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Önkormányzati Képviselő-testület 
GIC 
Szám: 1/2013.    
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

 
Készült Gic Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. február 5-én 16 
órakor megtartott nyilvános üléséről.   
 
Az ülés helye: Gic, Művelődési Ház   
 
J e l e n   voltak:  Horváth Tibor polgármester,  Sári Lajos alpolgármester 
                            Baranyai Zoltán, Sebestyén Zoltánné, Szekeres Katalin 
                            k é p v i s e l ő k 
 
Tanácskozási joggal meghívott: Fehér Mária címzetes főjegyző  
                                                    Koncz Gáborné köztisztviselő 
 
Horváth Tibor 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 szilárd hulladékok kezelésével  
     kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 9/2010. (XII. 28.) önkormányzati  
     rendelet módosításáról 
     Előadó: Horváth Tibor polgármester 
 
2./ Hulladékgazdálkodási feladatok ellátására nonprofit gazdasági társaság  
     létrehozásának támogatása  
     Előadó: Horváth Tibor polgármester 
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3./ Javaslat az önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve 
     elfogadására  
     Előadó: Horváth Tibor polgármester 
 
4./ Helyi rendelet alkotása a természetben nyújtott szociális ellátásért fizetendő  
     térítési díjakról  
     Előadó: Horváth Tibor polgármester 
 
Z á r t   ülésen: 
 
1./ Szociális kérelmek elbírálása 
     Előadó: Horváth Tibor polgármester  
 
 
N a p i r e n d   tárgyalása: 

 
1./ Helyi rendelet alkotása a  települési szilárd hulladékok kezelésével  
     kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 9/2010. (XII. 28.) önkormányzati  
     rendelet módosításáról 
     Előadó: Horváth Tibor polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést, rendelettervezetet és indokolást 
ismertette.   
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Horváth Tibor polgármester kérte a  testület döntését: a rendelettervezet 
elfogadását.  
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
megalkotta a következő rendeletét:   

 
 
                    1/2013. (II. 6.) önkormányzati rendelet  

 
 GIC  Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
 a  települési szilárd hulladékok kezelésével  
 kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 9/2010.  
(XII. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 
a mellékelt rendeletet alkotja. 
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2./ Hulladékgazdálkodási feladatok ellátására nonprofit gazdasági társaság  
     létrehozásának támogatása  
     Előadó: Horváth Tibor polgármester 

 
Előadó ismertette a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás NK12940351 számú levelét, mely e jegyzőkönyv melléklete.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Horváth Tibor  polgármester kérte a határozati javaslat elfogadását.  

 
 

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

1/2013. (II. 5.) határozat 
 
Gic Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
a hatályba lépő új hulladékról szóló  törvény 
rendelkezéseire figyelemmel támogatja annak 
megvalósítását, hogy a jövőben a Győr Nagytérségi 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által  
alapított nonprofit gazdasági társaság végezze a 
hulladékgazdálkodási feladatellátást.  
A nonprofit gazdasági társaság alapításához és 
működésének elindításához szükséges testületi döntések 
meghozatalát 15 napon belül vállalja.  
 
Felkéri a Polgármestert, hogy erről a  Győr Nagytérségi 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulást 
értesítse.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős:   Horváth Tibor 
                polgármester 
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3./ Javaslat az önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve 
     elfogadására  
     Előadó: Horváth Tibor polgármester 

 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést és határozati javaslatot 
ismertette. Kérte a képviselők véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Horváth Tibor polgármester kérte a testület döntését, a határozati javaslat 
elfogadását.   
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát:  
 

 
                     2/2013. (II. 5.) határozat 
 
                    Gic Község Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja, 

hogy az Önkormányzat  tulajdonában nincs olyan vagyonelem, 
amelyet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a 
továbbiakban. Nvtv.) 18.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti 
vagyonként forgalomképtelen törzsvagyonnak minősít. 

 
II.) Gic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Nvtv 9.§ 
(1) bekezdése alapján, az előterjesztés szerint Gic község közép- 
és hosszútávú vagyongazdálkodási tervét a következők szerint 
elfogadja: 
1.) középtávú vagyongazdálkodási terv: 

a) az önkormányzati vagyonnal – mint a nemzeti vagyonnal – 
felelős módon, rendeltetésszerűen kell gazdálkodni;  

b) a vagyongazdálkodás feladata az önkormányzat teherbíró 
képességéhez igazodó, elsődlegesen a közfeladatok 
ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek 
kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, 
átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetése, 
értékének megőrzése, állagának védelme, értéknövelő 
használata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá a feleslegessé 
váló vagyontárgyak elidegenítése; 



 5 

c) az önkormányzati vagyonfejlesztés (létrehozás, bővítés, 
felújítás) céljait a Képviselő-testület döntései és az éves 
költségvetési rendelet határozza meg; 

d) az önkormányzati vagyon hasznosításának alternatívái: a 
nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat 
ellátásának biztosítása, hasznosításának célja a kötelező és 
önként vállalt feladatok hatékony és eredményes ellátása;  

e) vagyonhasznosítás módjai: 
 a feladatok ellátásához nem szükséges vagyon 

értékesítését forgalmi értékbecsléssel megalapozva, 
nyilvános pályázati kiírás alapján, a vagyonrendelet 
előírásai szerint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény alapján kell lefolytatni. A vagyon 
értékesítéséből származó bevétel elsősorban fejlesztési 
kiadások, fejlesztési hitelek törlesztésének fedezetéül 
szolgálhat, 

 az értékesítésen kívüli hasznosítási formák a használatba 
adás, bérbeadás - az Önkormányzat számára nem vagy 
rentábilisan nem hasznosítható ingatlanok hasznosítása 
elsősorban bérleti (haszonbérleti) szerződés keretében 
történhet, az így nem hasznosított ingatlan esetében 
törekedni kell arra, hogy minél rövidebb ideig legyen 
kihasználatlan állapotban, 

 az önkormányzati feladatok ellátásához nélkülözhetetlen 
vagyon-tárggyal vállalkozási tevékenység folytatható, e 
vállalkozási tevékenység azonban az önkormányzati 
alaptevékenységet nem veszélyeztetheti és az 
önkormányzat csak olyan gazdálkodó szervezetben 
vehet részt, amelyben felelőssége nem haladja meg 
vagyoni hozzájárulásának mértékét; 

f) kiemelt figyelmet kell fordítani a vagyon-nyilvántartás 
aktualizálására, melynek fontosságát hangsúlyozza az 
önkormányzati vagyonban várható változások; 

g) az értékesítésre kijelölt ingatlanok hasznosítása érdekében 
folyamatos hirdetés szükséges. 

2.) hosszútávú vagyongazdálkodási terv: 
a) a hosszútávú vagyongazdálkodási terv alapjául a középtávú 

vagyongazdál-kodási terv szolgál;  
b) a vagyon megőrzésének elsődlegessége elv érvényesüljön az 

önkormány-zatnál a hosszú távú működési stabilitás 
biztosítása érdekében; 

c) biztosítani kell annak a lehetőségét, hogy az Önkormányzat 
legalább  a részleges önellátás érdekében a szükséges, 
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mezőgazdasági termelésre alkalmas földterülettel 
rendelkezzék; 

d) energiahatékonyság-növelés az önkormányzati épületek 
esetében  

e) kedvező pályázati lehetőségek igénybevétele  
III.) A Képviselő-testület a vagyongazdálkodási terv – szükség 
szerinti határidőben történő – felülvizsgálatára  a polgármestert 
kéri fel. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Horváth Tibor polgármester 

 
 

 
4./ Helyi rendelet alkotása a természetben nyújtott szociális ellátásért fizetendő  
     térítési díjakról  
     Előadó: Horváth Tibor polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést, rendelettervezetet és indokolást 
ismertette.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Horváth Tibor polgármester javasolta, hogy a rendelettervezetet fogadják el. 
Kérte a testület döntését.   
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal,  ellenszavazat és  tartózkodás nélkül 
megalkotta a következő rendeletét:  
 

 

 

2/2013. (II. 6.) önkormányzati rendelet 
 

GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
a természetben nyújtott szociális ellátásért 
fizetendő térítési díjakról a mellékelt rendeletet 
alkotja.  
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Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 16,30 órakor bezárta, a 
tanácskozást zárt ülésen folytatja.  
     
 
 

K. m. f. 
 
 
 
Horváth Tibor                                                   Fehér Mária 
polgármester                                                       címzetes főjegyző 
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Önkormányzati Képviselő-testület 
GIC 
Szám: 3/2013.    
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

 
Készült Gic Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. február 12-én 17 
órakor megtartott nyilvános üléséről.   
 
Az ülés helye: Gic, Művelődési Ház   
 
J e l e n   voltak:  Horváth Tibor polgármester,  Sári Lajos alpolgármester 
                            Baranyai Zoltán, Sebestyén Zoltánné, Szekeres Katalin 
                            k é p v i s e l ő k 
 
Tanácskozási joggal meghívott: Fehér Mária címzetes főjegyző  
                                                    Koncz Gáborné köztisztviselő 
 
Horváth Tibor 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 az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről    
     Előadó: Horváth Tibor polgármester 
 
 
Z á r t   ülésen: 
 
1./ Szociális kérelem elbírálása 
     Előadó: Horváth Tibor polgármester  
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N a p i r e n d   tárgyalása: 

 
1./ Helyi rendelet alkotása az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről    
     Előadó: Horváth Tibor polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztéseket, határozati javaslatot, 
rendelettervezetet és indokolást ismertette.  Kérte a képviselők véleményét.  
 
H o z z á s z ó l á s o k :  
 
Sári Lajos alpolgármester elmondta, hogy nem lehet működési hiányt tervezni a 
költségvetésben, 2013. évben az előző évi pénzmaradvány pótolja a hiányt, de 
mi lesz a következő évben?  
 
Horváth Tibor polgármester elmondta, hogy a bevételek nem időarányosan 
érkeznek, nincs arra garancia, hogy az iparűzési adó tervezett bevétele teljesül. 
A kis önkormányzatok forráshiányosak.  
 
Baranyai Zoltán képviselő felvetette, hogy a háziorvos azt ígérte, hogy kézi  
patikát működtet. Az önkormányzat biztosítja a rendelő fűtését, víz- és 
áramellátását, takarítását. 
 
Horváth Tibor polgármester válaszában elmondta, hogy tudomása szerint 
folyamatban van a tárgyalás a háziorvos és gyógyszerész között a kézi patika 
ügyében.  
 
Baranyai Zoltán képviselő kérdezte, hogy a busz eladását és bérbeadását is 
tervezték a költségvetésben? Több a kiadás, mint a bevétel. Javasolta, hogy 
márciusban műszakiztassák le, azután ne költsenek már rá.  
Szakfeladatonként megvizsgálta a kiadásokat, összehasonlította a hajtó- és 
kenőanyag tételeket. A falugondnoki szolgálatra tervezett hajtó- és kenőanyag 
kiadást kevésnek tartotta, javasolta a reális szintre emelését.  
 
Horváth Tibor polgármester kérte a határozati javaslat és rendelettervezet 
elfogadását.  
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát:    
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8/2013. (II. 12.) határozat   
 

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

 
 

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

3/2013. (II. 13.) önkormányzati rendelet   
 
GIC  Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 
a mellékelt rendeletet alkotja.  
 

 
 
Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 18,25 órakor bezárta, a 
tanácskozást zárt ülésen folytatja.  
     
 
 

K. m. f. 
 
 
 
Horváth Tibor                                                   Fehér Mária 
polgármester                                                       címzetes főjegyző 
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Önkormányzati Képviselő-testület 
GIC 
Szám: 4/2013.    
 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 
Készült Gic Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. február 20-án 18  
órakor megtartott nyilvános üléséről.   
 
Az ülés helye: Gic, Művelődési Ház   
 
J e l e n   voltak:  Horváth Tibor polgármester,  Sári Lajos alpolgármester 
                            Baranyai Zoltán, Sebestyén Zoltánné, Szekeres Katalin 
                            k é p v i s e l ő k 
 
Tanácskozási joggal meghívott: Fehér Mária címzetes főjegyző  
                                                     
 
Horváth Tibor 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./ A kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzethatárainak   
     meghatározásához vélemény adása  
     Előadó: Horváth Tibor polgármester 
 
 
N a p i r e n d  tárgyalása:  
 
1./ A kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzethatárainak   
     meghatározásához vélemény adása  
     Előadó: Horváth Tibor polgármester 
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Előadó ismertette a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Oktatási 
Főosztály GYB-06/32-12/2013. levelét, mely a jegyzőkönyv melléklete.  
Sokorópátka Község Polgármestere juttatta el a gici önkormányzathoz a levelet, 
kérte a képviselő-testület határozatba foglalt véleményét.  
 
H o z z á s z ó l á s o k :  
 
Sári Lajos alpolgármester elmondta, hogy 20 éve Sokorópátkára járnak a gici 
gyermekek iskolába. Amikor szükség volt rá, Sokorópátka, segítő kezet nyújtott. 
Jó a munkakapcsolat a két önkormányzat között. A hagyományt ne adják fel.  
 
Baranyai Zoltán képviselő elmondta, hogy amikor novemberben határoztak 
arról, hogy Pápateszér legyen a kötelező felvételt biztosító általános iskola, 
akkor még olyan információt kaptak, hogy  csak megyén belüli általános iskolát 
jelölhet ki a kormányhivatal. Támogatja, hogy Sokorópátka legyen a kötelező 
felvételt biztosító általános iskola a gici gyermekek részére.   
 
Fehér Mária címzetes főjegyző elmondta, hogy a mai napon személyesen beszélt 
Dr. Kovács Zoltán kormánymegbízott úrral, aki arról tájékoztatta, hogy nincs 
akadálya annak, hogy Győr-Moson-Sopron megyei általános iskolát jelöljenek 
meg kötelező felvételt biztosító általános iskolaként, ebben megállapodott a 
veszprémi és győr-moson-sopron megyei kormánymegbízott.  
 
Sebestyén Zoltánné képviselő elégedett a sokorópátkai általános iskolával, jó 
színvonalú oktatás folyik ott.  
 
Szekeres Katalin képviselő támogatja, hogy a sokorópátkai általános iskolát 
jelöljék ki a gici tanulók kötelező felvételét biztosító általános iskolának.  
 
Horváth Tibor polgármester javasolta, hogy a 47/2013. (XI. 29.) határozatát – 
melyben egyetértett a Veszprém Megyei Kormányhivatal által meghatározott 
kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzethatáraival – vonja 
vissza a testület, és a sokorópátkai általános iskola kijelölésével értsen egyet. 
Kérte a testület döntését.  
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát:  
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10/2013. (II. 20.) határozat  

 
GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért  
a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal által 
meghatározott kötelező felvételt biztosító általános iskolák 
felvételi körzethatáraival, mely szerint Gic község közigazgatási 
területe külön megállapodás alapján a sokorópátkai Általános 
Iskola, Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár Általános 
Művelődési Központ (9112 Sokorópátka, Öreg út 63.) kötelező 
felvételi körzetéhez tartozik.  
A 47/2013. (XI. 29.) határozatát – melyben egyetértett a  
Veszprém Megyei Kormányhivatal által meghatározott 
kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi  
körzethatáraival – visszavonja.  
 
Felkéri a Polgármestert, hogy erről a Győr-Moson-Sopron 
Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztályát értesítse. 
 
Határidő: 2013. február 21.   
Felelős:   Horváth Tibor 
                polgármester 
 
 

 
 
Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 18,25 órakor bezárta.  
     
 
 

K. m. f. 
 
 
 
Horváth Tibor                                                   Fehér Mária 
polgármester                                                       címzetes főjegyző 
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Önkormányzati Képviselő-testület 
GIC 
Szám: 5/2013.    
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

 
Készült Gic Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. március 19-én  18  
órakor megtartott nyilvános üléséről.   
 
Az ülés helye: Gic, Művelődési Ház   
 
J e l e n   voltak:  Horváth Tibor polgármester,  Sári Lajos alpolgármester 
                            Baranyai Zoltán, Sebestyén Zoltánné   k é p v i s e l ő k 
 
Tanácskozási joggal meghívott: Fehér Mária címzetes főjegyző  
 
Távol maradt: Szekeres Katalin képviselő                                                 
 
Horváth Tibor 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.  Javaslat a Képviselő-testület Szervezeti és működési szabályzatáról szóló     
     önkormányzati rendelet felülvizsgálatára, új rendelet elfogadására 
     Előadó: Horváth Tibor polgármester 
 
2. Helyi rendelet alkotása az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való  
    gazdálkodás egyes szabályairól 
    Előadó: Horváth Tibor polgármester 
 
3. Helyi rendelet alkotása a  hivatali helyiségen kívüli, illetve a hivatali  
    munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének rendjéről, valamint  
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    ezen többletszolgáltatásért és az  anyakönyvvezetőnek fizetendő díjról  
    Előadó: Horváth Tibor polgármester 
 
4. Egyéb ügyek  
 
 
N a p i r e n d  tárgyalása:  
 
1.  Javaslat a Képviselő-testület Szervezeti és működési szabályzatáról szóló     
     önkormányzati rendelet felülvizsgálatára, új rendelet elfogadására 
     Előadó: Horváth Tibor polgármester 
 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést, rendelettervezetet, indokolást, 
előzetes hatásvizsgálatot  ismertette.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Horváth Tibor polgármester javasolta, hogy a rendelettervezetet fogadja el a 
képviselő-testület.  
 

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

4/2013. (III. 26.) önkormányzati rendelet   
 
GIC  Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
a Képviselő-testület Szervezeti és működési 
szabályzatáról a mellékelt rendeletet alkotja.  
 
 
 

2./ Helyi rendelet alkotása az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való  
     gazdálkodás egyes szabályairól 
     Előadó: Horváth Tibor polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést, rendelettervezetet, indokolást, 
előzetes hatásvizsgálatot  ismertette.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
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Horváth Tibor polgármester javasolta, hogy a rendelettervezetet fogadja el a 
képviselő-testület.  
 

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

5/2013. (III. 26.) önkormányzati rendelet   
 
GIC  Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás 
egyes szabályairól a mellékelt rendeletet alkotja.  
 
 
 

3./ Helyi rendelet alkotása a  hivatali helyiségen kívüli, illetve a hivatali 
munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének rendjéről, valamint 
ezen többletszolgáltatásért és az anyakönyvvezetőnek fizetendő díjról  

     Előadó: Horváth Tibor polgármester 
 
 

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

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

6/2013. (III. 26.) önkormányzati rendelet   
 
GIC  Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
 a  hivatali helyiségen kívüli, illetve a hivatali munkaidőn kívül  
 történő házasságkötés engedélyezésének rendjéről, valamint  
 ezen többletszolgáltatásért és az  anyakönyvvezetőnek fizetendő  
 díjról a mellékelt rendeletet alkotja.  
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4./ Egyéb ügyek  
 
Sári Lajos alpolgármester javasolta, hogy kezdeményezze a képviselő-testület, 
hogy a kastély melletti állami területet adják önkormányzati tulajdonba. A 
kastély használatára kötött szerződés felmondására intézkedni kell.  
 
Horváth Tibor polgármester válaszában elmondta, hogy utánajár a kastély 
melletti állami terület önkormányzati tulajdonba vétele lehetőségének, 
feltételeinek. A szerződés felmondására intézkedik.  
 
 
Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 18,50 órakor bezárta.  
     
 
 

K. m. f. 
 
 
 
Horváth Tibor                                                   Fehér Mária 
polgármester                                                       címzetes főjegyző 
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Önkormányzati Képviselő-testület 
GIC 
Szám: 6/2013.    
 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 
Készült Gic Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. április 17-én 19   
órakor megtartott nyilvános üléséről.   
 
Az ülés helye: Gic, Művelődési Ház   
 
J e l e n   voltak:  Horváth Tibor polgármester,  Sári Lajos alpolgármester 
                            Sebestyén Zoltánné,   Szekeres Katalin k é p v i s e l ő k 
 
Tanácskozási joggal meghívott: Fehér Mária címzetes főjegyző  
 
Távol maradt: Baranyai Zoltán képviselő                                                 
 
Horváth Tibor 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.  PANNON-VÍZ Zrt-nél törzsrészvény jegyzése 
     Előadó: Horváth Tibor polgármester 
 
2. Egyéb ügyek  
 
Zárt ülésen: 
 

1. Szociális kérelem elbírálása 
         Előadó: Horváth Tibor polgármester 
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N a p i r e n d  tárgyalása:  
 
1.  PANNON-VÍZ Zrt-nél törzsrészvény jegyzése 
     Előadó: Horváth Tibor polgármester 
 
Előadó ismertette a jegyzőkönyvhöz csatolt előzetes kötelezettségvállaló 
nyilatkozat tervezetet.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Horváth Tibor polgármester javasolta, hogy az előzetes kötelezettségvállaló 
nyilatkozatot fogadja el a képviselő-testület.  
 

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

11/2013. (III. 26.) határozat    

 

GIC  Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a 
PANNON-VÍZ Zrt. (Cg. 08-10-001658; 9025 
Győr, Országút u.4.; adószám: 11401429-2-08) 
2013. április 25. napján tartandó közgyűlése a 
társaság jegyzett tőkéjét új részvények zártkörű 
forgalomba hozatalával történő alaptőke 
emelésről dönt, és kijelöli az  Önkormányzatot 
100.000,- Ft névértékű törzsrészvény 
lejegyzésére, úgy a közgyűlési határozat 
kézhezvételét követő 3 munkanapon belül a 
részvény ellenértékét, azaz 100.000,- Ft-ot az 
Önkormányzat megfizeti.  

           
          Felkéri a polgármestert, hogy erről a PANNON-VÍZ 
          ZRT-t értesítse. 
 
          Határidő: 2013. április 22. 
          Felelős:   Horváth Tibor 
                          polgármester 
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2. Egyéb ügyek  
 

- FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás tájékoztatója 
kötelező feladatok ellátásáról 
Előadó: Horváth Tibor polgármester 
 
Előadó ismertette a jegyzőkönyvhöz csatolt tájékoztatót. Elmondta, hogy 
a házi gondozást több gondozott is felmondta, mert nem tudja a térítési 
díjat megfizetni. Ezért a gondozónő munkaideje napi 4 órára csökkent. A 
FIX-PONT társulás nem kér térítési díjat az ellátásokért, és nem kér az 
önkormányzatoktól sem hozzájárulást.   
 
A tájékoztatót a képviselő-testület tudomásul vette. A társulásban ellátott 

feladatokban változtatni jelenleg  nem kívánt. Az új társulások 

megalakulását követően dönt a tagságról.  
 

 

Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 19,30 órakor bezárta, a 
tanácskozást zárt ülésen folytatja.  
     
 
 

K. m. f. 
 
 
 
Horváth Tibor                                                   Fehér Mária 
polgármester                                                       címzetes főjegyző 
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Önkormányzati Képviselő-testület 
GIC 
Szám: 7/2013.    
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

 
Készült Gic Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. április 30-án 19   
órakor megtartott nyilvános üléséről.   
 
Az ülés helye: Gic, Művelődési Ház   
 
J e l e n   voltak:  Horváth Tibor polgármester,  Sári Lajos alpolgármester 
                            Sebestyén Zoltánné,   Szekeres Katalin k é p v i s e l ő k 
 
Tanácskozási joggal meghívott: Fehér Mária címzetes főjegyző  
                                                    Koncz Gáborné köztisztviselő  
 
Távol maradt: Baranyai Zoltán képviselő                                                 
 
Horváth Tibor 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 az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló  
     1/2012. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról   
     Előadó: Horváth Tibor polgármester 
 
2./ Helyi rendelet alkotása az önkormányzat 2012. évi zárszámadásról és     
     pénzmaradvány jóváhagyásáról  
     Előadó: Horváth Tibor polgármester 
 
3./ Az Önkormányzat 2013. évi közbeszerzései 
     Előadó: Horváth Tibor polgármester 
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4./ A Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és működési  
     szabályzatának jóváhagyása  
     Előadó: Horváth Tibor polgármester 
 

 
N a p i r e n d  tárgyalása:  
 
1./ Helyi rendelet alkotása az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló  
     1/2012. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról   
     Előadó: Horváth Tibor polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést és rendelettervezetet ismertette.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Horváth Tibor polgármester javasolta, hogy a rendelettervezetet fogadja el a 
képviselő-testület.  
 

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

7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelet   
 
GIC  Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012.  
(II. 13.)  önkormányzati rendelet módosításáról  a mellékelt 
rendeletet alkotja.  
 
 
 

2./ Helyi rendelet alkotása az önkormányzat 2012. évi zárszámadásról és  
     pénzmaradvány jóváhagyásáról  
     Előadó: Horváth Tibor polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést, rendelettervezetet, indokolást, 
előzetes hatásvizsgálatot  ismertette.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
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Horváth Tibor polgármester javasolta, hogy a rendelettervezetet fogadja el a 
képviselő-testület.  
 

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

8/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelet   
 
GIC  Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2012. évi zárszámadásról és pénzmaradvány 
jóváhagyásáról a mellékelt rendeletet alkotja.  
 
 

3./ Az Önkormányzat 2013. évi közbeszerzései 
     Előadó: Horváth Tibor polgármester 

 
Előadó ismertette a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést és határozati 
javaslatot.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Horváth Tibor polgármester javasolta, hogy a határozati javaslatot fogadja el a 
képviselő-testület.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát:    
 
 

13/2013. (IV. 30.) 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 2013. 
évben közbeszerzési tervben feltüntethető 
beszerzéseket (építési beruházást, felújítást, 
és szolgáltatás-megrendelést) nem tervez, 
így közbeszerzési tervet elfogadni nem áll 
módjában. 
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4./ A Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és működési  
     szabályzatának jóváhagyása  
     Előadó: Horváth Tibor polgármester 

 
 

Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt SZMSZ tervezetet ismertette.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Horváth Tibor polgármester javasolta, hogy a rendelettervezetet fogadja el a 
képviselő-testület.  
 

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

14/2013. (IV. 30.) határozat   

 
GIC  Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
a  Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és 
működési szabályzatát elfogadta.  
 
 

  

Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 19,30 órakor bezárta.   

 

 

 
K. m. f. 

 
 
 
Horváth Tibor                                                   Fehér Mária 
polgármester                                                       címzetes főjegyző 
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Önkormányzati Képviselő-testület 
GIC 
Szám: 8/2013.    
 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 
Készült Gic Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 28-án 19   
órakor megtartott nyilvános üléséről.   
 
Az ülés helye: Gic, Művelődési Ház   
 
J e l e n   voltak:  Horváth Tibor polgármester,  Sári Lajos alpolgármester 
                            Sebestyén Zoltánné,   Szekeres Katalin k é p v i s e l ő k 
 
Tanácskozási joggal meghívott: Fehér Mária címzetes főjegyző  
                                                     
 
Távol maradt: Baranyai Zoltán képviselő                                                 
 
Horváth Tibor 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./ Védőnői társulási megállapodás felülvizsgálata  
     Előadó: Horváth Tibor polgármester 
 
2./ Sokorópátka és Gic Községek Önkormányzata Egységes Óvodai-Bölcsödei    
     Nevelési Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodás módosítása  
     Előadó: Horváth Tibor polgármester 
 
3./ Sokorópátkai Egységes Óvoda-Bölcsöde Általános Művelődési Központ    
     Alapító okiratának módosítása  
     Előadó: Horváth Tibor polgármester 
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4./  Az önkormányzat 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai     
     ellátásának értékelése   
     Előadó: Horváth Tibor polgármester 
 
5./ Egyéb ügyek  

 
Zárt ülésen: 
 

1. Szociális kérelem elbírálása 
         Előadó: Horváth Tibor polgármester 
 

 
N a p i r e n d  tárgyalása:  
 
1./ Védőnői társulási megállapodás felülvizsgálata  
     Előadó: Horváth Tibor polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést és határozati javaslatot  
ismertette.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Horváth Tibor polgármester javasolta, hogy a határozati javaslatot fogadja el a 
képviselő-testület.  
 

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

15/2013. (V. 28.) határozat   

 
GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
a Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulást (8556 
Pápateszér, Petőfi u. 17.) közös megegyezéssel 
2013. június 30. napjával megszünteti. 
A védőnői szolgálat kötelező önkormányzati 
feladat ellátásáról Pápateszér Község 
Önkormányzata a 869041 Család- és nővédelmi 
egészségügyi gondozás szakfeladon 
gondoskodik,  a finanszírozást az ÁNTSZ Pápai 
Kistérségi Intézete által 58-5/2009. sz. működési 
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engedélye (módosítása: 194-2/2010.) alapján az 
OEP biztosítja. A rendelők és tanácsadó 
helyiségek fenntartását (működtetési kiadások: 
fűtés, víz, világítás, takarítás) a körzet 
(Pápateszér, Bakonytamási, Bakonyság, 
Bakonyszentiván, Gic) települései vállalták. 
Felhatalmazza a polgármestert a megszüntetési 
megállapodás aláírására. 
 
Határidő: 2013. június 30. 
Felelős: Horváth Tibor polgármester 
 

 
2./ Sokorópátka és Gic Községek Önkormányzata Egységes Óvodai-Bölcsödei    
     Nevelési Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodás módosítása  
     Előadó: Horváth Tibor polgármester 

 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt társulási megállapodás módosítás tervezetet 
ismertette.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Horváth Tibor polgármester javasolta, hogy a társulási megállapodás 
módosítását fogadják el. Kérte a testület döntését.  
 

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

16/2013. (V. 28.) határozat   

 
GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete   
Sokorópátka és Gic Községek Önkormányzata 
az Egységes Óvodai-Bölcsödei Nevelési  
Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodás 
módosítását elfogadta.  
Felhatalmazza a polgármestert a módosított 
társulási megállapodás aláírására. 
 
Határidő: 2013. május 31.  
Felelős: Horváth Tibor polgármester 
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3./ Sokorópátkai Egységes Óvoda-Bölcsöde Általános Művelődési Központ    
     Alapító okiratának módosítása  
     Előadó: Horváth Tibor polgármester 

 

 

Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt módosítási okiratot és az egységes szerkezetű 
alapító okirat tervezetet ismertette.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Horváth Tibor polgármester javasolta, hogy a módosító okiratot és az egységes 
szerkezetű alapító okiratot fogadják el. Kérte a testület döntését.  
 

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

17/2013. (V. 28.) határozat   

 
GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete   
a Sokorópátkai Egységes Óvoda-Bölcsöde Általános 
Művelődési Központ   Alapító okiratának 
módosítását és egységes szerkezetbe foglalását  
elfogadta.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
módosító okirat aláírására.  
Határidő: 2013. május 31.  
Felelős: Horváth Tibor polgármester 
 

 

4./  Az önkormányzat 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai     
     ellátásának értékelése   
     Előadó: Horváth Tibor polgármester 

 

 

Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést ismertette 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Horváth Tibor polgármester javasolta, hogy a határozati javaslatot fogadja el a 
képviselő-testület.  
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A Képviselő-testület 4  igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát:  
 
  

18/2013. (V. 28.) határozat  

 
GIC Község Önkormányzatia Képviselő-testülete 
az önkormányzat 2012. évi gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatai ellátásának 
értékeléséről készült előterjesztést elfogadja.  
Felkéri a Polgármestert, hogy az értékelést a 
Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és 
Gyámhivatalának küldje meg.  
 
Határidő:  2013. május 31.   
Felelős:    Horváth Tibor  
                 polgármester 

 
5./ Egyéb ügyek  

 
- A Pápai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának   

módosítása   

 Előadó: Horváth Tibor polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést és határozati javaslatot 
ismertette. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Horváth Tibor  polgármester javasolta, hogy a határozati javaslatot fogadja el a 
képviselő-testület.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát:     

 
19/2013. (V. 28.) határozat   

 
GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
megállapodás módosítását és azt egységes 
szerkezetben  
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- az előterjesztés 1. és 2. mellékletében 
foglaltaknak megfelelően – jóváhagyja.  
A módosított Társulási megállapodás 2013. 
június 30-án lép hatályba, rendelkezéseit 2013. 
július 1-jétől kell alkalmazni.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a Társulási Megállapodás 
aláírására.  
 
Határidő: 2013. május 31.  
Felelős:   Horváth Tibor  
               polgármester 

 
 
- Vízkárelhárítási terv készítése 

 Előadó: Horváth Tibor polgármester 

 
Előadó tájékoztatta a képviselőket, hogy a helyi önkormányzatok 
vízkárelhárítási feladatait Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, a 
vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII. 26.) Korm. 
rendelet, valamint az árvíz- és a belvízvédekezésről szóló 10/1997. (VII. 17.) 
KHVM rendelet együttesen szabályozzák. A feladatok között szerepel a 
települési védekezési vízkárelhárítási tervek és nyilvántartások elkészítése is. A 
Veszprém Megyei Védelmi Bizottság felmérette a települési tervek meglétének 
helyzetét.  
Tekintettel arra, hogy Gic Község Önkormányzata nem rendelkezik 
vízkárelhárítási tervvel, annak elkészítése szükséges.  
Árajánlatokat kértek a közös hivatal polgármesterei, melyek közül a 
legkedvezőbb Horváth Ferenc veszprémi vezető tervező ajánlata.  
Kérte a képviselők véleményét.  
 
Sári Lajos alpolgármester elmondta, hogy komolyan kell venni e feladatot, 
rendeljék meg a tervkészítést.  
 
Horváth Tibor polgármester javasolta, hogy a terv elkészítését rendeljék meg. 
Kérte a testület döntését.  

 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát:     
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20/2013. (V. 28.) határozat   

 
GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
megrendeli a vízkárelhárítási terv elkészítését 
Horváth Ferenc vezető tervezőtől.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a szerződés aláírására.  
 
Határidő: 2013. június 15.   
Felelős:   Horváth Tibor  
               polgármester 

 
 
 
Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 19,35 órakor bezárta.   

 

 

 
K. m. f. 

 
 
 
Horváth Tibor                                                   Fehér Mária 
polgármester                                                       címzetes főjegyző 
 



 1 

Önkormányzati Képviselő-testület 
GIC 
Szám: 9/2013.    
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

 
Készült Gic Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. június 25-én 19   
órakor megtartott nyilvános üléséről.   
 
Az ülés helye: Gic, Művelődési Ház   
 
J e l e n   voltak:  Horváth Tibor polgármester,  Sári Lajos alpolgármester 
                            Baranyai Zoltán, Sebestyén Zoltánné,   Szekeres Katalin  
                            k é p v i s e l ő k 
 
Tanácskozási joggal meghívott: Fehér Mária címzetes főjegyző  
                                                     
Horváth Tibor 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./ Gic Község Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása 
     Előadó: Horváth Tibor polgármester 
 
2./ Helyi rendelet alkotása a temető használatáról   
     Előadó: Horváth Tibor polgármester 
 
3./ Egyéb ügyek  
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Zárt ülésen: 
 

1. Szociális kérelem elbírálása 
         Előadó: Horváth Tibor polgármester 

 
N a p i r e n d  tárgyalása:  
 
1./ Gic Község Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása 
     Előadó: Horváth Tibor polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést és határozati javaslatot  
ismertette. Kérte a képviselők véleményét.  
 
H o z z á s z ó l á s o k : 
 
Szekeres Katalin képviselő elmondta, hogy a programot áttanulmányozta. 
Véleménye szerint reális célokat fogalmaz meg, megvalósítható, ha a pénzügyi 
források rendelkezésre állnak.  
 
Baranyai Zoltán képviselő tartalmasnak, áttekinthetőnek ítélte meg a programot, 
a HEP fórumokon elhangzottakat tartalmazza.  
 
Sári Lajos alpolgármester véleménye szerint a terv jó, a kivitelezéssel adódhat 
probléma, ha a pénzügyi fedezet nem áll rendelkezésre.  
 
Sebestyén Zoltánné képviselő szerint a program a valós problémákat foglalja 
össze, észrevételeit írásban megküldte, melyeket a programon átvezettek.  
 
Horváth Tibor polgármester javasolta, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi 
Programot fogadja el a képviselő-testület.  
 

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

22/2013. (VI. 25.) határozat   
 
GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
Gic Község Helyi Esélyegyenlőségi Programját 
elfogadja.  
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2./ Helyi rendelet alkotása a temető használatáról   
     Előadó: Horváth Tibor polgármester 

 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést, rendelettervezetet, indokolást, 
előzetes hatástanulmányt ismertette.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Horváth Tibor polgármester javasolta, hogy a rendelettervezetet fogadják el. 
Kérte a testület döntését.  
 

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

9/2013. (VI. 27.) önkormányzati rendelet   
 
GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete   
a temető használatáról a mellékelt rendeletet 
alkotja.  
 

 
3./ Egyéb ügyek  

 
- Beiskolázási támogatás  ballagó nyolcadikos tanulók részére 

Előadó: Horváth Tibor 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: 
 
 

23/2013. (VI. 25.) határozat   
 

Gic Község Önkormányzati Képviselő-testülete  
a gici lakóhellyel rendelkező nyolcadik osztályos  
tanulók részére                                         5.000 Ft 
összegű, egyszeri beiskolázási támogatást biztosít.  
Felkéri a polgármestert, hogy a támogatás 
Kifizetésére intézkedjék. 
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Határidő: azonnal   
Felelős: Horváth Tibor 
    polgármester 

 
 
-Vock Balázs gici lakos telekvásárlási kérelme 

Előadó: Horváth Tibor polgármester 
 
Előadó tájékoztatta a képviselőket, hogy 6/2012. (II. 10.) határozatában a 
képviselő-testület döntött a 170/5 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről 10 éven belüli 
beépítési kötelezettséggel, annak nem teljesítése esetén visszavásárlási joggal. 
50/2012. (XI.  29.) határozatával módosította  e döntését, a vevő személye 
változása miatt (Vock Balázs Gic, Nagy Lajos út 22. sz. alatti lakos).  
Az adás-vételi szerződést még nem kötötték meg. A Ptk. 374. § (2) bekezdése 
szerint a visszavásárlási jogot legfeljebb öt évre lehet kikötni; az ezzel ellentétes 
megállapodás semmis. Javasolta, hogy a 6/2012. (II. 10.) és 50/2012. (XI. 29.) 
határozatát vonja vissza a képviselő-testület, és ne írjon elő beépítési 
kötelezettséget. Kérte a képviselők véleményét. 
 
H o z z á s z ó l á s o k :  
 
Baranyai Zoltán képviselő elmondta, hogy más önkormányzatok úgy támogatják 
a fiatalokat, hogy 1 Ft-ért adnak telkeket. Ösztönözni kell a helyben maradásra. 
Egyetértett a javaslattal, hogy ne kössék ki, mennyi idő alatt építi be a vevő az 
ingatlant.  
 
Sebestyén Zoltánné  képviselő javasolta, hogy ne kössenek ki időt a beépítési 
kötelezettségre.  
 
Horváth Tibor polgármester jvasolta, hogy a 6/2012. (II. 10.) határozatát vonja 
vissza a képviselő-testület, és ne írjon elő beépítési kötelezettséget. Kérte a 
testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül   
meghozta a következő határozatát:  
 
 

24/2013. (VI. 25.) határozat   
 

GIC Község Önkormányzati Képviselő-testülete  
a 6/2012. (II. 10.) és 50/2012. (XI.  29.)   
határozatát visszavonja.   
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GIC Község Önkormányzati Képviselő-testülete  
Vock Balázs Gic, Nagy Lajos út 22. sz. alatti  
lakos  részére 238.000 Ft-ért értékesíti a Gic 
170/5 hrsz-ú beépítetlen területet. 
A testület felhatalmazza a polgármestert az  
adás-vételi szerződés aláírására.  
 
Határidő: 2013. július 31.  
Felelős: Horváth Tibor 
             polgármester 
     

 
 

- Képviselők bejelentései 
 

Sári Lajos alpolgármester kérte a jegyző intézkedését, hogy a Gic, Petőfi u. 3-5. 
és Nagy Lajos út 12. sz. alatti ingatlanok tulajdonosai gondoskodjanak a 
parlagfű mentesítésről.   
 
Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 20,15 órakor bezárta, a 
tanácskozást zárt ülésen folytatja.   

 

 

 
K. m. f. 

 
 
 
Horváth Tibor                                                   Fehér Mária 
polgármester                                                       címzetes főjegyző 
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Önkormányzati Képviselő-testület 
GIC 
 
Szám: 10/2013.    
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

 
Készült Gic Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. július 9-én 13   
órakor megtartott nyilvános üléséről.   
 
Az ülés helye: Gic, Művelődési Ház   
 
J e l e n   voltak:  Horváth Tibor polgármester,  Sári Lajos alpolgármester 
                            Baranyai Zoltán, Szekeres Katalin  
                            k é p v i s e l ő k 
 
Tanácskozási joggal meghívott: Fehér Mária címzetes főjegyző  
         
Távol maradt: Sebestyén Zoltánné képviselő 
                                             
Horváth Tibor 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 közterületek használatáról, védelméről és a  
     közterület használat díjáról szóló 10/2004. (IV. 28.) önkormányzati rendelet  
     módosításáról  
     Előadó: Horváth Tibor polgármester 
 
2./ Általános iskolai tanulók tankönyvköltségeinek átvállalása    
     Előadó: Horváth Tibor polgármester 
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N a p i r e n d  tárgyalása:  
 
1./ Helyi rendelet alkotása a közterületek használatáról, védelméről és a  
     közterület használat díjáról szóló 10/2004. (IV. 28.) önkormányzati rendelet  
     módosításáról  
     Előadó: Horváth Tibor polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést, rendelettervezetet, indokolást  és 
előzetes hatástanulmányt ismertette. Kérte a képviselők véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Horváth Tibor polgármester javasolta a rendelettervezet elfogadását. Kérte a 
testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
megalkotta a következő rendeletét:     
 
 

10/2013. (VII. 10.) önkormányzati rendelet   
 
GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
a közterületek használatáról, védelméről és a  
közterület használat díjáról szóló 10/2004. (IV. 28.) 
önkormányzati rendelet módosításáról a mellékelt 
rendeletet alkotja.  
 
 
 
 

2./ Általános iskolai tanulók tankönyvköltségeinek átvállalása    
     Előadó: Horváth Tibor polgármester 

 
Előadó tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a tankönyvrendelés 
rendszerének megváltozása miatt az általános iskola az ingyen-tankönyves 
normatívából nem tudja összesítve kezelni az egész intézmény megrendelését. 
A tanulóknak név szerint, egyenként, a rászorultság igazolásával tudtak csak 
tankönyveket rendelni, így néhány szülő nagyobb összegről szóló számlát 
kapott kézhez, ellentétben a több évtizede megszokott ingyenes 
tankönyvellátással.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
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Horváth Tibor  polgármester javasolta, hogy az érintett tanulók részére a 
beiskolázási segélyből biztosítsák az ingyenességet. Kérte a testület döntését.  
 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát: 
 

 
27/2013. (VII. 9.) határozat 
 
GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
a 2013. évi költségvetésében tervezett beiskolázási 
támogatás előirányzata terhére az általános iskolai 
tanulók tankönyvköltségeit átvállalja.  
Felkéri a polgármestert, hogy erről az általános 
iskolai tanulók szüleit értesítse.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Horváth Tibor 
               polgármester 
 

 
 
Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 13,30órakor bezárta.   

 

 

 
K. m. f. 

 
 
 
Horváth Tibor                                                   Fehér Mária 
polgármester                                                       címzetes főjegyző 
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Önkormányzati Képviselő-testület 
GIC 
 
Szám: 11/2013.    
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

 
Készült Gic Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. szeptember 10-én  
18,30  órakor megtartott nyilvános üléséről.   
 
Az ülés helye: Gic, Művelődési Ház   
 
J e l e n   voltak:  Horváth Tibor polgármester,  Sári Lajos alpolgármester 
                            Baranyai Zoltán, Sebestyén Zoltánné, Szekeres Katalin  
                            k é p v i s e l ő k 
 
Tanácskozási joggal meghívott: Fehér Mária címzetes főjegyző  
                                                    Koncz Gáborné köztisztviselő 
 
                                             
Horváth Tibor 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 az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló  
     3/2013. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról  
     Előadó: Horváth Tibor polgármester 
 
2./ Tájékoztató az önkormányzat első féléves gazdálkodásáról     
     Előadó: Horváth Tibor polgármester 
 
 



 2 

3./ Helyi rendelet alkotása az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről  
     Előadó: Horváth Tibor polgármester 
 
4./ Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Alapító    
     okiratának módosítása     
     Előadó: Horváth Tibor polgármester 
 
5./ Egyéb ügyek  
 
Z á r t   ülésen:  
 

1. Szociális kérelmek elbírálása 
         Előadó: Horváth Tibor polgármester 

 
N a p i r e n d  tárgyalása:  
 
1./ Helyi rendelet alkotása az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló  
     3/2013. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról  
     Előadó: Horváth Tibor polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt rendelettervezetet és indokolást ismertette. 
Kérte a képviselők véleményét.  
 
H o z z á s z ó l á s o k : 
 
Sári Lajos  alpolgármester kérdezte, hogy mi értendő a  szerkezetátalakítási 
tartalékon? Ingatlan bérbeadás címen csekély a teljesítés, miért?  
 
Koncz Gáborné köztisztviselő válaszában elmondta, hogy szerkezetátalakítási 
tartalék címen az iparűzési adó beszámítás részleges visszapótlását kell érteni, 
ezzel kompenzálják az elvont iparűzési adót. A romándi lakás bérlője elmaradt a 
lakbérfizetéssel, felszólítása megtörtént.  
 
Horváth Tibor polgármester javasolta a rendelettervezet elfogadását. Kérte a 
testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
megalkotta a következő rendeletét:     
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11/2013. (IX. 16.) önkormányzati rendelet   
 
GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló  
3/2013. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról  
a mellékelt rendeletet alkotja.  
 
 

2./ Tájékoztató az önkormányzat első féléves gazdálkodásáról     
     Előadó: Horváth Tibor polgármester 

 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést ismertette. Kérte a képviselők 
véleményét.  
 
H o z z á s z ó l á s o k : 
 
Szekeres Katalin képviselő felvetette a romándi lakás eladásának lehetőségét.  
 
Horváth Tibor polgármester elmondta, hogy építményadó fizetési 
kötelezettségük van a romándi önkormányzat felé. Nincs annyi bevétel a 
lakbérből, mint amekkora terhet jelent az építményadó megfizetése. El kell 
gondolkodni a lakás sorsáról. Javasolta, hogy a testület fogadja el a tájékoztatót 
az önkormányzat első féléves gazdálkodásáról. Kérte a testület döntését.  
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát: 
 

 
28/2013. (IX. 10.) határozat 
 
GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
az önkormányzat 2013. I. félévi gazdálkodásáról  
szóló tájékoztatót elfogadta.  
 

 
3./ Helyi rendelet alkotása az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről  
     Előadó: Horváth Tibor polgármester 
 
Előadó ismertette a jegyzőkönyvhöz csatolt rendelettervezetet és indokolást.   
Kérte a képviselők véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
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Horváth Tibor  polgármester javasolta a rendelettervezet elfogadását, kérte a 
testület döntését.  
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
megalkotta a következő rendeletét:     
 
 

12/2013. (IX. 16.) önkormányzati rendelet   
 
GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről  a 
mellékelt rendeletet alkotja.  

 
 
4./ Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Alapító    
     okiratának módosítása     
     Előadó: Horváth Tibor polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést és határozati javaslatot.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
 
Horváth Tibor  polgármester kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát: 
 
 

29/2013. (IX. 10.) határozat 
 
GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási  
Önkormányzati Társulás Alapító okiratának 
módosítását (melléklet szerint) elfogadja. 

 
Felhatalmazza a Polgármestert a módosításokat 
tartalmazó Alapító okirat  és a mellékelt 
„Felhatalmazó levél” aláírására. 
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Felkéri a Polgármestert, hogy erről a Győr 
Nagytérségi Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulást a határozat 
megküldésével értesítse. 
 
Határidő: 2013. szeptember 30.  
Felelős:    Horváth Tibor 
                polgármester 
 
  

5./ Egyéb ügyek  
 
    - Pályázat benyújtása a megyei önkormányzati tartalékról és a helyi  

kormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő 
támogatásra   

    Előadó: Horváth Tibor polgármester 

 
Előadó tájékoztatatta a képviselőket a 39/2013. (VII. 31.) BM rendelet 2. § (1) 
bekezdésében foglalt támogatási lehetőségről. Tekintettel arra, hogy az 
önkormányzat a kötelező feladatellátással kapcsolatosan 2013. évben esedékessé 
vált fizetési kötelezettségeinek nem tud eleget tenni, javasolta, hogy nyújtsák be a 
pályázatot.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Horváth Tibor polgármester kérte a testület döntését. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát: 
 
 

30/2013. (IX. 10.) határozat 
 
GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

a megyei önkormányzati tartalékról és a helyi  
önkormányzatok működőképessége megőrzését 
szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatásáról szóló  
39/2013. (VII. 31.) BM rendelet 2. § (1) 
bekezdés alapján vissza nem térítendő támogatást 
igényel Gic Község Önkormányzata 
működőképességét veszélyeztető helyzet 
elhárításához.  
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Felkéri a polgármestert a pályázat benyújtására. 
 
Határidő: 2013. szeptember 30. 
Felelős:   Horváth Tibor 
                polgármester 
 
 

- Pannon Víz Zrt vagyonkezelési szerződés  
      Előadó: Horváth Tibor polgármester 

 
Előadó tájékoztatta a képviselőket, hogy vagyonkezelési szerződés polgármester 
általi aláírásához szükséges a képviselő-testületi határozata, az a vagyonkezelési 
szerződés melléklete. E határozat meghozatalára kérte a testületet.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Horváth Tibor polgármester kérte a testület döntését.  
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát: 
 
 

31/2013. (IX. 10.) határozat 
 
GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
úgy határoz, hogy a „Pannon-Víz” Víz, 
Csatornamű és Fürdő Zrt-vel a vagyonkezelési 
szerződést – a Pannon-Víz Zrt közgyűlése által 
elfogadott formában - megköti, felhatalmazza 
Horváth Tibor polgármestert, hogy a  
vagyonkezelési szerződést aláírja.  
 
Felkéri a polgármestert, hogy erről a Pannon-Víz 
Zrt-t értesítse. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Horváth Tibor 
                 polgármester 
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Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 19,20 órakor bezárta, a 
tanácskozást zárt ülésen folytatja.   

 

 

 
K. m. f. 

 
 
 
Horváth Tibor                                                   Fehér Mária 
polgármester                                                       címzetes főjegyző 
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Önkormányzati Képviselő-testület 
GIC 
 
Szám: 12/2013.    
 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 
Készült Gic Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. szeptember 17-én  
16  órakor megtartott nyilvános üléséről.   
 
Az ülés helye: Gic, Művelődési Ház   
 
J e l e n   voltak:  Horváth Tibor polgármester,  Sári Lajos alpolgármester 
                            Baranyai Zoltán, Sebestyén Zoltánné, Szekeres Katalin  
                            k é p v i s e l ő k 
 
Tanácskozási joggal meghívott: Fehér Mária címzetes főjegyző  
 
                                             
Horváth Tibor 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./ Tényő-Sokorópátka-Gic háziorvosi tevékenységre ellátási szerződés  
     jóváhagyása  
     Előadó: Horváth Tibor polgármester 
 
N a p i r e n d  tárgyalása:  
 
1./ Tényő-Sokorópátka-Gic háziorvosi tevékenységre ellátási szerződés  
     jóváhagyása  
     Előadó: Horváth Tibor polgármester 
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Előadó tájékoztatta a képviselőket, hogy a háziorvosi szolgálatot ellátó 
gazdasági szervezet névváltozása miatt új ellátási szerződést szeretne kötni 
az önkormányzattal. Ismertette az ellátási szerződés  tervezetét. Mivel a 
néven kívül más változást nem tartalmaz, javasolta elfogadását. Kérte a 
testület döntését.  

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

 
36/2013. (IX. 17.) határozat: 

  

GIC  Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
                   a Tényő-Sokorópátka-Gic háziorvosi tevékenységre 
                    a PRO-SALUTEM-MED Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt  
                    Felelősségű Társasággal (székhely: 9111 Tényő, Petőfi út 1. )  
                    kötött ellátási szerződést a melléklet szerint jóváhagyja.  
                    Felkéri a polgármestert, hogy erről Tényő és Sokorópátka  
                    községek  önkormányzatát értesítse.  
 
                    Határidő: azonnal 
                    Felelős:   Horváth Tibor 

 
 
 

 
Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 16,25 órakor bezárta.   

 

 

 
K. m. f. 

 
 
 
Horváth Tibor                                                   Fehér Mária 
polgármester                                                       címzetes főjegyző 
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Önkormányzati Képviselő-testület 
GIC 
 
Szám: 13/2013.    
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

 
Készült Gic Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. október 8-án 
18,30  órakor megtartott nyilvános üléséről.   
 
Az ülés helye: Gic, Művelődési Ház   
 
J e l e n   voltak:  Horváth Tibor polgármester,  Sári Lajos alpolgármester 
                            Sebestyén Zoltánné, Szekeres Katalin  k é p v i s e l ő k 
 
Tanácskozási joggal meghívott: Fehér Mária címzetes főjegyző  
 
Távol maradt: Baranyai Zoltán képviselő 
                                             
Horváth Tibor 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./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati  
     Ösztöndíjrendszer 2014. évi pályázati fordulójához 
     Előadó: Horváth Tibor polgármester 
 
2./ Egyéb ügyek  
     Előadó: Horváth Tibor polgármester 
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Z á r t   ülésen:  
 

1. Szociális kérelmek elbírálása 
         Előadó: Horváth Tibor polgármester 
 
N a p i r e n d  tárgyalása:  
 
1./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati  
     Ösztöndíjrendszer 2014. évi pályázati fordulójához 
     Előadó: Horváth Tibor polgármester 
 
 
Előadó ismertette a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatot, az általános 
szerződési feltételeket. Kérte a testület döntését.  
 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát:  
 
 
 
 

               37/2013. (X. 8.) határozat 
 
 

GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
a jogszabályoknak megfelelően kifejezett és 
visszavonhatatlan döntést hoz arról, hogy 
csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű 
felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási 
tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására 
létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi 
pályázati fordulójához. 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíj-rendszer 2014. 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 



 3
 

Ösztöndíjrendszer 2014. évi fordulója keretében 
a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról 
hozott döntését  a  
https.//www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbele.ass
px  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:  2013. október 11.  

                  Felelős:   Horváth Tibor  
                                 polgármester 
 
 

2./ Egyéb ügyek  
     Előadó: Horváth Tibor polgármester 
 
 

- Helyi Esélyegyenlőségi program módosítása  
     Előadó: Horváth Tibor polgármester 
 
 

Előadó javasolta, hogy a 2013. június 25-én elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi 
Programot egészítsék ki a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíj-rendszer és az Arany János Tehetséggondozó Programban való 
részvétellel.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Horváth Tibor polgármester kérte a testület döntését.  
 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta a következő határozatát: 
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                   38/2013. (X. 8.) határozat 
 

                   GIC Község Önkormányzata Képviselő testülete 
                   a  22/2013. (VI. 25.) határozattal elfogadott Helyi  
                   Esélyegyenlőségi Programját a melléklet szerint módosítja.  
 
 

 
-  Helyi értéktár létrehozása 

    Előadó: Horv áth Tibor polgármester 
 

Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést és határozati javaslatokat 
ismertette. Kérte a képviselők véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Horváth Tibor  polgármester nem javasolta a helyi értéktár létrehozását. Kérte a 
testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát:  
 
 
                39/2013. (X. 8.) határozat 

 
                GIC Község Önkormányzata Képviselő testülete 

a magyar nemzeti értékekről és a 
hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. 
törvény, és a magyar nemzeti értékek és a 
hungarikumok gondozásáról szóló 
114/2013. (IV.16.) kormányrendelet 
vonatkozó rendelkezései alapján úgy dönt, 
hogy nem kíván élni a települési értéktár 
létrehozásának lehetőségével.  
Felkéri a polgármestert, hogy döntéséről 
értesítse a Veszprém Megyei Közgyűlés 
Elnökét.  
Határidő: azonnal   
Felelős:  Horváth Tibor  
              polgármester 
 
 

 
 



 5
 

- Az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi  
    részvételről szóló 8/2011. (XI. 23.) önkormányzati  rendelet  
   hatályon kívül helyezése 

  Előadó: Horváth Tibor polgármester 
 

 

Előadó ismertette a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést,  rendelettervezetet és 
indokolást.   Kérte a képviselők véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Horváth Tibor  polgármester javasolta a rendelettervezet elfogadását, kérte a 
testület döntését.  
 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
megalkotta a következő rendeletét:     
 
 

13/2013. (X. 16.) önkormányzati rendelet   
 
GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
az önkormányzati rendeletek előkészítésében való 
társadalmi részvételről szóló 8/2011. (XI. 23.) 
önkormányzati rendelet hatályon kívül 
helyezéséről a mellékelt rendeletet alkotja.  
 
 

- Megállapodás a fogászati ügyeletről 
    Előadó: Horváth Tibor polgármester 

 
Előadó ismertette  az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény (Győr) 
202-4/Eü/2013. 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 2014. évben is vegyék igénybe. Kérte 
a testület véleményét.   
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Horváth Tibor  polgármester javasolta, hogy  2014. 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: 
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               40/2013. (X. 8.) határozat 

 
               GIC Község Önkormányzata Képviselő testülete 

az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény (Győr) 
által biztosított fogorvosi sürgősségi ügyeleti ellátást  
2014. 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:   Horváth Tibor 
               polgármester 

 
 
 

- Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pápai 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség támogatási kérelme 

    Előadó: Horváth Tibor polgármester 
 
Előadó ismertette  a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pápai 
Katasztrófavédelmi Kirendeltsége 19.3/553-1/2013. PÁPA ÁLT számú levelét, 
melyben kérte az önkormányzat támogatását. Kérte a testület véleményét.   
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Horváth Tibor  polgármester tekintettel az önkormányzat pénzügyi helyzetére, 
nem javasolta a támogatást. Kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát: 

 
 
               41/2013. (X. 8.) határozat 

 
               GIC Község Önkormányzata Képviselő testülete 

a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltsége 
támogatási kérelmét – pénzügyi fedezet hiányában –  
nem tudja teljesíteni.  
Felkéri a Polgármestert, hogy erről a kérelmezőt értesítse.  
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Határidő: azonnal 
Felelős:   Horváth Tibor 
               polgármester 

 
 
 

- Pannónia Kincse Leader Egyesület támogatási kérelme 

    Előadó: Horváth Tibor polgármester 
 
Előadó ismertette  a Pannónia Kincse Leader Egyesület 272/2013. számú 
levelét, melyben kérte az önkormányzat támogatását. Kérte a testület 
véleményét.   
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Horváth Tibor  polgármester tekintettel az önkormányzat pénzügyi helyzetére, 
nem javasolta a támogatást. Kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát: 

 
 
               42/2013. (X. 8.) határozat 

 
               GIC Község Önkormányzata Képviselő testülete 

Pannónia Kincse Leader Egyesület támogatási  
kérelmét – pénzügyi fedezet hiányában –  
nem tudja teljesíteni.  
Felkéri a Polgármestert, hogy erről a kérelmezőt  
értesítse.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Horváth Tibor 
               polgármester 

 
 
 
 
 
 

- Beiskolázási támogatás  

    Előadó: Horváth Tibor polgármester 
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Előadó javasolta, hogy az óvodás gyermekek és a közép- és felsőoktatásban 
résztvevő tanulók részére beiskolázási támogatást nyújtsanak. Kérte a testület 
véleményét.   
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Horváth Tibor  polgármester javasolta, hogy az óvodásoknak 5 ezer Ft, a közép- 
és felsőoktatási tanulóknak 10 ezer Ft támogatást adjanak. Kérte a testület 
döntését.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát: 

 
 
               43/2013. (X. 8.) határozat 

 
               GIC Község Önkormányzata Képviselő testülete 
                a gici tagóvodába járó gyermekek részére  5.000 Ft, 
                közép- és főiskolások részére  10.000 Ft  
                összegű, egyszeri beiskolázási támogatást biztosít.  
               Közép- és főiskolások esetében iskolalátogatási 

igazolás benyújtása esetén kapják meg a támogatást. 
 

Felkéri a polgármestert, hogy a támogatás 
kifizetéséről intézkedjék. 
 
Határidő: 2013. október 31.  
              Felelős:   Horváth Tibor 
               polgármester 

 

 
 
 
 

- Idősek napja szervezése 

     Előadó: Horváth Tibor polgármester 
 
Előadó javasolta, hogy december 14-én szombaton 15 órakor tartsák meg az 
idősek napját.  
Javasolta, hogy 3000 Ft támogatást biztosítsanak a nyugdíjasoknak. Kérte a 
testület döntését.  
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A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta a következő határozatát: 

 
 
 
 

               44/2013. (X. 8.) határozat 
 

               GIC Község Önkormányzata Képviselő testülete 
a 60 éven felüli nyugdíjas és nyugdíjszerű ellátásban  
részesülő gici lakosoknak 3000 Ft/fő karácsonyi  
támogatást biztosít. 
Felkéri a polgármestert, hogy a támogatások kifizetésére 
intézkedjék:  

 
Határidő: 2013. december 20.  
Felelős:    Horváth Tibor   
                 polgármester 

 
 

 
Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 19,20 órakor bezárta.   

 

 

 
K. m. f. 

 
 
 
Horváth Tibor                                                   Fehér Mária 
polgármester                                                       címzetes főjegyző 
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Önkormányzati Képviselő-testület 
GIC 
Szám: 16/2013.    
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

 
Készült Gic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 17-én  
17 órakor megtartott nyilvános üléséről, falugyűlésről és közmeghallgatásról.   
 
Az ülés helye: Gic, Művelődési Ház   
 
J e l e n   voltak:  Horváth Tibor polgármester,  Sári Lajos alpolgármester 
                            Baranyai Zoltán, Sebestyén Zoltánné, Szekeres Katalin 
                            k é p v i s e l ő k 
 
Tanácskozási joggal meghívott: Fehér Mária körjegyző címzetes főjegyző  
                                                    Vesztergom Ferencné köztisztviselő 
 
Lakosság részéről: 12 fő  
 
Horváth Tibor 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 Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendet elfogadta:  

 
 

N A P I R E N D 

 

 
1./ Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról és a 2014. évi  
     költségvetési koncepciójáról   
     Előadó: Horváth Tibor polgármester  
  
2./ Tájékoztató a lakókörnyezet állapotáról 
    Előadó: Horváth Tibor polgármester 
 
3./ Közmeghallgatás  
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4./ Beszámoló a falugondnok 2013. évi tevékenységéről  
     Előadó: Baranyai Zoltán falugondnok 
 

5./ Helyi rendelet alkotása a szociális ellátásokról 
    Előadó: Horváth Tibor polgármester 
 
6./ A Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása Társulási  
     megállapodás módosítása  
    Előadó: Horváth Tibor polgármester 

 

 
N a p i r e n d   tárgyalása: 

 
1./ Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról és a 2014. évi  
     költségvetési koncepciójáról   
     Előadó: Horváth Tibor polgármester  
  
2./ Tájékoztató a lakókörnyezet állapotáról 
     Előadó: Horváth Tibor polgármester 
 

 
Horváth Tibor polgármester ismertette a jegyzőkönyvhöz csatolt 
előterjesztéseket. Kérte a jelenlevők hozzászólásait.  

 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  

 
A képviselő-testület és a falugyűlés résztvevői  az önkormányzat 2013. évi 

gazdálkodásáról és a 2014. évi költségvetési koncepciójáról, valamint a 

lakókörnyezet állapotáról szóló tájékoztatót tudomásul vették.  

 

3./ Közmeghallgatás  
 

Baranyai Jánosné érdeklődő lakos felvetette, hogy az Arany János utcában a 
nagy gödröket ki sem lehet kerülni. Szükséges lenne az út javítása. A 
munkagépek itt járnak, felkopik az út. Jó lenne a forgalmat elterelni.  
 
Horváth Tibor polgármester válaszában elmondta, hogy jelenleg nincs pénzügyi 
fedezet rá, a jövő évi feladatok közé felveszik, bár nincs rá remény, hogy meg is 
tudják valósítani.  
 
Pálinkás Ágnes érdeklődő lakos a háziorvosi rendelésről érdeklődött.  
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Horváth Tibor polgármester elmondta, hogy jelenleg helyettes háziorvos látja el 
heti egy rendeléssel a betegeket. A háziorvos úgy nyilatkozott, hogy januárban 
már dolgozni fog, visszaáll a rendelési idő.  
 
Sági Józsefné érdeklődő lakos kérdezte, hogy Pannonhalmára mehetnek-e 
szakrendelésre a gici betegek?  A kastély sorsa mi lesz?  
 
Horváth Tibor polgármester válaszában elmondta, hogy felvette a kapcsolatot ez 
ügyben, válaszra vár. Ha a téti rendelőintézet megkezdi működését, várható, 
hogy kapacitás szabadul fel Pannonhalmán, akkor talán fogadják a gici 
lakosokat is. A kastélyt szeretnék eladni, folyamatban vannak a tárgyalások.  
 

 
4./ Beszámoló a falugondnok 2013. évi tevékenységéről  
     Előadó: Baranyai Zoltán falugondnok 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést ismertette.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
A képviselő-testület és a falugyűlés résztvevői a falugondnok 2013. évi 
munkájáról szóló beszámolót tudomásul vették.  

 
 
5./ Helyi rendelet alkotása a szociális ellátásokról 
    Előadó: Horváth Tibor polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést, rendelettervezetet, indokolást és 
hatásvizsgálatot ismertette. Kérte a képviselők véleményét. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Horváth Tibor polgármester javasolta a rendelettervezet elfogadását. Kérte a 
testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
megalkotta a következő rendeletét:     
 

14/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelet   
 
GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
a szociális ellátásokról a mellékelt rendeletet alkotja.  
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6./ A Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása Társulási  
     megállapodás módosítása  
    Előadó: Horváth Tibor polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést és határozati javaslatot 
ismertette. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Horváth Tibor 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:    
 
            56/2013. (XII. 17.) határozat 
 

Gic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Pápakörnyéki  
Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási megállapodás 
módosítását és annak egységes szerkezetét  - az előterjesztés 1. és 2. 
mellékletében foglaltaknak megfelelően – jóváhagyja.  
A társulási megállapodás 2014. január 1-től lép hatályba.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási 
megállapodás aláírására.  
 
Határidő: 2013. december 20.  
Felelős:   Horváth Tibor   
               polgármester 

 
 
Több tárgy nem lévén a polgármester megköszönte az érdeklődők megjelenését, 
a nyilvános ülést, falugyűlést és közmeghallgatást  18, 25 órakor bezárta. 

 
K. m. f. 

 
 
 
Horváth Tibor                                                   Fehér Mária 
polgármester                                                       címzetes főjegyző 
 


	A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát:
	A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát:

