárás ajánlatainak értékeléséről  
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
    
 
Előadó ismertette a jegyzőkönyvhöz csatolt döntés előkészítő javaslatot.  
Kérte a képviselők hozzászólását.  
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Sebestyén Zoltánné polgármester javasolta, hogy a határozati javaslatot fogadják 
el.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a 
következő határozatát: 

 
 
 

               45/2015. (VII. 29.) határozat  
 

    Gic Község Önkormányzata Képviselő-testülete mint 
ajánlatkérő „Gic Község Önkormányzata részére új 
mikrobusz beszerzése” tárgyában a 
Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 
(továbbiakban Kbt.) 122/A § (1) bekezdés szerint 
lefolytatott hirdetmény közzététele nélkül induló 
közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.  
A Ring Autó Kft. 8200 Veszprém, Észak-keleti 
útgyűrű 18. ajánlattevő ajánlatát érvényesnek 
nyilvánítja, ajánlattevő alkalmas szerződés 
teljesítésére.  
A Kbt. 73. § alapján a közbeszerzési eljárás 
nyertesének a Ring Autó Kft. 8200 Veszprém, Észak-
keleti útgyűrű 18. ajánlattevőt hirdeti ki.  
Felkéri a Bíráló bizottság elnökét, hogy az eljárást 
bonyolító Takácsné Dr. Kovács Évával a 
közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó, a Kbt, valamint 
az ajánlattételi felhívásban rögzített feladatok 
elvégzéséről határidőben gondoskodjanak.  
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Meghatalmazza a Polgármestert, hogy a 
közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével a 
mikrobusz beszerzésére irányuló adás-vételi 
szerződést megkösse.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős:   Sebestyén Zoltánné 
                polgármester 

 
 

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: 16/2015.    
 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

 
 
Készült Gic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. szeptember 8-án  
17  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  
                            Szűr István         k é p v i s e l ő k 
 
 
Tanácskozási joggal meghívott: Fehér Mária címzetes főjegyző                                                       
                                                       
 
 
Sebestyén Zoltánné 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 I. féléves gazdálkodásáról 
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
2./ Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás  
     igénylése  
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
3./ Itthon vagy – Magyarország szeretlek program szervezése 
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
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4./ Idősek napja szervezése 
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
5./ Egyéb ügyek 
 
Zárt ülésen: 
 
1./ Szociális kérelmek elbírálása 
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
 
 
N a p i r e n d   tárgyalása: 
 
1./ Tájékoztató az önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról 
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
 
Előadó ismertette a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést. Kérte a képviselők 
hozzászólását.  
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Az önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót a képviselő-
testület tudomásul vette.  
 
 
2./ Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás  
     igénylése  
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 

 
Előadó ismertette a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 
vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló pályázati kiírást.   
A pályázati adatlap rögzítésének határideje 2015. szeptember 30.  
Rendeletet is kell majd alkotni a szociális célú tüzelőanyag rászorultságára 
vonatkozóan. Javasolta, hogy Gic Község Önkormányzata nyújtsa be igényét 36 
m3 kemény lombos fafajtára 14.000 Ft/erdei  m3 + áfa mennyiségre, melyhez 
1000 Ft/erdei m3 + áfa mértékű önrészt biztosítson. Kérte a testület véleményét.   
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Sebestyén Zoltánné  polgármester javasolta, hogy nyújtsák be igényüket 36 m3 

kemény lombos fafajtára.  Kérte a testület döntését.  
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát: 
 
 

   46/2015. (IX. 8.) határozat 
 
                 GIC Község Önkormányzata Képviselő testülete 

a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag  
vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás pályázati  
kiírás alapján igényét benyújtja 36 erdei m3 kemény-lombos  
tűzifa mennyiségre.  
A képviselő-testület 2015. évi költségvetésében a 36  m3 
szociális célú tűzifavásárlás céljára benyújtott igényéhez  
45.720 Ft önrészt biztosít. 
A képviselő-testület a szociális célú tűzifában részesülőtől  
ellenszolgáltatást nem kér.  
 
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtására  
intézkedjék. 
 
Határidő: 2015. szeptember 30.  
Felelős: Sebestyén Zoltánné   

                 polgármester 
 

 
3./ Itthon vagy – Magyarország szeretlek program szervezése 
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
Előadó javasolta, hogy 2015. évben ne csatlakozzanak a programhoz, a várható 
támogatás felett nem tud az önkormányzat olyan mértékű önerőt biztosítani, 
hogy színvonalas rendezvényt szervezzenek. Kérte a képviselők véleményét.  
 
H o z z á s z ó l á s : 
 
Baranyai Zoltán alpolgármester egyetértett a javaslattal, inkább az idősek 
támogatására nyújtsanak 1000 Ft-tal többet.  
 
Sebestyén Zoltánné polgármester kérte a testület döntését.  
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát: 
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   47/2015. (IX. 8.) határozat 

 
                 GIC Község Önkormányzata Képviselő testülete 
                 2015. évben nem csatlakozik az Itthon vagy –  
                 Magyarország szeretlek programhoz.  
 
 
 
4./ Idősek napja szervezése 
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
Eladó javasolta, hogy 2015. november 7-én rendezzék meg az idősek napját. A 
gici általános és középiskolás gyermekek műsorral készülnek Németh Adrienn 
önkéntes irányításával, illetve Vesztergomné Göncz Zsuzsanna Éva kulturális 
közfoglalkoztatott közreműködésével. Meghívják a lovászpatonai Irodalombarát 
Szakkört, akik operettel szórakoztatják az időseket. Fűszfa László kmb. rendőr 
hívja fel az idősek figyelmét a biztonságuk érdekében.  
 
Az idősek napja időpontjával és programjával a képviselők egyetértettek.  
 
 
 
5./ Egyéb ügyek 
 
 
- Kastélyeladás terve 
 
Sebestyén Zoltánné polgármester javasolta, hogy a Gic, Nagy Lajos út 12. sz. 
alatti, az önkormányzat tulajdonában lévő kastély értékesítése tárgyalására zárt 
ülésen kerüljön sor. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi  
CLXXXIX. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontja szerint a képviselő-testület zárt 
ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt 
pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a 
nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené. 
Kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát: 
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   48/2015. (IX. 8.) határozat 

 
                 GIC Község Önkormányzata Képviselő testülete 
                 zárt ülést rendel el a Gic, Nagy Lajos út 12. sz. alatti, 
                 az önkormányzat vagyonát képező kastély értékesítése  
                 tárgyában, mivel a nyilvános tárgyalás az önkormányzat  
                 vagy más érintett üzleti érdekét sértené. 
 
 
- Falugondnoki autó beszerzése 
 
Sebestyén Zoltánné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az új 
falugondnoki autó 2015. szeptember hónapban megérkezik. Az  
előfinanszírozásához kezelési költség nélküli hitelt igényeltek.  
 
- Óvodai játékok 
 
Sebestyén Zoltánné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy 
Baranyai Zoltán alpolgármester tiszteletdíját ajánlotta fel az óvodai játékok 
beszerzésére, melyek telepítése megtörtént.  
 
 
 
Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 18 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: 17/2015.    
 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

 
 
Készült Gic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. szeptember 22-én  
17  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  
                            Szűr István         k é p v i s e l ő k 
 
 
Tanácskozási joggal meghívott: Fehér Mária címzetes főjegyző                                                       
                                                       
 
 
Sebestyén Zoltánné 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./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati  
     Ösztöndíjrendszer 2016. évi pályázati fordulójához   
      Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
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N a p i r e n d   tárgyalása: 
 
1./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati  
     Ösztöndíjrendszer 2016. 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  2016. évi pályázati 
fordulójához.  
Kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát:  
 
 

52/2015. (IX. 22.) határozat  
 
GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
a jogszabályoknak megfelelően kifejezett és 
visszavonhatatlan döntést hoz arról, hogy 
csatlakozni kíván a hátrányos helyzetű, szociálisan 
rászoruló fiatalok  felsőoktatási tanulmányainak 
támogatására létrehozott Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 
2016. évi pályázati fordulójához. 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíj-rendszer 2016. 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 
2016. évi fordulója keretében a beérkezett 
pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését  a 
https.//www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbele.asspx  
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internet címen elérhető EPER.Bursa rendszerben 
rögzíti.  
Nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben 
általa meghatározott és a pályázóktól bekért, 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:  2015 október 1.  

                  Felelős:  Sebestyén Zoltánné 
                                 polgármester 

 

 
Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 17,20 órakor bezárta. 
 
 

K. m. f. 
 
 

 
Sebestyén Zoltánné                                              Fehér Mária 
polgármester                                                       címzetes főjegyző 
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Önkormányzati Képviselő-testület 
GIC 
Szám: 18/2015.    
 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

 
 
Készült Gic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. október 5-én 17  
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,  Szűr István       
                            k é p v i s e l ő k 
 
Távol maradt: Szekeres Katalin képviselő 
 
Tanácskozási joggal meghívott: Fehér Mária címzetes főjegyző                                                       
                                                       
 
 
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./ Javaslatok a Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport  
     tervezési területén 2015-2020 között megvalósítani kívánt fejlesztésekre  
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
2./ Döntés a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának  
     módjáról és szervezeti kereteiről 
    Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
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3./ Megállapodás a fogászati ügyeletről 
    Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
4./ Egyéb ügyek 
 
Z á r t   ülésen: 
 
1./ Kastély vételi ajánlat megtárgyalása 
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
 
 
 
 
N a p i r e n d   tárgyalása: 
 
1./ Javaslatok a Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport  
     tervezési területén 2015-2020 között megvalósítani kívánt fejlesztésekre  
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
 
Előadó kérte a képviselők javaslatát Gic községben megvalósítandó 
fejlesztésekre 2015-2020 időtartamra, mely javaslatokat projektgyűjtő adatlapon 
kell a munkaszervezetnek megküldeni.  
 
H o z z á s z ó l á s o k :  
 
Baranyai Zoltán alpolgármester elmondta, hogy hosszú távú terveik között 
szerepeljen a szennyvízelvezetés megoldása.  
 
Sebestyén Zoltánné polgármester egyetértett a javaslattal, elmondta, hogy 
csatornahálózat kellene, a sajtüzem tisztítójába vezethetnék – előzetes 
tárgyalásaik szerint – a szennyvizet.  
 
Baranyai Zoltán alpolgármester szerint szükség lenne egy raktár épületre, ahol 
biztonságosan tárolhatnák a gépeket, szerszámokat. A szállításokhoz, 
földműveléshez egy kistraktor kellene, tervezzék be a vásárlását. A rendezési terv 
felülvizsgálata is időszerű lesz. A Rákóczi utcában járdaépítés szükséges, a hátsó 
szerviz utak aszfaltozása is feladat. Játszótér is kellene a falunak.  
 
Szűr István képviselő javasolta, hogy pályázzanak falunapra is.  
 
Sebestyén Zoltánné polgármester javasolta a sportöltöző felújítását, bár most a 
labdarúgó csapat nem szerepel a bajnokságban, a feltételeket meg kellene 
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teremteni. A külterületi utak felújítását, karbantartását is tervezzék. A 
záportározó kiépítése szintén megoldandó feladat.  
 
Baranyai Zoltán alpolgármester egyetértett a javaslattal. Találni kell olyan 
személyt, aki a sportegyesület elnöki tisztségét vállalja, és el is látná a feladatát.  
A temetőben a szociális parcella létesítését sem tudják önerőből megoldani, 
tekintettel arra, hogy a tsz-től megvásárolt földterületen a kialakítás nem kis 
munka és költség lesz.  
 
Sebestyén Zoltánné polgármester megköszönte a javaslatokat, kérte a testület 
döntését.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát:  
 
 

53/2015. (X. 5.) határozat  
 
GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete a  

               Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport  
              tervezési területén 2015-2020 között megvalósítani kívánt  
              fejlesztésekre a következő javaslatokat adja: 
 

- szennyvíz csatorna hálózat kiépítése, 
- szerszámtároló építése 
- mezőgazdasági gép beszerzése 
- falunap szervezése 
- rendezési terv felülvizsgálata 
- záportározó építése  
- belterületi járdák építése, felújítása 
- szerviz utak aszfaltozása 
- külterületi utak javítása 
- játszótér létesítése 
- sportöltöző felújítása 
- temetőben szociális parcella kialakítása 

 
               Felkéri a polgármestert, hogy a projektgyűjtő adatlapokon 
               a javaslatokat küldje meg.  
 

Határidő:  2015 október 31.  
               Felelős:     Sebestyén Zoltánné 
                                 polgármester 
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2./ Döntés a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának  
     módjáról és szervezeti kereteiről 
    Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést ismertette. Kérte a képviselők 
véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Sebestyén Zoltánné polgármester kérte a határozati javaslat elfogadását, a testület 
döntését.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát:  
 
 

54/2015. (X. 5.) határozat  
 
GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete – az egyes szociális 
és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi 
CXXXIII. törvénnyel módosított, a szociális igazgatásról szóló 1993. 
évi III. törvény 136. § (8) és (9) bekezdéseiben foglaltak szerint – 
felülvizsgálta az önkormányzat kötelezően ellátandó családsegítés és 
gyermekjóléti szolgáltatási feladatainak ellátásának módját, szervezeti 
kereteit, a felülvizsgálat eredményeként az alábbiak szerint határozott:  
 
Figyelemmel a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló, a 2015. évi CXXXIII. törvénnyel módosított 1997. évi XXXI. 
törvény 40. § (1) és (1a) bekezdés a) pontjában foglaltakra – 2016. 
január 1. napjától a kötelezően ellátandó családsegítés és gyermekjóléti 
szolgálat működtetésére vonatkozó feladatait a Pápakörnyéki 
Önkormányzatok Feladatellátó Társulása útján kívánja ellátni. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére 
 
Határidő: 2015. október 31.  
Felelős:   Sebestyén Zoltánné 
               polgármester 
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3./ Megállapodás a fogászati ügyeletről 
    Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
Előadó ismertette  az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény (Győr) 
582-1/Eü/2015. számú levelét, melyben kérte az önkormányzat nyilatkozatát 
arról, hogy a sürgősségi ügyeleti ellátást a továbbiakban is igénybe kívánja-e 
venni a lakosság számára. Javasolta, hogy 2016. évben is vegyék igénybe. Kérte 
a testület véleményét.   
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Sebestyén Zoltánné polgármester javasolta, hogy  2016. évben is vegyék igénybe 
a fogászati ügyeleti ellátást. Kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát: 

 
 

55/2015. (X. 5.) határozat  
 

               GIC Község Önkormányzata Képviselő testülete 
az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény (Győr) 
által biztosított fogorvosi sürgősségi ügyeleti ellátást  
2016. január 1-jétől igénybe kívánja venni.  
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
Felkéri a polgármestert, hogy erről az Egyesített  
Egészségügyi és Szociális Intézmény (Győr) Igazgatóját 
értesítse.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Sebestyén Zoltánné 
               polgármester 

 
 
 
4./ Egyéb ügyek 
 

- Temető fenntartás feladatai  
 

Sebestyén Zoltánné polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a sírhely 
nyilvántartást elkészítették. Sok az elhanyagolt sír. Kérte a képviselők 
véleményét, hogy alkalmazzanak-e temetőgondnokot, vagy milyen módon 
gondoskodjanak a temetői rendben tartásáról? 
 
Baranyai Zoltán alpolgármester javasolta, hogy a közfoglalkoztatottakkal  
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oldják meg a temető rendben tartását, temetőgondnok alkalmazására nincs 
anyagi lehetőségük. 
 
A javaslattal a képviselők egyetértettek.  

 

 
- Idősek napja szervezése 

 
Sebestyén Zoltánné polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy az idősek 
napja pontosított időpontja: 2015. november 7. szombat 15 óra.  
 
 
 
Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 17,35 órakor bezárta. 
 
 

K. m. f. 
 
 

 
Sebestyén Zoltánné                                              Fehér Mária 
polgármester                                                       címzetes főjegyző 
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Önkormányzati Képviselő-testület 
GIC 
Szám: 19/2015.    
 

 
J e g y z ő k ö n y v 

 
 
 
Készült Gic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. november 3-án 17  
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,  
                            Szűr István   k é p v i s e l ő k 
 
Tanácskozási joggal meghívott: Fehér Mária címzetes főjegyző                                          
 

 
Sebestyén Zoltánné 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 fogadják 
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./  Idősek napja szervezése 
      Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
 
 

N a p i r e n d   tárgyalása: 
 
1./  Idősek napja szervezése 
      Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
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Előadó javasolta, hogy a 2015. november 7-én 15 órakor tartandó idősek napja 
alkalmából 4000 Ft támogatást biztosítsanak a nyugdíjasoknak. Kérte a testület 
véleményét.  
 

H o z z á s z ó l á s o k :  
 

Baranyai Zoltán alpolgármester egyetértett  a javaslattal, hogy az elmúlt évi 3000 
Ft-os támogatást emeljék fel 4000 Ft-ra.  
 

Sebestyén Zoltánné polgármester kérte a testület döntését.  
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta a következő határozatát: 

 
 

                57/2015. (XI. 3.) határozat 
 

                GIC Község Önkormányzata Képviselő testülete 
                a 60 éven felüli nyugdíjas és nyugdíjszerű ellátásban  

részesülő gici lakosoknak 4000 Ft/fő idősek napi  
támogatást biztosít. 
Felkéri a polgármestert, hogy a támogatások kifizetésére 
intézkedjék:  

 
Határidő: 2015.  november 30.  
Felelős:    Sebestyén Zoltánné 
                 polgármester 

 
 
 

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

K. m. f. 
 
 

 
Sebestyén Zoltánné                                              Fehér Mária 
polgármester                                                       címzetes főjegyző 
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Önkormányzati Képviselő-testület 
GIC 
Szám: 20/2015.    
 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

 
Készült Gic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. november 17-én 
17  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,  Szűr István   
                            k é p v i s e l ő k 
 
Tanácskozási joggal meghívott: Fehér Mária címzetes főjegyző                                          
 
Távol maradt: Szekeres Katalin 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 rendelet alkotása a szociális célú tüzelőanyag támogatásról  
      Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
2./  Egyéb ügyek  
 
Z á r t   ülésen: 
 
1./ Települési támogatási kérelmek 
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
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N a p i r e n d   tárgyalása: 
 
1./  Helyi rendelet alkotása a szociális célú tüzelőanyag támogatásról  
      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:    
 

6/2015. (XI. 18.) önkormányzati rendelet   
 
GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
a szociális célú tüzelőanyag támogatásról a mellékelt 
rendeletet alkotja.  

 
 
 

2./  Egyéb ügyek  
      Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 

 
 

-    Falugondnoki munkaruha juttatási szabályzat  
Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést és munkaruha juttatási 
szabályzat tervezetét ismertette. Kérte a képviselők véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
 

Baranyai Zoltán  alpolgármester bejelentette személyes érintettségét, kérte, hogy 
a képviselő-testület döntsön arról, hogy részt vegyen-e a szavazásban.  
 
Sebestyén Zoltánné  polgármester javasolta, hogy a szavazásból ne zárja ki a 
képviselő-testület Baranyai Zoltán képviselőt. Kérte a testület döntését.  
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A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1  tartózkodással 
meghozta a következő határozatát: 
 

 
  58/2015. (XI. 17.) határozat 

 
    GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
   személyes érintettség miatt nem zárja ki Baranyai Zoltán          
   alpolgármestert a  napirend szerinti döntéshozatalból. 

 
 

Sebestyén Zoltánné polgármester javasolta a határozati javaslat elfogadását. 
Kérte a testület döntését. 
 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1  tartózkodással 
meghozta a következő határozatát: 
 

  59/2015. (XI. 17.) határozat 
 
    GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

                    a falugondnokra vonatkozó munkaruha juttatási szabályzatot 
                    jóváhagyja.  
 
                     Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.  
 
                     Határidő:  azonnal és 2016. február 28.  
                     Felelős: Sebestyén Zoltánné polgármester  
 

 
-    Falugondnok  2015. évi munkaruha juttatási keretének meghatározása   

Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
Előadó javasolta, hogy a 2015. évi munkaruha fedezetére 20.000 Ft-ot 
állapítsanak meg. 
Kérte a képviselők véleményét.  
 
Kérdés,  hozzászólás nem hangzott el.  
 
Baranyai Zoltán  alpolgármester  bejelentette személyes érintettségét, kérte, 
hogy a képviselő-testület döntsön arról, hogy részt vegyen-e a szavazásban.  
 
Sebestyén Zoltánné  polgármester javasolta, hogy a szavazásból ne zárja ki a 
képviselő-testület Baranyai Zoltán képviselőt. Kérte a testület döntését.  
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A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1  
tartózkodással meghozta a következő határozatát: 

 
  60/2015. (XI. 17.) határozat 

 
    GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
   személyes érintettség miatt nem zárja ki Baranyai Zoltán          
   alpolgármestert  a  napirend szerinti döntéshozatalból. 

 
 

Sebestyén Zoltánné polgármester javasolta 20 ezer Ft elfogadását a 
falugondnok 2015. évi munkaruha juttatási keretének megállapítani. Kérte a 
testület döntését. 

 
 

A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1  tartózkodással 
meghozta a következő határozatát: 

 
     61/2015. (XI. 17.) határozat 

 
                      GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
                      a falugondnok 2015. évi munkaruha juttatási keretét 
                      20.000 Ft-ban állapítja meg.   
 
                      Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.  
 
                     Határidő:  azonnal  
                     Felelős: Sebestyén Zoltánné polgármester  

 
 

 - Falugyűlés összehívása 
   Előadó: Sebestyén Zoltánné  polgármester 
 
 

    
Előadó javasolta a képviselő-testületnek, hogy a közmeghallgatással egybekötött 
falugyűlést 2015. december 1-jén kedden 17 órakor tartsák meg a művelődési 
házban. Javasolta, hogy a következő napirendeket tárgyalják meg:  
 
1./ Tájékoztató az önkormányzat 2015. évi tevékenységéről  

Sebestyén Zoltánné  polgármester 
 
2./ Tájékoztató a lakókörnyezet állapotáról 

Előadó: Sebestyén Zoltánné  polgármester 
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3./ Tájékoztató a falugondnok 2015. évi munkájáról 
     Előadó: Baranyai Zoltán falugondnok 
 
4./ Közmeghallgatás 

 
 
 

Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 17,50 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: 21/2015.   
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült Gic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. december 1-jén 17 
órakor megtartott nyilvános üléséről, falugyűlésről és közmeghallgatásról.    
 
Az ülés helye: Gic, Művelődési Ház   
 
J e l e n   voltak:  Sebestyén Zoltánné polgármester, Szekeres Katalin,    
                            Nagyné Szűr Judit k é p v i s e l ő k 
 
Tanácskozási joggal meghívottak:    Fehér Mária címzetes főjegyző      
                                                          Vesztergom Ferencné igazgatási főmunkatárs 
                                                           Koncz Gáborné költségvetési főelőadó  
                                                                                                                      
                                                          
Lakosság részéről: 27 fő 
 
Távol maradtak: Baranyai Zoltán alpolgármester 
                           Szűr István képviselő  
 
Sebestyén Zoltánné polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 
5 fő képviselő közül 3 fő megjelent, 2 fő távol maradt, a képviselő-testület 
határozatképes.  Az ülést megnyitotta. 
 
Javaslatot tett az ülés napirendjére:  
 

N a p i r e n d 
 
 

1./ Tájékoztató az önkormányzat 2015. évi tevékenységéről  
Sebestyén Zoltánné  polgármester 

 
2./ Tájékoztató a lakókörnyezet állapotáról 

Előadó: Sebestyén Zoltánné  polgármester 
 
3./ Közmeghallgatás 

 
4./ Egyéb ügyek  
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Z á r t  ülésen: 
 
1./ Szociális tűzifa kérelmek elbírálása   
      Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
2./ Települési támogatási kérelmek elbírálása 
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
A Képviselő-testület a javasolt napirendet 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta. 
 
 
N a p i r e n d  tárgyalása: 
 
1./ Tájékoztató az önkormányzat 2015. évi tevékenységéről  

Sebestyén Zoltánné  polgármester 
 
2./ Tájékoztató a lakókörnyezet állapotáról 

Előadó: Sebestyén Zoltánné  polgármester 

 
 Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztéseket ismertette.  
 
H o z z á s z ó l á s o k :  
 
Horváth Lajos érdeklődő lakos a sajtüzem előtti buszmegállónál a forgalmi rendet 
kifogásolta, nem lehet behajtani, ki kell menni a forgalmas főútra. Javasolta továbbá, 
intézkedjék a polgármester asszony a temető mögött, Varga Endre ingatlana hátsó 
bejáratánál a lezúduló csapadékvíz által kivájt mélyedés betemetésére.  
 

Sebestyén Zoltánné polgármester válaszában elmondta, hogy a tervek, szakhatósági 
hozzájárulások és engedély alapján történt a buszöböl kivitelezése.  
A gödör betemetése ügyében felveszi az ingatlan tulajdonosával a kapcsolatot, de 
csak veszélyhelyzet esetén van joga a kötelezésre. A megoldásra törekszik.  
 

Horváth Zoltán érdeklődő lakos felvetette, hogy pár évvel ezelőtt már javasolta, hogy 
cseréljék ledlámpákra a közvilágítást. Nem történt meg.  
 

Sebestyén Zoltánné polgármester válaszában elmondta, hogy már több 
megbeszélésen is részt vett ez ügyben, 2020-ig 20 %-kal csökkenteni kell az 
önkormányzatok energiafogyasztását. Már vannak ajánlatok a ledes világításra. 
Pályázati lehetőségre várnak.  
 

Pálinkás Zoltán érdeklődő lakos kérdezte, hogy kinek jár szociális tűzifa? 
 

Fehér Mária címzetes főjegyző a kérdésre válaszolva elmondta, hogy Gic Község 
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Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotta a szociális tüzelőanyag támogatásról 
szóló  6/2015. (XI. 18.) önkormányzati rendeletét, mely szerint a következő  
ellátásokra jogosultak igényelhetik a támogatást:  
 

aa) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, adósságkezelési támogatáshoz 
kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra, vagy – tekintet nélkül annak 
természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – lakásfenntartási 
támogatásra jogosult  
ab) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben 
szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család, 
ac) egyedülálló nyugdíjas, akinek havi jövedelme az öregségi nyugdíjminimum 
(28.500 Ft) 400 %-át (114.000 Ft-ot) nem haladja meg, 
A kérelmeket 2015. november 30-ig kellett benyújtani, a Képviselő-testület a mai zárt 
ülésén bírálja el azokat.  
 
Pálinkás Zoltán érdeklődő lakos elmondta, kíváncsi lesz rá, kik kapnak. A névsort 
szeretné látni. A vallatásnál úgy is kiderül.  
 
Farkas Arnold érdeklődő lakos kérdezte, hogy a tűzgyújtásról született-e helyi 
rendelet? Javasolta, küldjenek róla  a lakosságnak tájékoztatót. A szennyvízkezelés 
megoldására milyen lehetőség lenne?  
 
Fehér Mária címzetes főjegyző válaszában elmondta, hogy Gic Község 
Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotta az avar és kerti hulladék nyílttéri 
égetéséről szóló  12/2013. (IX. 16.)  önkormányzati rendeletet. Erről a lakosságot 
hirdetmények útján tájékoztatták. Semmi akadálya nincs, hogy ismét tájékoztatót 

kapjanak.  
 
Sebestyén Zoltánné polgármester a szennyvízkezeléssel kapcsolatos kérdésre 

válaszolva elmondta, hogy több tájékoztatót is meghallgatott már a szennyvízkezelés 

lehetőségeiről. Gic községre nem javasolják a „Csatornahálózat kialakítása 

szennyvíztisztító teleppel” megoldást, mivel az ingatlanok egymástól távol esnek, így 

a csatornahálózat kialakításának gazdaságossági feltétele (52 ingatlan vagy 120 

fő/gerincvezeték) nem teljesül. Valamint figyelembe kell venni, hogy egyes helyeken 
a csatornahálózat kiépítése csak nehezen lehetséges.  

Két megoldást javasolnak: 1.) Egyedi zárt szennyvíztároló kialakítása ingatlanonként 

és természetközeli szennyvíztisztító telep kialakítása. (Kérdés a természetközeli 

szennyvíztisztító telep helye és a tisztított szennyvíz befogadója (Sokorói-Bakony-

ér). Szükséges terület a természetközelei szennyvíztisztító részére kb. 2.200 m2.
 

2.(2.) 222
2.) Egyedi szennyvíztisztító kisberendezés telepítése ingatlanonként. A 

szikkasztás elvileg megoldható.  
Pályázati lehetőségre várnak.  
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Horváth Lajos érdeklődő javasolta, hogy engedjék a szennyvizet a temető végében 
levő 3 nagy gödörbe, azt a tsz nem használja.  
 

Sebestyén Zoltánné polgármester a javaslatra válaszolva elmondta, hogy engedély 

kell a szennyvíz tárolóra. Tervezi, hogy a képviselő-testület megtekint már működő 
szennyvíz kezelő rendszereket. Tapasztalatok alapján, szakértői vélemények 
figyelembe vételével nyújtanak be pályázatot. A lakosságot tájékoztatják.  

Kérte a tájékoztatók tudomásul vételét.  
 
A képviselő-testület és a falugyűlés résztvevői az önkormányzat 2015. évi 

tevékenységéről és a lakókörnyezet állapotáról szóló tájékoztatókat tudomásul vette.  
 
 
3./ Közmeghallgatás 
 
Horváth Lajos érdeklődő lakos kérdezte, hogy a hangos híradó még nem jó? 
 
Sebestyén Zoltánné polgármester válaszában elmondta, hogy két héten belülre ígérték 

a javítását.  
 

Pálinkás Zoltán érdeklődő lakos kifogásolta, hogy az eboltást nem hirdették ki, 
bezzeg a gabonamérést igen.  
 

Sebestyén Zoltánné polgármester válaszában elmondta, hogy a hangos híradó nem 

volt jó, a hirdetőtáblákon tették közzé az eboltást, a pót oltásról pedig szórólapon 

tájékoztatták az ebtulajdonosokat.  
 

Szabó József érdeklődő lakos kérte, hogy a Rákóczi utcában építsenek járdát, mert 
balesetveszélyes a gyalogos közlekedés.  
 

Sebestyén Zoltánné polgármester elmondta, hogy tervezték a Rákóczi utcai járda 

építését, pályázati lehetőség hiányában saját erőből is megoldják. Engedélyköteles a 
járdaépítés, melynek megszerzésére intézkedik.  
 

Sági Józsefné érdeklődő lakos felvetette, hogy a Zrínyi utcát és a Béke utcát 

összekötő hátsó szervizút melletti ingatlanok mezőgazdasági művelésben vannak, 
melynek során az út egy részét is elszántották. Minden évben keskenyebb az út.  
 

Sebestyén Zoltánné polgármester válaszában elmondta, hogy az érintett út 

önkormányzati tulajdonban van, kimérik, a határokat megjelölik.  
 

Kiss Géza érdeklődő lakos elmondta, hogy a Zrínyi utca és Arany János utcát 
összekötő hátsó szervizút melletti árokról eltűntek az átjárást lehetővé tevő vasúti 
talpfák. Kérte, az önkormányzat a bejárót alakítsa ki.  
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Sebestyén Zoltánné polgármester válaszában elmondta, hogy  magán ingatlanokra 

szeretne bejárni, amiben az önkormányzat nem segíthet, hisz nincs joga mások 

ingatlanán közlekedni. Az ingatlanokat az utcáról lehet megközelíteni, az utcai 

kapukon lehet csak bejárni.  
 

Farkas Arnold érdeklődő lakos kérdezte, hogy a tervezett tornaterem használat ügye 
hol tart? 
 

Sebestyén Zoltánné polgármester a kérdésre válaszolva elmondta, hogy benyújtották 

az igénylést a 157/1 hrsz.-ú ingatlan teljes területére a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 
Zrt-hez. 2015. június 29-én érkezett válaszuk szerint szükség van vagyonkezelő 
(Szociáis és Gyermekvédelmi Főigazgatóság) hozzájárulására. A vagyonkezelő 
tájékoztatása szerint hosszú távú terveiben szerepel az ingatlan szakmai 

szempontokat figyelembe vevő hasznosítása, ezért az ingyenes önkormányzati 
tulajdonba adását nem támogatta.   
 
 

4./ Egyéb ügyek  
 
   -  Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása Társulási     
      megállapodás módosítása      
      Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt megállapodás módosítási javaslatot ismertette.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
 
Sebestyén Zoltánné polgármester javasolta, hogy a határozati javaslatot fogadják el. 
Kérte a testület döntését.  
 

 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta 
a következő határozatát:     
 
 

         66/2015. (XII. 1.) határozat  
 

GIC  Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó 
Társulása Társulási megállapodásának  
módosítását, valamint azt egységes szerkezetben 
– az előterjesztés 1. és 2. melléklete szerinti 
tartalommal – jóváhagyja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 



6 
 

Társulási megállapodás aláírására.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős:   Sebestyén Zoltánné 
                polgármester 
 

 
Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést  18,15 órakor bezárta, a 
tanácskozást zárt ülésen folytatja.   
  
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 
Fehér Mária                                                                             Sebestyén Zoltánné 
címzetes főjegyző                                                                    polgármester 
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Önkormányzati Képviselő-testület 

GIC 
 
Szám: 22/2015.   
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

 
Készült Gic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. december 15-én 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,  Szűr István k é p v i s e l ő k 
 
Tanácskozási joggal meghívott:    Fehér Mária címzetes főjegyző      
                                                                                      
                                                          
Sebestyén Zoltánné 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 kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzethatárainak 
     Veszprém Megyei Kormányhivatal általi meghatározásához vélemény adása 
      Előadó: Sebestyén Zoltánné 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 kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzethatárainak 

     Veszprém Megyei Kormányhivatal általi meghatározásához vélemény adása 
      Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést ismertette. Kérte a képviselők 
véleményét.  



2 

 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Sebestyén Zoltánné 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:  
                    
 
                 92/2015. (XII. 15.) határozat   
 

GIC  Község Önkormányzata Képviselő-testülete           

egyetért  a Veszprém Megyei Kormányhivatal által meghatározott 
kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzethatáraival.  
 
Felkéri a Polgármestert, hogy erről a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Oktatási és Hatósági Osztályát értesítse. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős:   Sebestyén Zoltánné 

                         polgármester 
 

                  
 

 

Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést  16,10 órakor bezárta.   
  
 
 

K. m. f. 
 
 

 
 
 
Fehér Mária                                                                             Sebestyén Zoltánné 
címzetes főjegyző                                                                    polgármester 

 


	- szennyvíz csatorna hálózat kiépítése,

