
 1 

Önkormányzati Képviselő-testület 
GIC 
 
Szám: 15/2014.    
 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 
Készült Gic Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. január 28-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  
                                                     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./ Felmentés titoktartás alól (Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási  
     Önkormányzati Társulás által, az önrész meg nem fizetése miatt indított  
     perhez)  
     Előadó: Horváth Tibor polgármester 
 
2./ Intézkedési terv (Gic Község Önkormányzatánál  a  Tömpe és Kiss Bt által  
     tartott  pénzügyi ellenőrzésről készült jelentésben megállapított hiányosságok  
     kijavítására) elfogadása  
     Előadó: Horváth Tibor polgármester 
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Z á r t   ülésen: 
 
1./ Önkormányzati segélykérelem elbírálása 
     Előadó: Horváth Tibor polgármester  
 
N a p i r e n d  tárgyalása:  
 
1./ Felmentés titoktartás alól (Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási  
     Önkormányzati Társulás által, az önrész meg nem fizetése miatt indított  
     perhez)  
     Előadó: Horváth Tibor polgármester 
 
Előadó ismertette a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati 
Társulás Elnökének NK13940288 számú levelét és a határozati javaslatot. Kérte 
a testület véleményét.  
 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Horváth Tibor polgármester javasolta a határozati javaslat elfogadását. Kérte a 
testület döntését.  
 

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

1/2014. (I. 28.) határozat  

 

GIC  Község Önkormányzata Képviselő-
testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Győri 
Járásbíróság előtt folyó G.22.561/2013. számú 
perben (Győrszemere, Egyed, Rábacsécsény és 
Kisbabot Községek Önkormányzata ellen a 
Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás által, az önrész meg 
nem fizetése miatt indított perben) az eljáró 
bíró tanúként hallgassa meg dr. Pónya Zoltán 
ügyvédet. A hozzájárulás felmentést ad a 
titoktartás alól az eljáró ügyvéd részére. 
 
Határidő: 2014. január 31. (a határozat megküldésére a 
Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
részére) 

    Felelős:   Horváth Tibor  polgármester 
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2./ Intézkedési terv (Gic Község Önkormányzatánál  a  Tömpe és Kiss Bt által  
     tartott  pénzügyi ellenőrzésről készült jelentésben megállapított hiányosságok  
     kijavítására) elfogadása  
     Előadó: Horváth Tibor polgármester 

 
 

Előadó ismertette a Tömpe és Kiss Bt által tartott  pénzügyi ellenőrzésről 
készült jelentést. Elmondta, hogy az ellenőrök elismeréssel szóltak az 
önkormányzat gazdálkodásáról, a köztisztviselők munkájáról. Az ellenőrzés 
javasolta a mellékelt Intézkedési tervbe foglaltakat.  Kérte a testület véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Horváth Tibor polgármester javasolta, hogy az Intézkedési tervet fogadják el. 
Kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát:  
 
 

2/2014. (I. 28.) határozat  

 
GIC Község Önkormányzata Képviselő-
testülete Gic Község Önkormányzatánál  a  
Tömpe és Kiss Bt által tartott  pénzügyi      
ellenőrzésről készült jelentésben megállapított 
hiányosságok kijavítására készült Intézkedési 
tervet elfogadta.   

 
 

 
Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 18,30 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: 4/2014.    
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

 
Készült Gic Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. március 11-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, 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 Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendet elfogadta:  

 
 

N A P I R E N D 
 

1. / Pannon Víz Zrt vagyonkezelési szerződése 
      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. / Pannon Víz Zrt vagyonkezelési szerződése 
      Előadó: Horváth Tibor polgármester 
 
Előadó tájékoztatta a képviselőket, hogy 2013. szeptember 10-én 31/2013. (IX. 
10.) határozatában a Képviselő-testület megbízta a polgármestert a 
vagyonkezelési szerződés aláírásával. A szerződés aláírásához szükséges a 
megbízás megújítása.  Kérte a képviselők véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Horváth Tibor polgármester javasolta a határozati javaslat elfogadását. Kérte a 
testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát:    
 

8/2014. (III. 11.) 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:  2014. március 12.  
Felelős:    Horváth Tibor 
                 polgármester 

 
Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 13,05 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: 5/2014.    
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

 
Készült Gic Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. április 29-én 18 
órakor megtartott nyilvános üléséről.   
 
Az ülés helye: Gic, Művelődési Ház   
 
J e l e n   voltak:  Horváth Tibor polgármester,  Sári Lajos alpolgármester 
                             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 és Sebestyén Zoltánné képviselő                                                
 
Horváth Tibor polgármester köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ív alapján 
megállapította, hogy 5 fő képviselőből 3 fő megjelent, 2 fő távol maradt, a 
testület határozatképes, az ülést megnyitotta.  
 
Kérte a testület tagjait, hogy a meghívóban közölt napirendet a testület fogadja 
el.  
 
Gic Község Önkormányzati Képviselő-testülete 3 igen szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendet elfogadta:  

 
 

N A P I R E N D 

 
1. / Helyi rendelet alkotása az államháztartáson kívüli források átadás-átvételéről 
      Előadó: Horváth Tibor polgármester 
 

2./ Helyi rendelet alkotása az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló  
     3/2013. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról   
     Előadó: Horváth Tibor polgármester 
 
3./ Helyi rendelet alkotása az önkormányzat 2013. évi zárszámadásról és     
     pénzmaradvány jóváhagyásáról  
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     Előadó: Horváth Tibor polgármester 
 
4./ Az Önkormányzat 2014. évi közbeszerzései 
     Előadó: Horváth Tibor polgármester 
 
5./ Egyéb ügyek  
 

 
N a p i r e n d  tárgyalása:  
 
 
1. / Helyi rendelet alkotása az államháztartáson kívüli források átadás-átvételéről 
      Előadó: Horváth Tibor polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést, rendelettervezetet, indokolást, 
előzetes hatásvizsgálatot ismertette. Kérte a képviselők hozzászólását.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Horváth Tibor polgármester javasolta a rendelettervezet elfogadását. Kérte a 
testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
megalkotta a következő rendeletét:    
 
 

2/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelet   
 
GIC Község Önkormányzata Képviselő-
testülete az államháztartáson kívüli 
források átadás-átvételéről  a mellékelt 
rendeletet alkotja.  
 
 
 

2./ Helyi rendelet alkotása az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló  
     3/2013. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról   
     Előadó: Horváth Tibor polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést és rendelettervezetet 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 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
megalkotta a következő rendeletét:    
 
 

3/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelet   
 
GIC  Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.  
(II. 13.)  önkormányzati rendelet módosításáról  a mellékelt 
rendeletet alkotja.  
 
 
 

3./ Helyi rendelet alkotása az önkormányzat 2013. évi zárszámadásról és  
     pénzmaradvány jóváhagyásáról  
     Előadó: Horváth Tibor polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést, rendelettervezetet, indokolást, 
előzetes hatásvizsgálatot  ismertette.  Kérte a képviselők véleményét.  
 
H o z z á s z ó l á s :  
 
Szekeres Katalin képviselő kérdezte, hogy az önkormányzatok igazgatási 
tevékenysége szakfeladaton az egyéb  sajátos bevétel 512 ezer Ft miből folyt be?  
 
Koncz Gáborné köztisztviselő válaszában elmondta, hogy köztemetés költségét 
fiizette vissza egy örökös, valamint falopás kártérítése folyt be.  
 
Horváth Tibor polgármester javasolta, hogy a rendelettervezetet fogadja el a 
képviselő-testület.  
 

 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
megalkotta a következő rendeletét:  
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4/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelet   

 
GIC  Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2013. évi zárszámadásról és pénzmaradvány 
jóváhagyásáról a mellékelt rendeletet alkotja.  
 
 

4./ Az Önkormányzat 2014. 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 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát:    
 
 

10/2014. (IV. 29.) 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 2014. 
évben közbeszerzési tervben feltüntethető 
beszerzéseket (építési beruházást, felújítást, 
és szolgáltatás-megrendelést) nem tervez, 
így közbeszerzési tervet elfogadni nem áll 
módjában. 
 

 
 
 
 
 
 
 



5 

5./ Egyéb ügyek  
 
- Sokorópátka, Bakonytamási és Gic Községek Önkormányzata Egységes 
Óvodai-Bölcsödei Nevelési Intézményfenntartó Társulás, valamint a 
Sokorópátkai Egységes Óvoda-Bölcsöde ÁMK 2014. évi költségvetése, 
valamint a 2013. évi költségvetése módosítása és 2013. évi zárszámadása 
Előadó: Horváth Tibor polgármester 
 
 
Előadó ismertette Sokorópátka Község Önkormányzata 394-1/2014. szám alatt 
megküldött költségvetési és zárszámadási előterjesztéseket.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Horváth Tibor polgármester javasolta, hogy a határozati javaslatot fogadja el a 
képviselő-testület.  
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát:    
 
 

11/2014. (IV. 29.) határozat   
 
GIC Község Önkormányzata Képviselő-
testülete Sokorópátka, Bakonytamási és Gic 
Községek Önkormányzata Egységes 
Óvodai-Bölcsödei Nevelési 
Intézményfenntartó Társulás, valamint a 
Sokorópátkai Egységes Óvoda-Bölcsöde 
ÁMK 2014. évi költségvetését, valamint a 
2013. évi költségvetés módosítását és 2013. 
évi zárszámadását az előterjesztés szerint 
tudomásul vette.  
Felkéri a Polgármestert, hogy erről 
Sokorópátka Község Önkormányzatát 
értesítse.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Horváth Tibor 
                 polgármesteri 
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Sári Lajos alpolgármester felhívta a figyelmet, hogy 2014. évben is fennáll a 
belvízveszély.  A 2010. évi tapasztalatok alapján javasolta, hogy a Petőfi utca 
végén a volt töküzem mögötti út melletti területen árkot kell húzni, hogy az ott 
meglevő árokba bele tudják vezetni a csapadékvizet.   
 
Horváth Tibor polgármester megköszönte a javaslatot, a helyszínen megtekinti, 
és a szükséges intézkedést megteszi.  
 
 
Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 19 órakor bezárta, a 
tanácskozást zárt ülésen folytatja.  

 

 

 
K. m. f. 

 
 
 
Horváth Tibor                                                   Fehér Mária 
polgármester                                                       címzetes főjegyző 
 



Önkormányzati Képviselő-testület 
GIC 
Szám: 6/2014.    
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült Gic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. május 29-én 17 
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. Elmondta, hogy a 
2014. május 27-én 19 órára összehívott ülésén 2 fő képviselő jelent meg, 
határozatképtelen volt a képviselő-testület.  
A Képviselő-testület Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2013. (III. 
26.) önkormányzati rendelete:   

„21. § (1) A képviselő-testület határozatképes, ha tagjai közül az ülésen legalább a képviselőknek több mint a 
fele, azaz 3 fő jelen van. 

(2) Ha az (1) bekezdésben megjelölt számú képviselő nincs jelen, akkor az ülés határozatképtelen. A 
határozatképtelen ülést 2. napon belül ugyanazon napirendek tárgyalására újra össze kell hívni. Ez esetben az 

előterjesztéseket nem kell mellékelni.” 
szerint a képviselő-testületet 2014. május 29-én csütörtökön 17 órára   
összehívta. 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 Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendet elfogadta:  

 
N A P I R E N D 

 
1./ Az önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai  
     ellátásának értékelése   
     Előadó: Horváth Tibor polgármester 
 
2./ Egyéb ügyek  

1 



Z á r t  ülésen: 
 
1./ Önkormányzati segélykérelem elbírálása 
     Előadó: Horváth Tibor polgármester  
             
            
  

N a p i r e n d  tárgyalása:  
 
1./  Az önkormányzat 2013. 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.  
 
 
A Képviselő-testület 4  igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát:  
 
  

13/2014. (V. 29.) határozat  
 
GIC Község Önkormányzataa Képviselő-testülete 
az önkormányzat 2013. 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:  2014. május 31.   
Felelős:    Horváth Tibor  
                 polgármester 
 

2./ Egyéb ügyek  
 

-  Kötelező felvételt biztosító óvoda 
  Előadó: Horváth Tibor polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést és határozati javaslatot 
ismertette. 



3 
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:     

 
14/2014. (V. 29.) határozat  
 
GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően 
úgy határoz, hogy a Sokorópátkai Egységes 
Óvoda - Bölcsőde Általános Művelődési 
Központ Gici Tagóvodája (8435 Gic, Zrínyi utca 
1/1) Gic község közigazgatási területén a 
kötelező felvételt biztosító óvoda. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy erről Sokorópátka 
Község Önkormányzatát értesítse.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Horváth Tibor 
               polgármester 
 
 

 

- Általános iskolai tanulók kirándulásának támogatása      
  Előadó: Horváth Tibor  polgármester 

 
Előtadó tájékoztatta a képviselőket, hogy az általános iskolások kirándulásához 
kérte az igazgató a már hagyománnyá vált támogatást. 3 gyermeket érint 
Gicről. Javasolta, hogy 1000 Ft-tal járuljanak hozzá a kirándulás költségeihez 
tanulónként.  

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

15/2014. (V. 29.) határozat   
 

GIC Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete a Pápateszéri Általános Iskolába 
járó,  gici általános iskolai tanulók 



kiránduláshoz 3 ezer Ft támogatást biztosít. 
4 

    Felkéri a polgármestert, hogy a támogatás 
    kifizetésére intézkedjék.  
 
    Határidő: azonnal          
    Felelős:  Horváth Tibor  
                  polgármester 
 

 
 

      - Katasztrófavédelmi Kirendeltség támogatása  
   Előadó: Horváth Tibor polgármester 

 
 
Előadó ismertette a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pápai 
Katasztrófavédelmi  Kirendeltség 19.3/294-1/2014/PÁPA ÁLT sz. levelét, 
melyben támogatást kér a 2014. évi működéséhez. Javasolta, hogy 5 ezer Ft-tal 
támogassák. Kérte a testület véleményét.   
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Horváth Tibor polgármester javasolta, hogy 5 ezer Ft támogatást állapítsanak 
meg. Kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát:  
 
 
 

    16/2014. (V. 29.) határozat   
 
  GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  
Pápai Katasztrófavédelmi  Kirendeltség részére 2014. évre 
5 ezer Ft támogatást biztosít.  
Felhatalmazza a polgármestert az adományozási megállapodás 
aláírására.   
 
Határidő: azonnal   
Felelős:   Horváth Tibor  
                polgármester  
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- Pannónia Kincse LEADER Egyesületből kilépés 
  Előadó: Horváth Tibor polgármester  
 
Előadó tájékoztatta a képviselőket, hogy a Pannónia Kincse LEADER 
Egyesület (9121 Győrszemere, Fő u. 20.) értesítette, hogy a Veszprém megyei 
települések nem maradhatnak a következő időszakban a Győr-Moson-Sopron 
            
             
megyei székhelyű Helyi Akciócsoportnál. Gic Község Önkormányzata 
7/2014. (II. 4. ) határozatával csatlakozott a Somló-Marcalmente-Bakonyalja 
LEADER Akciócsoport Közhasznú Egyesülethez (8564 Ugod, Petőfi u. 15.).  
A Pannónia Kincse Leader Egyesület kérte, hogy a kilépésről  határozzon a 
képviselő-testület. Ismertette a határozati javaslatot. Kérte a testület 
véleményét. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  

 
Horváth Tibor polgármester kérte a határozati javaslat elfogadását.  
 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát:    
 
 
       17/2014. (V. 29.) határozat   

 

        GIC   Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
úgy határoz, hogy kilép a Pannónia Kincse 
LEADER Egyesületből, 7/2014. (II. 4.) 
határozatával  csatlakozott a  Somló-Marcalmente-
Bakonyalja LEADER Akciócsoport Közhasznú 
Egyesülethez (8564 Ugod, Petőfi u. 15.). 
 
Felkéri a polgármestert, hogy erről a Pannónia 
Kincse LEADER Egyesületet értesítse.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Horváth Tibor 
                 polgármester 
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Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 17,45 órakor bezárta.   

 

 

 
K. m. f. 

 
 
 
Horváth Tibor                                                   Fehér Mária 
polgármester                                                       címzetes főjegyző 
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nkormányzati Képviselő-testület 
GIC 
Szám: 7/2014.    
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült Gic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 25-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,   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, 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./ A közterületek elnevezéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
     Előadó: Horváth Tibor polgármester 
 
2./ Sokorópátka, Bakonytamási és Gic Községek Önkormányzata Egységes  
     Óvodai-Bölcsődei Nevelési Intézményfenntartó Társulás Társulási   
     megállapodás módosítása 

Előadó: Horváth Tibor polgármester 
 
3./ Pannon-Víz Zrt megbízása a vagyonkezelésében lévő víziközművek  
     vagyonértékelése elvégeztetésével  

Előadó: Horváth Tibor polgármester 



 
4./ Egyéb ügyek  
 
 
Z á r t  ülésen: 
 
1./ Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása 
     Előadó: Fehér Mária címzetes főjegyző HVI vezető    
   
            
  
N a p i r e n d  tárgyalása:  
 
1./ A közterületek elnevezéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
     Előadó: Horváth Tibor polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést, rendelettervezet, 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 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
megalkotta a következő rendeletét:      
 
 

 5/2014. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet  
 
GIC Község Önkormányzata Képviselő-
testülete a közterületek elnevezéséről és a 
házszámozásról a mellékelt rendeletet 
alkotja.  
 

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

Előadó: Horváth Tibor polgármester 
 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést ismertette. Kérte a képviselők 
véleményét.  
 



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:  
 
  

19/2014. (VIII. 25.) határozat  
 
GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
a határozat melléklete szerinti tartalommal 
elfogadja a Sokorópátka, Bakonytamási és Gic 
Községek Önkormányzata Egységes Óvodai-
Bölcsődei Nevelési Intézményfenntartó 
Társulásról szóló Megállapodás módosítását.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Tibor 
polgármestert a megállapodás módosításának, 
valamint az azzal egységes szerkezetbe foglalt 
megállapodásnak az aláírására.  
 
Határidő:  azonnal   
Felelős:    Horváth Tibor  
                 polgármester 
 
 

3./ Pannon-Víz Zrt megbízása a vagyonkezelésében lévő víziközművek  
      vagyonértékelése elvégeztetésével  

Előadó: Horváth Tibor polgármester 
 
Előadó ismertette a Pannon-Víz Zrt PV/69-1/2014/2000 számú levelét és 
nyilatkozatot. Kérte a képviselők véleményét.  

 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Horváth Tibor  polgármester javasolta, hogy a határozati javaslatot úgy fogadják 
el, hogy a vagyonértékelés költségei ismeretében vállaljanak kötelezettséget. 
Kérte a testület döntését.         
   
           
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát:     
 



 
 
 
 

 
20/2014. (VIII. 25.) határozat  
 
GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
a Víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi 
CCIX. törvény alapján az önkormányzat 
tulajdonában és a Pannon-Víz Zrt. 
vagyonkezelésében lévő víziközművek és a 
rendszer független víziközmű elemek 
vagyonértékelésének elvégeztetésére a Pannon-
Víz Zrt-t szándékozik megbízni. A megbízás 
feltétele előzetes egyeztetést követő, a felek 
egybehangzó akaratnyilatkozatán alapuló 
megbízási szerződés megkötése. 
 
A közbeszerzési eljárás során kiválasztott nyertes 
ajánlattevő vállalási ára alapján Gic Község  
Önkormányzatára jutó részt a Pannon-Víz Zrt-vel 
kötött megbízási szerződés alapján megtéríti az 
önkormányzat, amennyiben a szerződés 
tartalmának egyeztetése során mindkét fél 
számára elfogadhatóak a szerződésben foglalt 
feltételek, különös tekintettel a megbízási díj 
összegére. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy erről a Pannon-Víz 
Zrt-t értesítse.  
 
Határidő: 2014. augusztus 31.  
Felelős:   Horváth Tibor 
               polgármester 
 
 

 

4./ Egyéb ügyek  
 

 

- Beiskolázási támogatás  

    Előadó: Horváth Tibor polgármester 

 
 



Előadó javasolta, hogy az óvodás gyermekek és a közép- és felsőoktatásban 
résztvevő tanulók részére beiskolázási támogatást nyújtsanak. Az általános 
iskolások részére a füzetcsomagokat és tankönyveket megvásárolják. 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 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát: 

 
 

21/2014. (VIII. 25.) 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: 2014. szeptember 30.   
 Felelős:   Horváth Tibor 
                 polgármester 

 

 
 

- Ingatlanok vásárlása       

  Előadó: Horváth Tibor  polgármester 

 
Előadó tájékoztatta a képviselőket, hogy írásban megkereste a Bakonyi Agrár 
Kft-t, hogy a tulajdonában levő 90/8 hrsz-ú ingatlanból 15-20 m széles területet 
megvásárolna az önkormányzat, melyre a temetőbővítéshez van szükség. 
Ismertette a Bakonyi Agrár Kft. válaszát, mely szerint a taggyűlés megtárgyalta 
a gici temető bővítésével kapcsolatos kérelmet. A taggyűlés úgy határozott, 
hogy a temetővel párhuzamosan hozzájárul egy 20 m széles sáv átadásához. A 
hozzájárulás feltétele, hogy a telekhatár rendezéssel kapcsolatos feladatokat és 
költségeket az önkormányzat vállalja. A szükséges vázrajzok elkészítése után 
köthetik meg az adás-vételi szerződést. A taggyűlés felhatalmazta az 



ügyvezetőt, hogy a terület átadásával kapcsolatos egyedi szerződést 200 Ft/m2
2
 

eladási árral aláírja.  

A Gic 163/4 hrsz-ú (árok) és 103 hrsz-ú (vízmosás) ingatlanok megvásárlására 
a település csapadékvíz elvezetésének végleges megoldásához van szükség. A 
Bakonyi Agrár Kft. válaszában arról tájékoztatta az önkormányzatot, hogy 

értékesíti számára az ingatlanokat, a helyben szokásos 100 Ft/m2
22

 eladási 
árért. Ezt 27 % ÁFA terheli. Az adás-vételi szerződést előkészítését vállalta.  
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  

Horváth Tibor polgármester javasolta, hogy az ingatlanokat vásárolják meg. 
Kérte a testület döntését.  

 

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

22/2014. (VIII. 25.) határozat   
 

  GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bakonyi Agrár Kft 
tulajdonában levő Gic 90/8 hrsz-ú ingatlanból 20 m széles területet 200 

Ft/m2
2

 vételárért megvásárol, melyre a temetőbővítéshez van szükség.  
   A  telekhatár rendezéssel kapcsolatos feladatokat és költségeket az 

önkormányzat vállalja.  
   A Gic 163/4 hrsz-ú (árok) és 103 hrsz-ú (vízmosás) ingatlanokat 100 

Ft/m2
22

 eladási árért a település csapadékvíz elvezetésének végleges 
megoldásához  megvásárolja.  

   Felkéri a polgármestert a telekrendezéssel kapcsolatos intézkedések 
megtételére.  

   Felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződések aláírására.  
 
    Határidő: azonnal          
    Felelős:  Horváth Tibor  
                  polgármester       

 

 

Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 18,50 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: 9/2014.    
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült Gic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 9-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,   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, 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 2014. I. félévi gazdálkodásáról  
     Előadó: Horváth Tibor polgármester 
 
2./ Egyéb ügyek      
     
 
 
 
 
 
          



N a p i r e n d  tárgyalása:  
 
1./ Tájékoztató az önkormányzat 2014. I. félévi gazdálkodásáról  
     Előadó: Horváth Tibor polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést ismertette. Kérte a képviselők 
véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Horváth Tibor  polgármester javasolta a tájékoztató elfogadását. Kérte a testület 
döntését.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát: 
 
 

25/2014. (IX. 9.) határozat 
 
GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
az önkormányzat 2014. I. félévi gazdálkodásáról  
szóló tájékoztatót elfogadta.  
 

 
2./ Egyéb ügyek   

 

 

    - Helyi rendelet alkotása az iparűzési adóról 
  Előadó: Horváth Tibor polgármester 

 
 

Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést, rendelettervezet, 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 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
megalkotta a következő rendeletét:      
 
 
 
 
 



 6/2014. (IX. 16.) önkormányzati rendelet  

 
          GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
          az iparűzési adóról a mellékelt rendeletet alkotja.      

 
 

- Csatlakozás az „Itthon vagy - Magyarország szeretlek”  

       Előadó: Horváth Tibor  polgármester 

 
Előadó ismertette a Magyar Közlöny 123. számában megjelent „Itthon vagy 
– Magyarország szeretlek” programsorozat támogatása felhasználásának 
részletes szabályairól szóló 44/2014. (IX. 5.) BM rendeletet.  

A rendelet alapján az önkormányzatnak a Belügyminisztérium által 
üzemeltetett Ebr42 rendszerben kell igénylését rögzíteni 2014. szeptember 
15-én 16 óráig. A rendszerből kinyomtatott adatlapnak 2014. szeptember 
16-án kell megérkeznie a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei 
Igazgatósághoz.  

 

A program szervezését megkezdte. Javaslata: 

14-16 ó           Szüreti felvonulás  

14-16 ó           Népi játékok, légvár 

16-17 ó           Szüreti falatozás 

17-17,30 ó      Hastáncosok fellépése 

17,30-18,30 ó Sokorópátkai Dalárda műsora 

19-19,50 ó     Megafon Stúdió (Pápa) szórakoztató műsora  
20,30             Tűzgyújtás 

21 ó               Szüreti bál Carlossal 

 

Kérte a képviselők véleményét.  
 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Horváth Tibor polgármester javasolta, hogy csatlakozzanak az országosan 
összehangolt tűzgyújtáshoz, és vállalják a programsorozat arculati elemeit 
tartalmazó plakátot közzétételét. Kérte a testület döntését.  

 
 
 
 



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

     26/2014. (IX. 9.) határozat 
 
GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete csatlakozik a 2014.   
szeptember 27-i „Itthon vagy  –  Magyarország  szeretlek” program   
keretében az országosan összehangolt tűzgyújtáshoz, és vállalja a     
programsorozat arculati elemeit tartalmazó plakát közzétételét. 
Felkéri a polgármestert a támogatási igény benyújtására, a program 
megszervezésére.  
 
Határidő: 2014. október 1.   
Felelős:   Horváth Tibor   
                polgármester 

 

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: 10/2014.    
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült Gic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 29-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,   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, 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./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati  
     Ösztöndíjrendszer 2015. évi pályázati fordulójához   
      Előadó: Horváth Tibor polgármester 
 
2./ Helyi rendelet alkotása a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz  
     begyűjtésére  vonatkozó közszolgáltatásról 
     Előadó: Horváth Tibor polgármester 
 
 
 
 



 
          
N a p i r e n d  tárgyalása:  
 
1./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati  
     Ösztöndíjrendszer 2015. évi pályázati fordulójához   
      Előadó: Horváth Tibor polgármester 
 
Előadó ismertette a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatot, az általános szerződési 
feltételeket. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Horváth Tibor  polgármester javasolta, hogy csatlakozzanak a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer  2015. évi pályázati 
fordulójához.  
Kérte a testület döntését.  

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

27/2014. (IX. 29.) 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 
2015. évi pályázati fordulójához. 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíj-rendszer 2015. 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 
2015. évi fordulója keretében a beérkezett 
pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését  a 
https.//www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbele.asspx  



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:  2014. október 1.  

                  Felelős:  Horváth Tibor 
                                 polgármester 

 

 

2./ Helyi rendelet alkotása a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz  
     begyűjtésére  vonatkozó közszolgáltatásról 
     Előadó: Horváth Tibor polgármester 

 

Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt rendelettervezetet, indokolást, előzetes 
hatástanulmányt, a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Vízügyi Felügyelőség véleményét ismertette. Kérte a képviselők véleményét.  
 
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:  
 
 

7/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelet  
 
GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

                a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére    
                vonatkozó közszolgáltatásról a mellékelt rendeletet alkotja.  
 

 

 



 

Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 18,40 órakor bezárta.   

 

 
K. m. f. 

 
 
 
Horváth Tibor                                                   Fehér Mária 
polgármester                                                       címzetes főjegyző 
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Önkormányzati Képviselő-testület 
GIC 
 
Szám: 11/2014.   
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült Gic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 21-én 17 
órakor megtartott nyilvános   alakuló  üléséről.   
 
Az ülés helye: Gic, Művelődési Ház   
 
J e l e n   voltak:  Sebestyén Zoltánné polgármester,  Baranyai Zoltán,  
                            Szekeres Katalin, Unger Istvánné, Nagyné Szűr Judit 
                            k é p v i s e l ő k 
 
Tanácskozási joggal meghívottak:    Fehér Mária címzetes főjegyző                                                                 
                                                          Vesztergom Ferencné  köztisztviselő 
                                                          Koncz Gáborné köztisztviselő 
                                                          Bertalan Gyuláné köztisztviselő 
                                                          Németh Lászlóné vál. biz. elnök 
 
Lakosság részéről megjelent: 19 fő választópolgár 
 
A Himnusz meghallgatása után 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 választási bizottság tájékoztatója a választás eredményéről 
     Előadó: Németh Lászlóné  vál. biz. elnök 
 
2./ Az önkormányzati képviselők eskütétele 
     Előadó: Németh Lászlóné vál. biz. elnök 
 
3./ A polgármester eskütétele 
    Előadó: Németh Lászlóné vál. biz. elnök    
 
4./ A polgármester programjának ismertetése 
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
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5./ A polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének rögzítése  
     Előadó: Fehér Mária címzetes főjegyző  
 
6./ Alpolgármester választása, eskütétele 
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
7./ Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
8./ Bizottság választása 
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
9./ Egyéb ügyek  
 
Z á r t   ülésen: 
 
1./ Sokorópátka, Bakonytamási és Gic Községek Önkormányzata Egységes  
     Óvodai-Bölcsődei Nevelési Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsába  
     delegálás  

Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 

2./ Szociális kérelem elbírálása  
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 választási bizottság tájékoztatója a választás eredményéről 
     Előadó: Németh Lászlóné  vál. biz. elnök 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést ismertette.  
 
Sebestyén Zoltánné polgármester megköszönte a választási bizottság tájékoztatóját, a 
választáson való közreműködését.  
 
 
2./ Az önkormányzati képviselők eskütétele 
     Előadó: Németh Lászlóné vál. biz. elnök 
 
Előadó kérte a képviselőket, hogy a törvényben előírt esküt tegyék le. 
A képviselők a Szózat hangjaira az esküt letették. 
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3./ A polgármester eskütétele 
    Előadó: Németh Lászlóné vál. biz. elnök    
 
Előadó felkérte a polgármestert, hogy az esküt tegye le. 
 
A polgármester a Szózat hangjaira az esküt letette. 
 
 
 
4./ A polgármester programjának ismertetése 
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt programot ismertette.   
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
 
 
5./ A polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének rögzítése  
     Előadó: Fehér Mária címzetes főjegyző  
 
Előadó tájékoztatta a jelenlevőket, hogy a polgármester illetménye közérdekű 
adatnak minősül, nyilvános ülésen tárgyalják. A közhatalmat gyakorlók, 
közszereplést vállalók esetében a személyeknek, különösen a választópolgároknak a 
közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogai elsőbbséget élveznek, a 
köztevékenység és annak megítélése szempontjából jelentősek.  
Bejelentette, hogy előzetes egyeztetés alapján polgármester asszony a 
határozathozatalban nem vesz részt. A jelöltbejelentéskor polgármester asszony  úgy 
nyilatkozott, hogy megválasztása esetén a polgármesteri tisztséget társadalmi 
megbízatásban látja el.   
 
A polgármester tiszteletdíját összegszerűen kell meghatározni a törvény rendelkezése 
alapján. A tiszteletdíj összege tekintetében nincs a testületnek mérlegelésre 
lehetősége, egyszerű többséggel hoz határozatot róla.  

Az Mötv.  71. § (5) bekezdése szabályozza a polgármester tiszteletdíjának mértékét,  
mely szerint az 500 fő lakosságszám alatti település polgármestere esetében bruttó 
74.790 Ft.  
A (6) bekezdés szerint a társadalmi megbízatású polgármester havonta a 
tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult: havi 
11.220 Ft.  Kérte a testület döntését.  
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A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással  
meghozta a következő határozatát:  
 
 
               28/2014. (X. 21.) határozat 
 

GIC  Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
Sebestyén Zoltánné  polgármester tiszteletdíját  
2014. október 12. napjától az Mötv.  71. § (5)  
bekezdése  szerint bruttó 74.790 Ft-ban, a  
(6) bekezdés szerint költségtérítését havi 11.220  
Ft-ban rögzíti. 
Felkéri a jegyzőt, hogy a tiszteletdíj és költségtérítés 
számfejtése ügyében intézkedjék. 
 
Határidő: 2014. október 27. 
Felelős:   Fehér Mária 

               címzetes főjegyző  
 
 
Sebestyén Zoltánné polgármester a megállapított tiszteletdíjat és költségtérítést 
elfogadta. 
 
Fehér Mária címzetes főjegyző tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a társadalmi 
megbízatású polgármester munkarendjét a képviselő-testületnek kell meghatároznia. 
A polgármesternővel történt egyeztetés után javasolta, hogy ügyfélfogadása a 
következő legyen: kedd 16-18 óráig, csütörtök 16-18 óráig.  
 
 
Kérte a testületet, hogy a polgármester munkarendjét fogadja el. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással  
meghozta a következő határozatát:  
 
 
                  29/2014. (X. 21.) határozat 
 
                  GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
                  Sebestyén Zoltánné polgármester 
                  munkarendjét a következők szerint fogadta el: 
                  kedd 16-18 óráig, csütörtök 16-18 óráig.  
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6./ Alpolgármester választása, eskütétele 
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
Előadó tájékoztatta a képviselőket, hogy a képviselő-testület a polgármester 
javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, 
munkájának segítésére egy alpolgármestert választ, több alpolgármestert választhat. A 
képviselő-testület legalább egy alpolgármestert saját tagjai közül választ meg. Az 
alpolgármester jogai és kötelezettségei a megválasztásával keletkeznek, a megbízatás 
megszűnésével szűnnek meg. 
A Szervezeti és működési szabályzat szerint az alpolgármester társadalmi 
megbízatású.   
Javasolta, hogy a titkos szavazás lebonyolítására  válasszon szavazatszámláló 
bizottságot a képviselő-testület. Javasolta a bizottság elnökének Szekeres Katalin, 
tagjainak Unger Istvánné és Nagyné Szűr Judit képviselőket.  Kérte a testület 
döntését.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta 
a következő határozatát:  
 
              
                  30/2014. (X. 21.) határozat 
 
                  GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
                  az alpolgármestert megválasztó titkos szavazás 
                  lebonyolítására szavazatszámláló bizottságot választott: 
                  a bizottság elnöke: Szekeres Katalin 
                                     tagjai:  Unger Istvánné    
                                                 Nagyné Szűr Judit képviselők. 
 
 
Sebestyén Zoltánné polgármester javasolta alpolgármesternek Baranyai Zoltán 
képviselőt megválasztani. Felkérte a szavazatszámláló bizottságot a titkos szavazás 
lebonyolítására. 
 
A titkos szavazásról a mellékelt külön jegyzőkönyv készült. 
 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással meghozta a következő 
határozatát:  
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                  31/2014. (X. 21.) határozat 
 
                  GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
                  BARANYAI ZOLTÁN képviselőt 
                  alpolgármesternek megválasztotta. 
 
 
 
Sebestyén Zoltánné polgármester gratulált az alpolgármester úrnak 
megválasztásához, kívánta, hogy sikeresen dolgozzanak együtt a község érdekében.  
Felkérte az alpolgármestert, hogy az esküt tegye le. 
 
Az alpolgármester a Szózat hangjaira az esküt letette.  
 
Sebestyén Zoltánné polgármester átadta Baranyai Zoltán részére az alpolgármesteri 
megbízólevelet.  
 
7./ Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
Előadó tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a társadalmi megbízatású 
alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület a társadalmi megbízatású 
polgármester tiszteletdíja 70–90%-a közötti összegben állapítja meg, melynek 
egészéről vagy meghatározott részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli 
nyilatkozatával lemondhat. 
 
Az Mötv.  80. § (2) bekezdése szabályozza a társadalmi megbízatású polgármester 
tiszteletdíját: az 500 fő lakosságszám alatti település polgármester tiszteletdíja 74.790 
Ft, ennek 70-90 %-a: 52.350 – 67.310 Ft.  
Javasolta 52.350 Ft-ban megállapítani.  
Az Mötv. 80. § (3) bekezdése szerint a társadalmi megbízatású alpolgármester 
havonta tiszteletdíjának 15 %-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.  
Javasolta költségtérítését 7850 Ft-ban megállapítani.  
 
Alpolgármester úr bejelentette érintettségét és saját elhatározásából nem vesz részt a 
döntéshozatalban.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással meghozta a következő 
határozatát:  
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              32/2014. (X. 21.) határozat 
 

GIC  Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
Baranyai Zoltán alpolgármester tiszteletdíját  
2014. október 21. napjától az Mötv.  80. § (2)  
bekezdése  szerint bruttó 52.350 Ft-ban, 
költségtérítését havi 7850 Ft-ban állapítja meg. 

 
 
 
Baranyai Zoltán alpolgármester nyilatkozott, hogy lemond a tiszteletdíjról és 
költségtérítésről, nem kívánja felvenni. Kérte, fordítsa azt a képviselő-testület az 
óvoda udvar korszerűsítésére.  
 
 
8./ Bizottság választása 
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
 
Előadó elmondta, hogy Gic Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 4/2013. (III. 26.) rendeletének  63. §-a szerint a 
képviselő-testület vagyonnyilatkozat vizsgálatával foglalkozó bizottságot  hoz létre.  
Javaslatot tett a bizottság elnökére: Unger Istvánné képviselő, tagjaira: Szekeres 
Katalin és Nagyné Szűr Judit képviselők személyében.  
 
Kérte a testület döntését. 
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás  
nélkül meghozta a következő határozatát:  
 
 
 
                  33/2014. (X. 21.) határozat 
 
                 GIC  Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
                 a vagyonnyilatkozat vizsgálatával foglalkozó bizottság 
                 elnökének: Unger Istvánné,  
                 tagjainak:   Szekeres Katalin és Nagyné Szűr Judit 
                 képviselőket  megválasztotta.  
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9./ Egyéb ügyek 

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

 Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 

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

34/2014. (X. 21.) határozat  
GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja a 
Sokorópátka, Bakonytamási és Gic Községek 
Önkormányzata Egységes Óvodai-Bölcsődei Nevelési 
Intézményfenntartó Társulásról szóló Megállapodás 
módosítását.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Sebestyén 
Zoltánné polgármestert a megállapodás 
módosításának, valamint az azzal egységes 
szerkezetbe foglalt megállapodásnak az aláírására.  
Határidő:  azonnal   
Felelős:    Sebestyén Zoltánné 
                 polgármester 
 

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

- Vagyonnyilatkozattételi kötelezettség  
 

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

Kérte a képviselőket, hogy vagyonnyilatkozat nyomtatványt vegyék át, töltsék ki és 
2014. november 20-ig adják le.     

 
 
 
Több tárgy nem lévén a polgármester megköszönte az alakuló ülés résztvevőinek a 
megjelenését, a nyilvános ülést  17,45  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: 12/2014.   
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült Gic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 11-én 17 
órakor megtartott nyilvános üléséről.   
 
Az ülés helye: Gic, Művelődési Ház   
 
J e l e n   voltak:  Sebestyén Zoltánné polgármester, Szekeres Katalin,  
                            Unger Istvánné, Nagyné Szűr Judit k é p v i s e l ő k 
 
Tanácskozási joggal meghívott:    Fehér Mária címzetes főjegyző                                                         
                                                          
Távol maradt: Baranyai Zoltán alpolgármester 
 
 
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./  Javaslat a Képviselő-testület Szervezeti és működési szabályzatáról szóló  
      önkormányzati rendelet felülvizsgálatára, új rendelet elfogadására  
      Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
2./  Idősek napja szervezése 
      Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
3./   Egyéb ügyek 
 
 
Zárt ülésen: 
 
1./ Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati  
     Ösztöndíjpályázatokról  
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
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2./ 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./  Javaslat a Képviselő-testület Szervezeti és működési szabályzatáról szóló  
      önkormányzati rendelet felülvizsgálatára, új rendelet elfogadására  
      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:    
 

8/2014. (XI. 18.) önkormányzati rendelet   
 
GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
a Képviselő-testület Szervezeti és működési szabályzatáról 
a mellékelt rendeletet alkotja.  

 
 
2./  Idősek napja szervezése 
      Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
Előadó javasolta, hogy az idősek napját – a tervezettől eltérően – 2014. november 
29-én szombaton 15 órakor tartsák meg. A polgármesteri köszöntő után Fűzfa László 
r.tzls. tájékoztatót tart az időseknek. Műsort adnak a bakonytamási nyugdíjas klub 
tagjai, 13 fővel. Kérte a képviselők közreműködését az idősek napja 
lebonyolításában.  
 
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: 

 
 

                37/2014. (XI. 11.) 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: 2014. december 20.  
Felelős:    Sebestyén Zoltánné 
                 polgármester 

 
 
3./   Egyéb ügyek 
 
-    A kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzethatárainak   
     Veszprém Megyei Kormányhivatal általi meghatározásához vélemény adása  

     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 javasolta, hogy a felvételi körzethatárral értsenek 
egyet, a határozati javaslatot fogadják el. Kérte a testület döntését.  
 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta 
a következő határozatát:  
 
                38/2014. (XI. 11.) 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 Főosztályát értesítse. 
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Határidő: 2014. november 28.  
Felelős:   Sebestyén Zoltánné 
                polgármester 

 
 

- Megállapodás a fogászati ügyeletről 
    Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 

 
Előadó ismertette  az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény (Győr) 796-
1/Eü/2014. 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 2015. évben is vegyék igénybe. Kérte a testület véleményét.   
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Sebestyén Zoltánné polgármester javasolta, hogy  2015. 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: 

 
 
                39/2014. (XI. 11.) határozat 

 
               GIC Község Önkormányzata Képviselő testülete 

az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény (Győr) 
által biztosított fogorvosi sürgősségi ügyeleti ellátást  
2015. 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 

 
 

- A Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása Társulási 
megállapodásának módosítása    

         Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt megállapodás módosítási javaslatot ismertette.  
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
 
Sebestyén Zoltánné polgármester javasolta, hogy a határozati javaslatot fogadják el. 
Kérte a testület döntését.  
 

 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta 
a következő határozatát:     
 
 
          40/2014. (XI. 11.) határozat 

 

GIC  Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó 
Társulása  Társulási megállapodás módosítását és 
annak egységes szerkezetét – az előterjesztés 1. és 
2. mellékletében foglaltaknak megfelelően – 
jóváhagyja. 
A társulási megállapodás módosítása az azt 
utolsóként elfogadó képviselő-testület 
határozatának meghozatala napján, a társulási 
megállapodás 2/a melléklet 1. pontja, 2/b 
melléklet, 2/e melléklet vonatkozásában 2015. 
január 1-jén lép hatályba.   
A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a Társulási megállapodás 
aláírására.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős:   Sebestyén Zoltánné 
               polgármester 
 
 
 

- A Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása által fenntartott 
szociális ellátások intézményi térítési díj megállapításához hozzájárulás     

         Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
 

Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt határozati javaslatot ismertette.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
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Sebestyén Zoltánné polgármester javasolta, hogy a határozati javaslatot fogadják el. 
Kérte a testület döntését.  
 

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

41/2014. (XI. 11.) határozat 
 
GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó 
Társulása  Társulási Tanácsa 14/2014. (IX. 25.) 
határozatával jóváhagyott intézményi térítési díj 
önkormányzati rendeletben történő 
megállapításával egyetért.  
 
Felkéri a polgármestert, hogy erről a Társulás 
munkaszervezetét értesítse.   
 
Határidő: azonnal   
Felelős:   Sebestyén Zoltánné 
               polgármester 
 
 

-  PÁVA Tender Kft. megbízása pályázatfigyeléssel és pályázatírással 
          Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
Előadó tájékoztatta a képviselőket, hogy felvette a kapcsolatot a PÁVA TENDER 
Kft. képviselőjével. Javasolta, hogy bízzák meg pályázatfigyeléssel és pályázatírással 
(csatorna, vízelzáró gát, játszótér és egyéb önkormányzati pályázatok). Kérte a 
testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta 
a következő határozatát:     
 

42/2014. (XI. 11.) határozat 
 
GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
megbízza a PÁVA Tender Kft-t(9021 Győr 
Munkácsy M utca 1-5. II. lház. Fszt. 3.)  
pályázatfigyeléssel és pályázatírással (csatorna, 
vízelzáró gát, játszótér és egyéb önkormányzati 
pályázatok). 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a megbízási szerződés aláírására.  
 
Határidő: azonnal   
Felelős:   Sebestyén Zoltánné 
               polgármester 

 
 
Sebestyén Zoltánné polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy felvette a 
kapcsolatot a Szent Márton Járóbeteg Központtal (Pannonhalma), és a tárgyalás 
eredményeként fogadják a gici lakosságot a pszichiátria, reumatológia, 
bőrgyógyászat, fizikoterápia, gyógytorna, fül- orr gégészet, sebészet, gyermek 
pulmonológia (allergia vizsgálat), szemészet, tüdőgyógyászat, ultrahang 
szakrendeléseken.  
A Kisalföld VOLÁN-nal történt egyeztetés eredményeképpen 2014. december 14-
étől reggel 5,30 órakor Gicről indul, nem Sokorópátkáról, és a 16 órakor Győrből 
induló autóbusz Gic végállomásig közlekedik.  
Tájékoztatta a képviselőket, hogy november 19-én 18 órára meghívta a község 
fiataljait a művelődési házba. Szeretné meghallgatni a véleményüket, kívánságaikat.   
 
Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést  18,50  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: 13/2014.   
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült Gic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 2-án 17 
órakor megtartott nyilvános üléséről, falugyűlésről és közmeghallgatásról.    
 
Az ülés helye: Gic, Művelődési Ház   
 
J e l e n   voltak:  Sebestyén Zoltánné polgármester, Baranyai Zoltán  
                             alpolgármesterSzekeres Katalin,  Unger Istvánné,  
                             Nagyné Szűr Judit k é p v i s e l ő k 
 
Tanácskozási joggal meghívottak:    Fehér Mária címzetes főjegyző       
                                                           Pápai Rendőrkapitányság részéről:  
                                                           Fülöp Tamás r. hdgy. Alosztályvezető 
                                                           Hegyi Roland r. őrm. Körzeti megbízott                                                           
                                                          
Lakosság részéről: 25 fő 
 
 
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./ Beszámoló Gic község közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett  
     intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról  
     Előadó: Hegyi Roland r. őrm. körzeti megbízott 
  
2./ Tájékoztató a lakókörnyezet állapotáról 
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
3./ Közmeghallgatás  
 
4./ Beszámoló a falugondnok 2014. évi tevékenységéről  
     Előadó: Baranyai Zoltán falugondnok 
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5./ Helyi rendelet alkotása a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási   
     közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról  
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
6./ A Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása Társulási  
     megállapodás módosítása  
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
7./ Gic Község 2015. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása 
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
8./ Egyéb ügyek  
 
Zárt ülésen: 
1./ Szociális kérelmek elbírálása  
     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./ Beszámoló Gic község közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett  
     intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról  
     Előadó: Hegyi Roland r. őrm. körzeti megbízott 
  
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt beszámolót ismertette.  
 
Sebestyén Zoltánné polgármester elmondta, hogy jó a kapcsolat a körzeti megbízott 
csoporttal. Rendszeresen járnak a településen. Javasolta, hogy a beszámolót fogadják 
el. Kérte a testület döntését.  

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

51/2014. (XII. 2.) határozat  
 
GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete           
Gic község közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság  
érdekében  tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos   
feladatokról  szóló beszámolót elfogadta.  
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2./ Tájékoztató a lakókörnyezet állapotáról 
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 

Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést ismertette. Kérte a jelenlevők 
véleményét.  
 
H o z z á s z ó l á s o k :  
 
Gyenes Attiláné érdeklődő lakos nem ért egyet azzal, hogy a tsz ingatlanát meg kell 
vásárolnia az önkormányzatnak azért, hogy megvédhesse a falut a belvíztől. 
Véleménye szerint a tsz is szálljon be a védekezési költségekbe. Nem tartja 
elfogadhatónak, hogy inkább eladja.  
 
Vock József érdeklődő lakos egyetértett az előtte szólóval, a költségmegosztás lenne 
az elfogadható. Felvetette, hogy vannak olyan lakóingatlanok, melyek után nem 
fizetnek szemétszállítási díjat.  
 
Sebestyén Zoltánné polgármester válaszában elmondta, hogy a lakott ingatlanok után 
kivétel nélkül fizetni kell a hulladékszállítási díjat. A tsz-szel megfordítják a tárgyalás 
menetét.  
 
Gyenes Attiláné érdeklődő lakos kérdezte, hogy a kastély felújítási munkái miért 
maradtak félbe? A bérlővel kötött szerződés meghiúsult.  
 
Sebestyén Zoltánné polgármester elmondta, hogy a kastély az önkormányzat 
tulajdonában van. Két ügyvédet kértek meg a kastély ügyének átvizsgálására, hogy a 
szerződésszegést bizonyítsák.  
 
Vock József érdeklődő lakos véleménye szerint rossz döntés volt a kastély 
bérbeadása. Vissza kell, hogy adja a bérlő, mert nem teljesítette a szerződésben 
foglaltakat.  
 
Baranyai Zoltán alpolgármester elmondta, hogy azt szeretnék megtudni, perelhető-e a 
kastély 99 éves bérleti szerződése. Ügyvédi véleményezés nélkül nem kezdhetnek 
perbe. Szeretnék visszaperelni a kastélyt, a további hasznosításáról a képviselő-
testület döntsön. Sürgetni kell. Színfoltja lehetne a falunak. Előrelépés lenne.  
 
Blaskó János érdeklődő lakos kérdezte, hogy a gát területét veszi meg az 
önkormányzat? Ha elárasztják a tsz földjét, milyen követelése lehet? Elvetné a 
gátépítés ötletét. Mélyített árokkal adna utat a víznek. Ki kell mélyíteni az árkot, 
betonozni. 
 
Sebestyén Zoltánné polgármester  elmondta, hogy 2014. nyarán lett az önkormányzat  
tulajdona az árok. A gát nem fogja le a vizet, csak lassítja, az árkon folyik le a víz.  
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Blaskó János érdeklődő lakos véleménye szerint ha már az önkormányzaté az árok, 
figyelmeztető táblát kellene kihelyezni, a szalaggal való jelölést kevésnek tartja.  
 
Baranyai Zoltán alpolgármester egyetértett Blaskó Jánossal. A kráter nem az 
önkormányzaté. A tulajdonviszonyokat rendezték. Az árkot tisztán kell tartani. 
Szabályozott vízfolyás kell. A felső részt kell szabályozni. Amikor a vis maior 
támogatást igényelte az önkormányzat, még nem volt tulajdonában az árok, ezért 5 
millió Ft támogatástól elestek.  
 
Sebestyén Zoltánné polgármester kérte a tájékoztató tudomásul vételét.  
 
A képviselő-testület és a falugyűlés résztvevői  a lakókörnyezet állapotáról szóló 
tájékoztatót tudomásul vették.  
 
3./ Közmeghallgatás  
 
Sági Józsefné érdeklődő lakos kérdezte, hogy önkéntes munkát végezhetnek-e az 
érettségi előtt álló diákok a gici önkormányzatnál? 
 

Sebestyén Zoltánné polgármester válaszában elmondta, hogy az iskolával 
megállapodást kell kötni az önkéntes munkáról. Nem látja akadályát a kérés 
teljesítésének.  
 

Gyenes Attiláné érdeklődő lakos felvetette, hogy a kijárat a Nagy Lajos útról gödrös, 
veszélyes a közlekedés.  Egy-egy lapát murvát kellene tenni a gödrökbe.  
 

Sebestyén Zoltánné polgármester válaszában elmondta, hogy a tervek, az engedélyek 
készek a buszmegálló kialakítására. Tavasszal a kivitelezés is megkezdődik.  
 
4./ Beszámoló a falugondnok 2014. évi tevékenységéről  
     Előadó: Baranyai Zoltán falugondnok 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt beszámolót ismertette.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Sebestyén Zoltánné polgármester javasolta a beszámoló elfogadását. Kérte a testület 
döntését.  
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta 
a következő határozatát:  
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52/2014. (XII. 2.) határozat  
 
GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete   

                     a falugondnok 2014. évi tevékenységéről szóló 
                     beszámolót elfogadta.  
 
 
5./ Helyi rendelet alkotása a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási   
     közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról  
     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 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
megalkotta a következő rendeletét:    
 
 

9/2014. (XII. 3.) önkormányzati rendelet   

 

GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
a Képviselő-testület a települési hulladékkal 
kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és 
a közterületek tisztántartásáról a mellékelt rendeletet 
alkotja.  
 
 
 

6./ A 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. 
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Kérte a testület döntését.  
 

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

         53/2014. (XII. 2.) 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 Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
Társulási megállapodás aláírására.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős:   Sebestyén Zoltánné 
                polgármester 
 
 

7./ Gic Község 2015. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása 
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 

 
Előadó a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása által készített, a 
jegyzőkönyvhöz csatolt ellenőrzési terv javaslatot ismertette. Javasolta az ellenőrzési 
terv elfogadását. Kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta 
a következő határozatát:  
 
 

   54/2014. (XII. 2.) határozat  
 
   GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

          Gic Község Önkormányzata 2015. évi belső ellenőrzési 
          tervét jóváhagyja.  

Felkérte a polgármestert, hogy erről a Pápakörnyéki  
Önkormányzatok Feladatellátó Társulása Elnökét értesítse.  
 
Határidő: 2014. december 15.  
Felelős:   Sebestyén Zoltánné  
                polgármester 
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8./ Egyéb ügyek  

 
 

- Karácsonyi játékvásárlás tagóvoda részére  

 
Sebestyén Zoltánné polgármester javasolta, hogy a tagóvoda 10 ezer Ft értékben 
engedélyezzék a játékvásárlást. Kérte a testület döntését.  
 
 

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

    55/2014. (XII. 2.) határozat  
 
    GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

            engedélyezi a tagóvodába 10 ezer Ft 
            értékű játék vásárlását.  
 

Felkérte a polgármestert, hogy az összeg kifizetésére 
intézkedjék. 
 
Határidő: 2014. december 15.  
Felelős:   Sebestyén Zoltánné 
                polgármester 
 
 
 

- Hűtőszekrény vásárlás tagóvoda részére  
 
Sebestyén Zoltánné polgármester javasolta, hogy a tagóvoda részére vásároljanak új 
hűtőszekrényt, mert a régi tönkrement. Kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta 
a következő határozatát:  
 
 

    56/2014. (XII. 2.) határozat  
 
    GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

           engedélyezi a tagóvodába hűtőszekrény vásárlását 
           70 ezer Ft értékben.  
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Felkérte a polgármestert, hogy a hűtőszekrény 
megvásárlására intézkedjék. 
 
Határidő: 2014. december 15.  
Felelős:   Sebestyén Zoltánné 
                polgármester 
 
 

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

K. m. f. 
 
 
 
 
 
Fehér Mária                                                                             Sebestyén Zoltánné 
címzetes főjegyző                                                                    polgármester 
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	A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát:

