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Önkormányzati Képviselő-testület 
GIC 
Szám: 1/2017.    
 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 
Készült Gic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. január 17-én 16 
órakor megtartott nyilvános üléséről.   
 
Az ülés helye: Gic, Művelődési Ház   
 
J e l e n   voltak:  Sebestyén Zoltánné polgármester,  Baranyai Zoltán               
                            alpolgármester,  Nagyné Szűr Judit, Szekeres Katalin 
                            k é p v i s e l ő  
 
Tanácskozási joggal meghívott: Fehér Mária címzetes főjegyző  
         
Távol maradt: Szűr István  képviselő                                                  
                                                        
Sebestyén Zoltánné polgármester köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ív 
alapján megállapította, hogy 5 fő képviselőből 4 fő megjelent, 1 fő távol maradt, 
a testület határozatképes, az ülést megnyitotta.  
 
Kérte a testület tagjait, hogy a meghívóban közölt napirendet a testület fogadja 
el.  
 
Gic Község Önkormányzati Képviselő-testülete 4 igen szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendet elfogadta:  

 
 

N A P I R E N D 

 

1./ A polgármester tiszteletdíjának határozatban történő rögzítése   
Előadó: Fehér Mária címzetes főjegyző  

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

 

1./ A polgármester tiszteletdíjának határozatban történő rögzítése   
Előadó: Fehér Mária címzetes főjegyző  

 

Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést és határozati javaslatot 
ismertette. Kérte a képviselők véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Sebestyén Zoltánné polgármester kérte a testület döntését, javasolta a határozati 
javaslat elfogadását.   

 
 

A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
meghozta a következő határozatát:  
 
 
1/2017. (I.  17.) határozat 
 
GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
Sebestyén Zoltánné polgármester tiszteletdíját 2017. január 1. napjától  
az Mötv.  71. § (5) bekezdése  szerint bruttó 149.600 Ft-ban, a  
(6) bekezdés szerint költségtérítését havi 22.400  Ft-ban rögzíti. 
Felkéri a jegyzőt, hogy a tiszteletdíj és költségtérítés számfejtése 
ügyében intézkedjék. 
 
Határidő: 2017. január 20. 
Felelős:   Fehér Mária 
               címzetes főjegyző 

 
 

 
2./ Egyéb ügyek  
 
      - A kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatárai tervezetének  
        véleményezése  

        Előadó: Sebestyén Zoltánné  polgármester 

 

Előadó ismertette a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási 
Hivatal VE-09B/HAT/72-2/2017. sz. véleményt kérő levelét, valamint annak 
mellékletét a kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatárairól. Kérte a 
képviselők véleményét.  
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Sebestyén Zoltánné  polgármester javasolta, hogy fogadják el az iskolák 
felvételi körzetének meghatározását. Kérte a testület döntését.  
 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát:  
 
 
2/2017. (I. 17.) határozat 

 
GIC  Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
egyetért  a Veszprém Megyei Kormányhivatal  Veszprémi 
Járási Hivatal által meghatározott kötelező felvételt biztosító  
általános iskolák felvételi körzethatáraival.  
 
Felkéri a Polgármestert, hogy erről a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Hatósági Főosztály 
Hatósági Osztályát értesítse. 
 
Határidő: 2017.  február 15.  
Felelős:   Sebestyén Zoltánné  
                polgármester 
 
 
Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 16,15 órakor bezárta, a 
tanácskozást zárt ülésen folytatja.  
     

K. m. f. 
 
Sebestyén Zoltánné                                              Fehér Mária 
polgármester                                                       címzetes főjegyző 
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Önkormányzati Képviselő-testület 
GIC 
Szám: 2/2017.    
 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 
Készült Gic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. február 14-én 17 
órakor megtartott nyilvános üléséről.   
 
Az ülés helye: Gic, Művelődési Ház   
 
J e l e n   voltak:  Sebestyén Zoltánné polgármester,  Baranyai Zoltán               
                            alpolgármester, Nagyné Szűr Judit, Szekeres Katalin,  
                            Szűr István   k é p v i s e l ő k 
 
Tanácskozási joggal meghívottak: Fehér Mária címzetes főjegyző  
                                                       Koncz Gáborné köztisztviselő 
 

 
Sebestyén Zoltánné polgármester köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ív 
alapján megállapította, hogy 5 fő képviselőből 5 fő megjelent, a testület 
határozatképes, az ülést megnyitotta.  
 
Kérte a testület tagjait, hogy a meghívóban közölt napirendet a testület fogadja 
el.  
 
Gic Község Önkormányzati Képviselő-testülete 5 igen szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendet elfogadta:  

 
 

N A P I R E N D 

 

 

1./ Helyi rendelet alkotása az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről    
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
2./ Beszámoló a falugondnok 2016. évi munkájáról  
     Előadó: Baranyai Zoltán falugondnok 
 
3./  Beszámoló a Gici Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi     
      tevékenységéről 
      Előadó: Fehér Mária címzetes főjegyző 
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4./ A Gici Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése 
     Előadó: Koncz Gáborné főelőadó  
 
5./ Egyéb ügyek  
 
Z á r t  ülésen: 
 
1./ Települési támogatási kérelem 
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
 

N a p i r e n d   tárgyalása: 
 

1./ Helyi rendelet alkotása az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről    
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztéseket, határozati javaslatot,  
rendelettervezetet, indokolást, előzetes hatásvizsgálatot  ismertette. Elmondta, 
félő,  hogy a tervezett iparűzési adó bevétel nem teljesül, mivel a sajtüzem 
jelenleg nem üzemel. Kérte a képviselők véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Sebestyén Zoltánné polgármester javasolta a határozati javaslat és 
rendelettervezet elfogadását.  Kérte a testület döntését.  
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát:    
 

7/2017. (II. 14.) határozat   

 

GIC   Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
a saját bevételei összegét, valamint az adósságot 
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 
három évre várható összegét a mellékelt táblázatban 
bemutatottak szerint (1. és 2. melléklet) változatlan 
formában jóváhagyja. 
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
megalkotta a következő rendeletét:  
 
 

1/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet   

 

GIC  Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről 
a mellékelt rendeletet alkotja.  
 

 
 2./ Beszámoló a falugondnok 2016. évi munkájáról  
     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:  
 
 

8/2017. (II. 14.) határozat  
 
GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete   

                     a falugondnok 2016. évi tevékenységéről szóló 
                     beszámolót elfogadta.  
 
 
3./  Beszámoló a Gici Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi     
      tevékenységéről 
      Előadó: Fehér Mária címzetes főjegyző 
 
Előadó ismertette a jegyzőkönyvhöz csatolt  előterjesztést. Kérte a képviselő-
testület véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
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Sebestyén Zoltánné  polgármester ismertette a határozati javaslatot. Kérte a 
testület döntését.  
 

 

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

9/2017. (II. 14.) határozat  
 
GIC Község Önkormányzata Képviselő-                    
testülete   a  Pápateszéri  Közös      
Önkormányzati Hivatal  2016. évi  
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta.  
 

 
 
4./ A Gici Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése 
     Előadó: Koncz Gáborné főelőadó  
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést ismertette. Kérte a képviselő-
testület véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Sebestyén Zoltánné  polgármester ismertette a határozati javaslatot. Kérte a 
testület döntését.  
 

 

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

10/2017. (II. 14.) határozat  
 
GIC Község Önkormányzata Képviselő-                    
testülete   a  Pápateszéri Közös      
Önkormányzati Hivatal  2017. évi  
költségvetését elfogadta.  
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5./ Egyéb ügyek  
 

 
- Rendezési terv felülvizsgálatára árajánlat 

Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 

 

Előadó tájékoztatta a képviselőket, hogy az árajánlatot a Talent-Plan Kft 
elkészítette:  
A./ Gic község településfejlesztési koncepció készítése, 

B./ településszerkezeti- és SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK felülvizsgálata, 
valamint  

C./ ARCULATI KÉZIKÖNYV és TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET készítése 

tárgyában. Az árajánlat összege: 7.653.615 Ft.  

Ennek ismeretében további árajánlatokat kért. Ezek megérkezése után a 
képviselő-testületet tájékoztatja.  

 
 
-  Gic község településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő  
  partnerségi egyeztetés szabályainak meghatározása  

   Előadó: Sebestyén Zoltánné  polgármester 

 

 

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

 
 

    11/2017. (II. 14.) határozat 

 

Gic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
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314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29.§-a alapján a 
településrendezési eszközök módosításának 
vonatkozásában meghatározza az egyeztetési 
eljárásban alkalmazandó partnerségi egyeztetés 
szabályait. A partnerségi egyeztetés szabálya e 
határozat melléklete.  

 
- Csapadékvíz elvezetés  

Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 

 

Előadó tájékoztatta a képviselőket, hogy a Gic 90/8 hrsz-ú ingatlanon levő híd 
beszakadt, a belvíz elvitte. Szakértői vélemény szerint a kb. 250 m hosszú 
csapadékvíz elvezető nyomvonalát meg kell változtatni. A 4-5 m 
szintkülönbséget csökkenteni kell legalább egy bukóval, amely az érkező víz 
energiáját is megtöri. A medret burkolni kell, a sebességet csökkentő KOBOX 
rendszerű kőrakattal. A vízfolyás rendezést a 8302 számú közúttól felfelé az új 
és a régi nyomvonal találkozásáig kell megtervezni és engedélyeztetni. Az 
árajánlat tartalma: geodéziai felmérés 100 ezer Ft, tervezés, egyeztetések 300 
ezer Ft, földhivatali munkarész a terület megszerzéséhez: 100 ezer Ft, 10 
példány terv, a vízjogi létesítési engedély beszerzése 50 ezer Ft, összesen 550 
ezer Ft. Az árajánlat az eljárási illetéket (kb. 160 ezer Ft) nem tartalmazza.  
Kérte a képviselők véleményét.  
 
H o z z á s z ó l á s o k : 
 
Baranyai Zoltán alpolgármester véleménye az, hogy felelős döntésre van 
szükség.  
 
Szekeres Katalin képviselő szerint a vízelvezetést meg kell oldani, el kell 
kezdeni.  
 
Sebestyén Zoltánné polgármester elmondta, hogy megkeresi az érintett ingatlan 
tulajdonosát, a Bakonyi Agrár Kft-t (Veszprémvarsány, Könyves K. u. 2.), hogy 
adjon szándéknyilatkozatot, melyben biztosítja az önkormányzatot, hogy a 
tervező által megjelölt területet az önkormányzatnak eladja. A terület nagysága 
még nem ismert, a tervezés folyamán derül ki, hogy a megvalósítandó 
árokrendszernek mekkora a területigénye. A Bakonyi Agrár Kft válasza után a 
képviselő-testületet tájékoztatja.  
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- Háziorvosi rendelés  

Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 

 

Előadó tájékoztatta a képviselőket, hogy a háziorvos közölte, hogy 2017. 
augusztustól Gicen nem rendel. Az önkormányzat feladata, hogy megoldja a 
háziorvosi ellátást. Megkereste Veszprémvarsány Önkormányzatát, hogy Gic 
csatlakozhatna-e a veszprémvarsányi háziorvosi körzethez.  
 
Fehér Mária címzetes főjegyző javasolta, hogy a Lovászpatona-Nagydém 
háziorvosi körzethez csatlakozzon Gic. Javaslatát indokolja, hogy Veszprém 
megyei a lovászpatonai körzet, csak két község tartozik hozzá, nagyobb az esély 
arra, hogy gyakrabban tudna rendelni a háziorvos Gicen. A veszprémvarsányi 
háziorvosi körzet  viszont Győr-Moson-Sopron megyei és negyedik községként 
csatlakozna hozzá Gic.  
 
Sebestyén Zoltánné polgármester a javaslatra válaszolva elmondta, hogy a 
veszprémvarsányi önkormányzatot már megkereste, ha elutasítják Gic kérelmét, 
akkor megkeresi a lovászpatonai önkormányzatot, melyekről a képviselő-
testületet tájékoztatja.  
 
 

- Dunaszerdahelyi színjátszók előadása 

Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 

 

Előadó tájékoztatta a képviselőket, hogy 2017. március 11-én szombaton 16 
órakor a gici művelődési házban a dunaszerdahelyi színjátszó csoport március 
15-i műsorral érkezik. Utána közös koszorúzást és Nemzeti dal szavalást 
terveznek, majd beszélgetést. Kérte a képviselők részvételét.  

 

- Grófi család látogatása 

Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 

 

Előadó tájékoztatta a képviselőket, hogy a Jankovich-Bésán grófi család 
leszármazottjai 2017. január 3-án Gic községbe látogattak, az önkormányzat 
fogadta őket. Bejelentették, hogy ezentúl nem adják az önkormányzat 
használatába a volt grófi földeket, szükségük van a bérleti díjakra.  
 

 

- Dióspatonyi testvérfalu kapcsolat 

Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 

 

Előadó tájékoztatta a képviselőket, hogy a dióspatonyi falunapra, 2017. július 
8-ára meghívást kaptak a giciek. Szeptember végén ők látogatnak Gicre, a 
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Cuha völgybe kirándulást terveznek, e napra szervezik a szüreti felvonulást és 
szüreti bált is.  
 

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

K. m. f. 
 
 
 
Sebestyén Zoltánné                                              Fehér Mária 
polgármester                                                       címzetes főjegyző 
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Önkormányzati Képviselő-testület 
GIC 
Szám: 4/2017.    
 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 
Készült Gic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. március 7-én 16  
órakor megtartott nyilvános üléséről.   
 
Az ülés helye: Gic, Művelődési Ház   
 
J e l e n   voltak:  Sebestyén Zoltánné polgármester,  Baranyai Zoltán               
                            alpolgármester, Nagyné Szűr Judit, Szekeres Katalin,  
                            Szűr István   k é p v i s e l ő k 
 
Tanácskozási joggal meghívott: Fehér Mária címzetes főjegyző  
                                                        
 

 
Sebestyén Zoltánné polgármester köszöntötte a megjelenteket. 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./ Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos  
     kiterjesztéséhez 
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
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N a p i r e n d   tárgyalása: 
 

1./ Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos  
     kiterjesztéséhez 
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt tájékoztatót és határozati javaslatot 
ismertette. Kérte a képviselők véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Sebestyén Zoltánné polgármester javasolta a határozati javaslat elfogadását.  
Kérte a testület döntését.  
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát:  
 
 
14/2017. (III. 7.) határozat 
 
GIC Község Önkormányzata  Képviselő-testülete 
felhatalmazza a  Pápateszéri Közös Önkormányzati 
Hivatal székhelyének feladatait ellátó Pápateszér 
Község Önkormányzata Polgármesterét, hogy a 
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű 
„Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP 

rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívás 
alapján támogatási kérelmet nyújtson be, valamint a 
támogatási jogviszony létrejötte esetén a 
kedvezményezetti kötelezettségeket és jogokat 
gyakorolja.  
Felkéri a Polgármestert, hogy erről Pápateszér 
Község Önkormányzatát értesítse.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Sebestyén Zoltánné 
                polgármester 
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Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 16,15 órakor bezárta.    
 
 

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



 

Önkormányzati Képviselő-testület 
GIC 
Szám: 5/2017.    
 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 
Készült Gic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. március 9-én 18  
órakor megtartott nyilvános üléséről.   
 
Az ülés helye: Gic, Művelődési Ház   
 
J e l e n   voltak:  Sebestyén Zoltánné polgármester,  Baranyai Zoltán               
                            alpolgármester, Nagyné Szűr Judit, Szekeres Katalin,  
                            Szűr István   k é p v i s e l ő k 
 
Tanácskozási joggal meghívott: Fehér Mária címzetes főjegyző  
                                                        
 

 
Sebestyén Zoltánné polgármester köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ív 
alapján megállapította, hogy 5 fő képviselőből 5 fő megjelent, a testület 
határozatképes, az ülést megnyitotta.  
 
Kérte a testület tagjait, hogy a meghívóban közölt napirendet a testület fogadja 
el.  
 
Gic Község Önkormányzati Képviselő-testülete 5 igen szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendet elfogadta:  

 
 

N A P I R E N D 

 

1./ Önkormányzati ingatlan értékesítése (68/3 hrsz)  
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
2./ Egyéb ügyek 
 
 
Z á r t   ülésen: 
 
1./ Települési támogatási kérelmek 
      Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 

 



 

 

N a p i r e n d   tárgyalása: 
 

1./ Önkormányzati ingatlan értékesítése (68/3 hrsz)  
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
Előadó ismertette Mintler Tibor gici lakos kérelmét, melyben vásárlási 
szándékát jelezte a Gic, Fákóczi u. 68/3 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan.  Kérte 
a képviselők véleményét, el akarják-e adni?  
 
Hozzászólások:  
 
Baranyai Zoltán alpolgármester véleménye az, ha az adás-vétel gazdasági 
oldalát nézik, nem érdeke az önkormányzatnak az értékesítés.  
 
Szűr István képviselő kérdezte, hogy mennyiért akarja megvenni Mintler Tibor?  
 
Sebestyén Zoltánné polgármester elmondta, hogy értékbecslőt kell hívni, ha az 
értékesítés mellett határoznak. Az önkormányzat 200 Ft/m2 áron vásárolta meg 
a temetőhöz szükséges területet. Ennél kevesebbet ne kérjenek érte, ez 393 ezer 
Ft eladási árat jelentene, plusz az értékbecslő díját is fizesse meg a vevő.  
 
Baranyai Zoltán alpolgármester elmondta, hogy 120 méhcsaládot tart Mintler 
Tibor, erre az ingatlanra is a méhtartáshoz lenne szüksége. A szomszédokat 
veszélyeztetik a méhek, nem tudják a kertet művelni, megoldást kell erre találni.  
 
Szekeres Katalin képviselő elmondta, hogy a méhtartás szabályait be kell tartani.  
 
Szűr István képviselő véleménye szerint a megoldás az lenne, hogy a fás részre 
áttelepíti a méheket.  
 
Sebestyén Zoltánné polgármester kérte a jegyzőt, hogy a méhtartás szabályai 
betartására hívja fel Mintler Tibor figyelmét. Javasolta, hogy határozzanak az 
eladási szándékról.  Kérte a testület döntését.  
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát:  
 
 
 
 
 



 

 
15/2017. (III. 9.) határozat 
 
GIC Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  e 
határozatban rögzíti szándékát, hogy Gic Község 
Önkormányzata 1/1 tulajdonát képező 68/3hrsz-ú ingatlant  
értékesíti  Mintler Tibor 8435 Gic, Béke u. 12. sz. lakos 
részére, amennyiben a leendő vevő az  értékbecslés költségét 
vállalja.   
E szándéknyilatkozat 2017. december 31. napjáig érvényes.                    
Felkéri a polgármestert, hogy erről Mintler Tibort  
értesítse.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Sebestyén Zoltánné 
                polgármester 
 

 
2./ Egyéb ügyek 

 
 

- Pályázati lehetőségek  
  Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
Előadó tájékoztatta a képviselőket, hogy az Önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatásra megjelent a 2017. évi pályázati kiírás.  
Az orvosi rendelő akadálymentesítésére a terv kész, az önkormányzati 
kirendeltség nyílászárói cseréjére árajánlatokat kér.  
Az árajánlatokról a képviselő-testületet tájékoztatja.  
 
Baranyai Zoltán alpolgármester elmondta, hogy az adósságkonszolidációban 
nem részesült települések támogatásából (Belterületi utak, járdák, hidak 
felújítása)  Gic, Nagy Lajos út , 21/4 hrsz. felújítására a kivitelezési szerződés 
megkötése folyamatban van, közútkezelői hozzájárulás kell a kicsatlakozó 
útszakasz miatt. A közútkezelő képviselője javaslata az, hogy három részben 
megosztott virágágyást helyezzenek el a biztonságos közlekedés miatt.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 18,30 órakor bezárta, a 
tanácskozást zárt ülésen folytatja.  
 
 

 
 

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



1 
 

Önkormányzati Képviselő-testület 
GIC 
Szám: 6/2017.    
 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 
Készült Gic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. április 18-án 10  
órakor megtartott nyilvános üléséről.   
 
Az ülés helye: Gic, Művelődési Ház   
 
J e l e n   voltak:  Sebestyén Zoltánné polgármester,  Baranyai Zoltán               
                            alpolgármester, Nagyné Szűr Judit, Szekeres Katalin 
                            k é p v i s e l ő k 
 
Tanácskozási joggal meghívott: Fehér Mária címzetes főjegyző  
                                                        
Távol maradt: Szűr István képviselő  
 
Sebestyén Zoltánné polgármester köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ív 
alapján megállapította, hogy 5 fő képviselőből 4 fő megjelent, 1 fő távol maradt, 
a testület határozatképes, az ülést megnyitotta.  
 
Kérte a testület tagjait, hogy a meghívóban közölt napirendet a testület fogadja 
el.  
 
Gic Község Önkormányzati Képviselő-testülete 4 igen szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendet elfogadta:  

 
 

N A P I R E N D 

 

1./ Önkormányzati ingatlan értékesítése (68/3 hrsz)  
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
2./ Házi gondozás térítési díja 50 %-ának átvállalása 
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
3./ Veszprémvarsányi háziorvosi körzethez csatlakozási szándék 
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
4./ Egyéb ügyek 
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N a p i r e n d   tárgyalása: 
 

1./ Önkormányzati ingatlan értékesítése (68/3 hrsz)  
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
Előadó tájékoztatta a képviselőket, hogy az ingatlanforgalmi szakvélemény 
196.500 Ft-ban állapította meg az ingatlan forgalmi értékét.  
Mintler Tibor vevő az értékbecslés díját kifizette. Javasolta, hogy értékesítsék 
az ingatlant az értékbecslésben foglalt összegért. Kérte a képviselők 
véleményét.  
 
H o z z á s z ó l á s :  
 
Baranyai Zoltán alpolgármester elmondta, hogy jelent volt az értékbecslésnél, a 
szakvéleményben foglalt indokokkal és összeggel egyetért.  
 
Sebestyén Zoltánné polgármester javasolta, hogy határozzanak az eladásról.   
Kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát:  
 
 
 

40/2017. (IV. 18.) határozat 
 
GIC Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  
Gic Község Önkormányzata 1/1 tulajdonát képező 
68/3 hrsz-ú kivett beépítetlen terület ingatlant 
196.500 Ft azaz Egyszázkilencvenhatezer-ötszáz 
forintért értékesíti  Mintler Tibor 8435 Gic, Béke 
u. 12. sz. lakosnak. Felhatalmazza a polgármestert 
az adás-vételi szerződés aláírására.  
 
Felkéri a polgármestert, hogy erről Mintler Tibort  
értesítse.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Sebestyén Zoltánné 
                polgármester 
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2./ Házi gondozás térítési díja 50 %-ának átvállalása 
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
Előadó tájékoztatta a képviselőket, hogy a Pápakörnyéki Önkormányzatok 
Feladatellátó Társulása tájékoztatása szerint 2017. július 1-jétől a házi gondozás 
térítési díja 340 Ft-ról 400 Ft-ra emelkedik. Kérte Gic Község Önkormányzata 
döntését, hogy a továbbiakban is átvállalja a térítési díj 50 %-át.  
Kérte a képviselők véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Sebestyén Zoltánné polgármester javasolta, hogy a házi gondozás térítési 
díjának 50 %-át 2017. július 1-jétől is vállalja át. Kérte a testület döntését.  
 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát:  
 
 

41/2017. (IV. 18.) határozat  

 

GIC  Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
          Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Intézménye 
          által biztosított házi gondozás térítési díjának (400 Ft/óra)  
          50 %-át (200 Ft/óra)   2017. július 1-jétől is átvállalja. 
              
          Felkéri a Polgármestert, hogy erről a Pápakörnyéki  
          Önkormányzatok Feladatellátó Intézményét értesítse.  
   
          Határidő: 2017. április 30.  
          Felelős:    Sebestyén Zoltánné 
                           polgármester  

 
 

3./ Veszprémvarsányi háziorvosi körzethez csatlakozási szándék 
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 

 
Előadó tájékoztatta a képviselőket, hogy a háziorvosi tevékenységre kötött 
feladatellátási szerződés 2017. augusztus 1-jén lejár. Dr. Németh Balázs 
háziorvos úgy tájékoztatta, hogy nem kívánja a továbbiakban ellátni a feladatot.   
Javasolta, hogy a veszprémvarsányi háziorvosi körzethez csatlakozzanak, ha lesz 
rá lehetőség. Kérte a képviselők véleményét.  
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H o z z á s z ó l á s o k :  
 
Szekeres Katalin képviselő egyetértett a javaslattal, ha Győr-Moson-Sopron 
megyei körzethez csatlakoznak, biztosított lesz a pannonhalmai járóbeteg 
ellátás, ahol már kedvező tapasztalataik vannak. 
 
Baranyai Zoltán alpolgármester is azt javasolta, hogy a veszprémvarsányi 
háziorvosi körzethez csatlakozzanak. Fogorvosi és gyermekorvosi körzetük is 
veszprémvarsányi székhelyű.  
 
Szekeres Katalin képviselő szerint a heti egy rendelés nem elég Gicen, kellene 
egy délelőtti és egy délutáni rendelési idő.   
 
Sebestyén Zoltánné polgármester kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát:  
 
 

42/2017. (IV. 18.) határozat  

 

GIC  Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
                     csatlakozni kíván a veszprémvarsányi háziorvosi  
                     körzethez 2017. augusztus 1-jétől.  
                     A csatlakozáshoz kéri Veszprémvarsány, Lázi,  
                     Sikátor községek önkormányzatai hozzájáruló  
                     nyilatkozatát.  
                     Felkéri a Polgármestert, hogy erről Veszprémvarsány, 
                     Lázi, Sikátor községek  önkormányzatát értesítse.  
 
                     Határidő: azonnal 
                     Felelős:   Sebestyén Zoltánné 
                                     polgármester 

 
 

 
3./ Egyéb ügyek 

 

- Kastély értékesítése  
 

Sebestyén Zoltánné polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a kastély 
eladásáról az adás-vételi szerződést megkötötték. A 14.255.000 Ft vételárat 
Bittmann Ervin kifizette. A Magyar Államnak elővásárlási joga van, várják a 
Belügyminiszter Úr nyilatkozatát, hogy élni kíván-e jogával.  
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A vevő tájékoztatása szerint idősek otthona alapítását tervezi  a kastélyban.  
 
 
 

- Sokorópátkai Óvoda, Bölcsőde, Általános Művelődési Központ – 

Alapító okiratának módosítása 

 

Sebestyén Zoltánné polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a 
Sokorópátkai Óvoda, Bölcsőde, Általános Művelődési Központ  Alapító okiratát 
módosította  Sokorópátka, Bakonytamási és Gic Községek Önkormányzata  
Óvodai-Bölcsődei  Nevelési Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a 
2017. március 28-i ülésén, melynek indoka jogszabályi változás volt.  
 
 

- Csóti Bakonyalja Lovasklub lovasparkja kialakításához támogatás 

 
Sebestyén Zoltánné polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a csóti 
Bakonyalja Lovasklub Vezetője kérte az önkormányzat támogatását: 1 db 
gömbjuhar fa csemete (15 ezer Ft) adományozását. A környékbeli 
önkormányzatok hozzájárulását kérték, a fákat emléktáblákkal jelölik, melyen az 
adományozó önkormányzat neve szerepel. Kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát:  
 
 

43/2017. (IV. 18.) határozat  

 

GIC  Község Önkormányzati Képviselő-testülete  
          a Csóti Bakonyalja Lovasklub lovasparkja kialakításához 
          1 db gömbjuhar facsemetét adományoz 15.000 Ft  
          értékben.  
          Felkéri a Polgármestert, hogy erről a Lovasklub Vezetőjét 
          értesítse.  
 
          Határidő: azonnal 
          Felelős:   Sebestyén Zoltánné 
                          polgármester  
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- Búcsúi rendezvények szervezése 

  Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester  
 

Előadó javasolta, hogy 2017. május 27-én – falunap helyett-  ismét búcsúi 
rendezvényeket tartsanak. Javasolta, hogy a programszervezésbe vonják be a 
nemrég alakult Gici Szabadidő és Sportegyesületet.  
A javaslattal a képviselők egyetértettek.  
 
 
 
 
 
Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 11,05 órakor bezárta. 
 

 
 

K. m. f. 
 
 
 
Sebestyén Zoltánné                                              Fehér Mária 
polgármester                                                       címzetes főjegyző 
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Önkormányzati Képviselő-testület 
GIC 
Szám: 8/2017.    
 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 
Készült Gic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. április 25-én 
15,30 órakor megtartott nyilvános üléséről.   
 
Az ülés helye: Gic, Művelődési Ház   
 
J e l e n   voltak:  Sebestyén Zoltánné polgármester,  Baranyai Zoltán               
                            alpolgármester,  Nagyné Szűr Judit, Szekeres Katalin, 
                            k é p v i s e l ő k 
 
Tanácskozási joggal meghívottak: Fehér Mária címzetes főjegyző  
                                                        Koncz Gáborné köztisztviselő 
                                                        
Távol maradt: Szűr István képviselő  
 
Sebestyén Zoltánné polgármester köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ív 
alapján megállapította, hogy 5 fő képviselőből 4 fő megjelent, 1 fő távol maradt, 
a testület határozatképes, az ülést megnyitotta.  
 
Kérte a testület tagjait, hogy a meghívóban közölt napirendet a testület fogadja 
el.  
 
Gic Község Önkormányzati Képviselő-testülete 4 igen szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendet elfogadta:  

 
 

N A P I R E N D 

 

 
1./ Helyi rendelet alkotása az önkormányzat 2016. évi költségvetésének  
     módosításáról  
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
2./ Helyi rendelet alkotása az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról és    
     pénzmaradvány jóváhagyásáról  
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
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3./ Az Önkormányzat 2017. évi közbeszerzései 
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
4./ Helyi rendelet alkotása a partnerségi egyeztetés szabályairól 
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
5./ Helyi rendelet alkotása a  hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali  
     munkaidőn kívül  történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól, ezen  
     többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az  
     anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről  
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
6./ Egyéb ügyek 
 
Zárt ülésen: 
 
1./ Települési temetési támogatási kérelem  
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
N a p i r e n d   tárgyalása: 

 
1./ Helyi rendelet alkotása az önkormányzat 2016. évi költségvetésének  
     módosításáról  
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 

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

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

2/2017. (V. 9.) önkormányzati rendelet   

 

GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló  
1/2016. (II. 23.) önkormányzati rendelet 
módosításáról  a mellékelt rendeletet alkotja.  
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2./ Helyi rendelet alkotása az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról és    
     pénzmaradvány jóváhagyásáról  
     Előadó: Sebestyén Zoltánné 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 o k :  
 
Baranyai Zoltán  alpolgármester kérdezte, hogy a kastély eladási ára a 
költségvetés bevétele? 
 
Koncz Gáborné köztisztviselő válaszában elmondta, hogy a 2017. évi 
költségvetési bevételt növeli a kastély eladási ára.  
 
Sebestyén Zoltánné polgármester kérte, hogy a kintlevőségek behajtására 
intézkedjék a hivatal.  
 
Fehér Mária címzetes főjegyző elmondta, hogy az adóhátralékok beszedésére 
intézkedik.  
 
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:  
 
 

3/2017. (V. 9.) önkormányzati rendelet   

 

GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2016. évi zárszámadásról és pénzmaradvány 
jóváhagyásáról a mellékelt rendeletet alkotja.  

 
 
 
 
Koncz Gáborné köztisztviselő az ülésről 16,05 órakor eltávozott.  
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3./ Az Önkormányzat 2017. évi közbeszerzései 
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
Előadó ismertette a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést és határozati 
javaslatot.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Sebestyén Zoltánné polgármester javasolta, hogy a határozati javaslatot fogadja 
el a képviselő-testület.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát:    
 
 
             44/2017. (IV. 25.) határozat  
 

GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete   
 – a polgármesteri előterjesztés elfogadásával – 
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény 42. §-a (1) bekezdése rendelkezéseire 
figyelemmel megállapítja, hogy az 
Önkormányzat a 2017. évben közbeszerzési 
tervben feltüntethető beszerzéseket (építési 
beruházást, felújítást, és szolgáltatás-
megrendelést) nem tervez, így közbeszerzési 
tervet elfogadni nem áll módjában.  
 
 
 

4./ Helyi rendelet alkotása a partnerségi egyeztetés szabályairól 
     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 partnerségi egyeztetésről szóló 11/2017. (II. 14.) határozatot vonja vissza  a 
képviselő-testület 
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A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
megalkotta a következő rendeletét:  
 
 

4/2017. (V. 9.) önkormányzati rendelet   

 
GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
a partnerségi egyeztetés szabályairól a mellékelt 
rendeletet alkotja.  

 
 
 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát:    
 
 
             45/2017. (IV. 25.) határozat  
 

GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete   
a partnerségi egyeztetésről szóló 11/2017. (II. 
14.) határozatát visszavonja.  
 
 

5./ Helyi rendelet alkotása a  hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali  
     munkaidőn kívül  történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól, ezen  
     többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az  
     anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről  
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést, rendelettervezetet, indokolást és 
előzetes hatásvizsgálatot ismertette.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  

 
Sebestyén Zoltánné polgármester javasolta, hogy a rendelettervezetet fogadja el 
a képviselő-testület.  
 

 
  A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
megalkotta a következő rendeletét:    
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5/2017. (V. 9.) önkormányzati rendelet   

 
GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
a  hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali 
munkaidőn kívül történő házasságkötés 
engedélyezésének szabályairól, ezen 
többletszolgáltatás ellentételezéseként az 
önkormányzat részére, valamint az 
anyakönyvvezető részére fizetendő díj 
mértékéről  mellékelt rendeletet alkotja.  

 
 

6./ Egyéb ügyek  
 
- Sokorópátka, Bakonytamási és Gic községek önkormányzatai Óvodai -    
  Bölcsődei Nevelési Intézményfenntartó Társulásról szóló Megállapodás   
 módosítása 
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 határozati javaslatot fogadják 
el.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát:    
 
             46/2017. (IV. 25.) határozat  
 

 

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

 
 

- Településképi arculati kézikönyv, településképi rendelet elkészítése, 
valamint a jogszabályi összhang megteremtése érdekében a HÉSZ 
módosítása vonatkozásában árajánlat kérése 

         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 a határozati javaslat elfogadását.   
Kérte a testület döntését. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát:  
 
 
47/2017. (IV. 25.) határozat 

 
GIC  Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 
végrehajtása érdekében elkészítteti a településképi arculati 

kézikönyvét (TAK-t), valamint megalkotja településképi 

rendeletét (TER-t), a 314/2012.(XI.8) Korm. rendeletben előírt 
tartalom szerint.  
Megbízza a Polgármestert, hogy a főépítészi feladatok ellátására 
Bujdosó Judit egyéni vállalkozóval (8248 Nemesvámos, Petőfi u. 
1. 1/1.) a mellékelt eseti megbízási szerződést aláírja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Sebestyén Zoltánné  
             polgármester 
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- Helyi rendelet alkotása a természetben nyújtott szociális ellátásért fizetendő  
 térítési díjakról  
Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester  
 

Előadó tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi Osztálya hatósági ellenőrzést tartott 
2017. február 22-én (falugondnoki szolgáltatás és szociális étkeztetés).  
Az ellenőrzés megállapította, hogy „A helyszíni ellenőrzés tapasztalatai, az 
áttekintett dokumentumok és nyilvántartások alapján az engedélyes működése 
megfelel a jogszabályban és a szolgáltatói nyilvántartásban foglaltaknak. Az 
étkeztetés tekintetében tényleges igénybevétel nem volt, a jövőre nézve azonban 
szükséges a szakmai program és a térítési díj helyi szabályozásának 
aktualizálása.” 
Fentiek szerint elkészült a rendelettervezet, indokolás és előzetes hatásvizsgálat, 
melyeket ismertetett. Kérte a képviselők véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  

 
Sebestyén Zoltánné polgármester javasolta, hogy a rendelettervezetet fogadja el 
a képviselő-testület.  
 

 
  A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
megalkotta a következő rendeletét:    
 
 
6/2017. (V. 9.) önkormányzati rendelet   

 

GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
a természetben nyújtott szociális ellátásért  
fizetendő térítési díjakról a mellékelt rendeletet 
alkotja.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9 

 -     Étkeztetés Szakmai programjának módosítása 
       Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt szakmai programot  ismertette. Kérte a 
képviselők véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Sebestyén Zoltánné polgármester kérte a testület döntését, a szakmai program 
módosítás elfogadását.   
 
 
 A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát:  
 
 
          48/2017. (IV. 25.) határozat  

 

          GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
          az étkeztetés Szakmai program módosítását elfogadja.  
 
 
-     Szelektív hulladékgyűjtő sziget áthelyezése  
       Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 

Előadó tájékoztatta a képviselőket, hogy írásban megkereste a GYHG Győri 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-t, hogy a jelenlegi helyéről: Gic, Nagy 
Lajos útról a Gic 88 hrsz-ú területre, a temető kerítés és az útpálya közötti 
szilárd burkolatú részre.  
A kérelemre küldött válaszuk: a hulladékgyűjtő áthelyezése ellen kifogást nem 
emelnek, a testületi határozatot kérik megküldeni.  
Kérte a képviselők véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Sebestyén Zoltánné polgármester kérte a testület döntését, a hulladékgyűjtő 
sziget áthelyezését.    
 
 
 A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát:  
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49/2017. (IV. 25.) határozat  
 

GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
a közterületek használatáról, védelméről és a közterület 
használt díjáról szóló módosított 10/2004. (IV. 28.) 
rendelete 3. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében 
eljárva a gici hulladékgyűjtő sziget (18 m2  
alapterületű, 4 db 1,5 m3-es és 1 db 2,5 m3-es műanyag 
konténer) elhelyezéséhez engedélyezi a közterület 
eltérő használatát a Gic 88 hrsz-ú, az önkormányzat 
tulajdonát képező névtelen út, a temető kerítés és az 
útpálya közötti szilárd burkolatú területen. E rendelet 
8. § (6) bekezdése szerint:  Mentes a közterület-

használati díj megfizetése alól, ha  köztisztasággal 

kapcsolatos építmények és tárgyak elhelyezésére veszik 

igénybe a közterületet. 

Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület 
döntéséről a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft-t értesítse.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Sebestyén Zoltánné 
                polgármester 
 
 
Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 16,45 órakor bezárta, a 
tanácskozást zárt ülésen folytatja.  
     
 

K. m. f. 
 
 
 
Sebestyén Zoltánné                                              Fehér Mária 
polgármester                                                       címzetes főjegyző 
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Önkormányzati Képviselő-testület 
GIC 
 
Szám: 8/2017.    
 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 
Készült Gic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. május 30-án 16 
órakor megtartott nyilvános üléséről.   
 
Az ülés helye: Gic, Művelődési Ház   
 
J e l e n   voltak:  Sebestyén Zoltánné polgármester,  Baranyai Zoltán               
                            alpolgármester,  Nagyné Szűr Judit képviselő 
 
Tanácskozási joggal meghívottak: Fehér Mária címzetes főjegyző  
                         Pápai Rendőrkapitányság részéről: 
                                                        Hegyi Roland r.törm. kmb.       
                                                         
                                                        
Távol maradt: Szekeres Katalin és Szűr István képviselő  
 
Sebestyén Zoltánné polgármester köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ív 
alapján megállapította, hogy 5 fő képviselőből 3 fő megjelent, 2 fő távol maradt, 
a testület határozatképes, az ülést megnyitotta.  
 
Kérte a testület tagjait, hogy a meghívóban közölt napirendet a testület fogadja 
el.  
 
Gic Község Önkormányzati Képviselő-testülete 3 igen szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendet elfogadta:  

 
 

N A P I R E N D 

 

 
1./ Beszámoló Gic község közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében  
     tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról  
     Előadó: Hegyi Roland r. törm. körzeti megbízott 
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2./ Az önkormányzat 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai  
     ellátásának értékelése 
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
3./ Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintése 
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
4./ Településképi  rendelet előkészítésére árajánlat elfogadása 
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
5./ Településképi Arculati Kézikönyv megalkotására árajánlat elfogadása 
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
6./ Egyéb ügyek  
 
Z á r t  ülésen: 
1./ Lakásvásárlási kérelem elbírálása 
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
N a p i r e n d   tárgyalása: 

 
1./ Beszámoló Gic község közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében  
     tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról  
     Előadó: Hegyi Roland r. tőrm. körzeti megbízott 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést ismertette. Köszönetet mondott 
az önkormányzattól kapott segítségért, melyre a jövőben is számít.  
 
Sebestyén Zoltánné polgármester elmondta, hogy élő és jó a kapcsolat a körzeti 
megbízott csoporttal, bízik abban, hogy ez a jövőben is így lesz. Javasolta, hogy 
a beszámolót fogadják el. Kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát:  
 

51/2017. (V. 30.) határozat  
 
GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete           
Gic község közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság  
érdekében  tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos   
feladatokról  szóló beszámolót elfogadta.  
 
 

Hegyi Roland az ülésről 16,25 órakor eltávozott.   



 3 

 

 

 
 

2./ Az önkormányzat 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai  
     ellátásának értékelése 
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt beszámolót ismertette. Kérte a képviselők 
véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
 
Sebestyén Zoltánné polgármester javasolta, hogy a határozati javaslatot 
fogadják el.  
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát:  
 
 

52/2017. (V. 30.) határozat  
           
GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 
2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának 
értékeléséről készült előterjesztést elfogadja.  
Felkéri a Polgármestert, hogy az értékelést a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi 
Osztályának küldje meg.  

 
Határidő:  2017. május 31.   
Felelős:     Sebestyén Zoltánné 

                                       polgármester 
 
 
 

3./ Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintése 
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 

 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést ismertette. Kérte a képviselők 
véleményét.  
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 

Sebestyén Zoltánné polgármester javasolta, hogy a határozati javaslatot 
fogadják el.  
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát:  
 
 
                       53/2017. (V. 30.) határozat 

 
1.) Gic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az egyenlő 
bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi 
CXXV. törvény 31. § (4) bekezdés alapján a Gic Község 
Önkormányzata által 2013. június 25-én elfogadott 
Helyi Esélyegyenlőségi Programot áttekintette A Helyi 
Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatát nem tartja szükségesnek. 
A Helyi Esélyegyenlőségi Programot változatlan formában 
jóváhagyja.  
2.) Gic Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert az 1.) pontban meghatározott nyilatkozat megtételére. 
3.) Felkéri a HEP referenst, hogy e határozatot tartalmazó kivonatot 
elektronikus formátumban a mentor részére küldje meg közzététel 
céljából.  
 
Határidő: azonnal.  
Felelős:   Sebestyén Zoltánné 
               polgármester 
               Fehér Mária 
               címzetes főjegyző 
               HEP referens 
                polgármester 
 
 

4./ Településképi  rendelet előkészítésére árajánlat elfogadása 
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
 
Előadó ismertette Bujdosó Judit főépítész egyéni vállalkozó ajánlatát a 
Településképi rendelet előkészítésére, indokoló rész összeállítására. Kérte a 
képviselők véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
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Sebestyén Zoltánné  polgármester javasolta, hogy a árajánlatot fogadják el. Kérte 
a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát:  
 
 

54/2017. (V. 30.) határozat 
 

GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
          a Településképi  rendelet előkészítésére, indokoló rész 

összeállítására elfogadja Bujdosó Judit főépítész 
egyéni vállalkozó ajánlatát. 
250.000 Ft + 0 % ÁFA  díj megfizetését vállalja.  
Felkéri a Polgármestert, hogy erről Bujdosó Judit 
főépítészt értesítse.  
 
    Határidő: azonnal 

                        Felelős:    Sebestyén Zoltánné  
                     polgármester 

 
 

5./ Településképi Arculati Kézikönyv megalkotására árajánlat elfogadása 
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
 
Előadó ismertette Szabó Árpád 1113 Budapest, Kökörcsin utca 6. sz. lakos 
építészmérnök ajánlatát a Településképi Arculati Kézkönyv elkészítésére.  Kérte 
a képviselők véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Sebestyén Zoltánné polgármester javasolta, hogy az árajánlatot fogadják el. 
Kérte a testület döntését.  

 
 

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

55/2017. (V. 30.) határozat 
 

GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
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          a Településképi Arculati Kézikönyv + kiírás szerinti térképek  
munkarész elkészítésére elfogadja Szabó Árpád 1113 Budapest, 
Kökörcsin u. 6. sz. egyéni vállalkozó ajánlatát. 
Bakonyszentiván, Gic, Pápateszér, Vanyola községekre 
adott ajánlatot: 2.200.000 Ft + 0 % ÁFA  díjból az arányos rész: 
326.750 Ft megfizetését vállalja.  
 
Felkéri a Polgármestert, hogy erről Szabó Árpád vállalkozót 
értesítse.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Sebestyén Zoltánné  
                polgármester 
 
 

6./ Egyéb ügyek  
 
 

- Óvoda nyílászáró csere  
          Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
Előadó ismertette a Soma és Társa Bt árajánlatát, mely szerint 1.830.000 Ft 
lenne az óvodai nyílászáró csere, párkányokkal, szúnyoghálóval,  redőnyökkel. 
Kérte a képviselők véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Sebestyén Zoltánné polgármester javasolta, hogy az árajánlatot fogadják el.  
Kérte a képviselő-testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát: 

 
56/2017. (V. 30.) határozat 

 
GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
az óvoda nyílászárók cseréjét határozza el saját 
forrásból. Elfogadja a Soma és Társa 2003 Bt. 
árajánlatát: 1.830.000 Ft.  
Felhatalmazza a polgármestert a munka megrendelésére, 
a szükséges intézkedések megtételére.  
 
Határidő: 2017. július 31.  
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Felelős:    Sebestyén Zoltánné 
                 polgármester 
 

- Művelődési ház bérleti díjának meghatározása 

Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 

      Előadó javaslatot tett a művelődési ház bérleti díjára: 2017. június 1-jétől 
5000 Ft/alkalom. Kérte a képviselők véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Sebestyén Zoltánné polgármester kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát: 

 
57/2017. (V. 30.) határozat 

 
GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
a Művelődési ház bérleti díját 2017. június 1-jétől 
a következők szerint állapítja meg:  
5.000 Ft/alkalom.  

 
 
Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 16,45 órakor bezárta. 
     
 

K. m. f. 
 
 
 
Sebestyén Zoltánné                                              Fehér Mária 
polgármester                                                       címzetes főjegyző 
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Önkormányzati Képviselő-testület 
GIC 
 
Szám: 9/2017.    
 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 
Készült Gic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. június 13-án 16 
órakor megtartott nyilvános üléséről.   
 
Az ülés helye: Gic, Művelődési Ház   
 
J e l e n   voltak:  Sebestyén Zoltánné polgármester,  Baranyai Zoltán               
                            alpolgármester,  Nagyné Szűr Judit, Szekeres Katalin,  
                            Szűr István k é p v i s e l ő k   
 
 
Tanácskozási joggal meghívott: Fehér Mária címzetes főjegyző  
                          
                                                        
Sebestyén Zoltánné polgármester köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ív 
alapján megállapította, hogy 5 fő képviselőből 5 fő megjelent, a testület 
határozatképes, az ülést megnyitotta.  
 
Kérte a testület tagjait, hogy a meghívóban közölt napirendet a testület fogadja 
el.  
 
Gic Község Önkormányzati Képviselő-testülete 5 igen szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendet elfogadta:  

 
 

N A P I R E N D 

 

 

1./ Hozzájárulás  Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testületének a  
     Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása  által fenntartott  
     szociális ellátások intézményi térítési díjáról szóló 8/2016. (VI. 15.)  
     önkormányzati rendeletének módosításához   
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 

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

 

1./ Hozzájárulás  Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testületének a  
     Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása  által fenntartott  
     szociális ellátások intézményi térítési díjáról szóló 8/2016. (VI. 15.)  
     önkormányzati rendeletének módosításához   
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést ismertette. Kérte a képviselők 
véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Sebestyén Zoltánné polgármester kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát:  
 

59/2017. (VI. 13.) határozat  
 

GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete           
a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó  
Társulás Társulási Tanácsa 7/2017. (V. 31.)  
határozatával jóváhagyott intézményi térítési díj 
önkormányzati rendeletben történő megállapításával egyetért. 
Felkéri a Polgármestert, hogy erről  a Pápakörnyéki  
Önkormányzatok Feladatellátó Társulását értesítse. 
 
Határidő: 2017. június 20.   
Felelős: Sebestyén Zoltánné   
              polgármester 

 
 

2./ Egyéb ügyek  
 

- Házi gyermekorvosi körzet helyettesítéssel történő feladatellátása 

Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 

 

 

Előadó tájékoztatta a képviselőket, hogy a házi gyermekorvosi körzet 
helyettesítése szükséges Dr. Akácsos Irén házi gyermekorvos nyugállományba 
vonulása miatt. A helyettesítést Dr. Sass Zsuzsanna házi gyermekorvos vállalta. 
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Ismertette a határozati javaslatot. Kérte a testületet, hogy a helyettesítésről  
döntsön.  
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát:  
 

60/2017. (VI. 13.) határozat  

 

GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete     
a Veszprémvarsány, Kossuth utca 41. szám alatti székhelyű házi 
gyermekorvosi szolgálat házi gyermekorvosi körzethelyettesítéssel 
történő feladatellátásáról a következőket határozza el:  
 
A Veszprémvarsány székhelyű Lázi, Sikátor, Románd, Bakonypéterd, 
Bakonygyirót,Gic települések alkotta házi gyermekorvosi körzetben a 
munkakör helyettesítéssel történő betöltésére 2017. szeptember 1-től –fél 
évre - Dr. Sass Zsuzsanna házi gyermekorvost bízza meg. 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy erről 
Veszprémvarsány Község Önkormányzatát tájékoztassa .  
 
Egyúttal felhatalmazza  Németh Csabát,  a gesztor Veszprémvarsány 
Község Polgármesterét, hogy a házi gyermekorvossal a megbízási 
szerződést kösse meg és a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 
Győri Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézetétől működési 
engedélyt kérjen, és az OEP szerveivel a finanszírozási szerződést kösse 
meg.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Sebestyén Zoltánné 
                 polgármester 

 
 
 

Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 16,45 órakor bezárta. 
     
 

K. m. f. 
 
 
 
Sebestyén Zoltánné                                              Fehér Mária 
polgármester                                                       címzetes főjegyző 
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Önkormányzati Képviselő-testület 
GIC 
 
Szám: 10/2017.    
 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 
Készült Gic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. augusztus 16-án  
10 órakor megtartott nyilvános üléséről.   
 
Az ülés helye: Gic, Művelődési Ház   
 
J e l e n   voltak:  Sebestyén Zoltánné polgármester,  Baranyai Zoltán               
                            alpolgármester,  Nagyné Szűr Judit, Szekeres Katalin 
                            k é p v i s e l ő k   
 
Távol maradt: Szűr István képviselő  
 
Tanácskozási joggal meghívott: Fehér Mária címzetes főjegyző  
                          
                                                        
Sebestyén Zoltánné polgármester köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ív 
alapján megállapította, hogy 5 fő képviselőből 4 fő megjelent, 1 fő távol maradt, 
a testület határozatképes, az ülést megnyitotta.  
 
Kérte a testület tagjait, hogy a meghívóban közölt napirendet a testület fogadja 
el.  
 
Gic Község Önkormányzati Képviselő-testülete 4 igen szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendet elfogadta:  

 
 

N A P I R E N D 

 

 

1./ Pályázat benyújtása szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz  kapcsolódó  
     támogatásra  
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
2./ Döntés a beiskolázási támogatásokról  
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
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3./ Egyéb ügyek  
 
 
Zárt ülésen: 
 
1./ Települési támogatási kérelmek  
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
N a p i r e n d   tárgyalása: 

 

1./ Pályázat benyújtása szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz  kapcsolódó  
     támogatásra  
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
Előadó ismertette a szociális célú tüzelőanyag vásárlására kiírt pályázati 
felhívást. Kérte a képviselők véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Sebestyén Zoltánné  polgármester javasolta, hogy a pályázatot nyújtsák be. 
Kérte a testület döntését.  

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

 
61/2017. (VIII. 16.) határozat  

 
          GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete           

a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag  
vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás pályázati  
kiírás alapján igényét benyújtja 34 erdei m3 kemény-lombos  
tűzifa mennyiségre.  
A képviselő-testület 2017. évi költségvetésében a 34 m3      

szociális célú tűzifavásárlás céljára benyújtott igényéhez  
43.180 Ft önrészt biztosít. 
A képviselő-testület a szociális célú tűzifában részesülőtől  
ellenszolgáltatást nem kér.  
 
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtására  
intézkedjék. 
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Határidő: 2017. augusztus 25.   
          Felelős: Sebestyén Zoltánné   

            polgármester 
 

 
2./ Döntés a beiskolázási támogatásokról  
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 

Előadó javasolta, hogy állapítsák meg a beiskolázási támogatásokat: óvodások 5 
ezer Ft, az általános iskolai tanulók 5.000 Ft, a középiskolások és 
felsőoktatásban résztvevők 10.000 Ft támogatásban részesültek. Javasolta, hogy 
e mértékben állapítsák meg az összegeket. Kérte a képviselők véleményét. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Sebestyén Zoltánné  polgármester kérte a testület döntését.  
 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát:     
 
 

62/2017. (VIII. 16.) határozat  
 

          GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
a  2017. évi beiskolázási támogatás mértékét a gici  
lakóhelyű tanulók részére az alábbiakban állapítja meg: 
 
a.) óvodások 5.000 Ft 
b.) általános iskolás tanulók: 5.000,-Ft 
c.) középiskolás tanulók és felsőfokú tanulmányokat folytatók:                 
                                                                                       10.000,-Ft. 
 
Felkérte a polgármestert, hogy a támogatások kifizetésére intézkedjék.  
 
Határidő:  2017. szeptember 30. 
Felelős.     Sebestyén Zoltánné  
                  polgármester 
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2./ Egyéb ügyek  
 

- Dr. Akácsos Irén házi gyermekorvos búcsúztatása  

Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 

 

 

Előadó tájékoztatta a képviselőket, hogy a házi gyermekorvos, Dr. Akácsos Irén 
nyugdíjas búcsúztatása 2017. augusztus 17-én 14 órakor lesz a művelődési 
házban. Kérte a képviselők részvételét.  
 

- Vesztergom Ferencné főmunkatárs szabadságmegváltása   
Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 

 
Előadó tájékoztatta a képviselőket, hogy Vesztergom Ferencné 2017. augusztus 
1-jétől nyugdíjas lett. A ki nem vett szabadságát meg kellett váltani, melynek 
fedezetét a Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatalnak át kell utalni. Kérte a 
testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát:     
 
 

63/2017. (VIII. 16.) határozat  
 

          GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
a  Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal részére 
614 ezer Ft átadását határozza el, Vesztergom Ferencné 
köztisztviselő szabadság megváltásának fedezetére.  
 
Felkérte a polgármestert, hogy a támogatás átadására 
intézkedjék.  
 
Határidő:  azonnal  
Felelős.     Sebestyén Zoltánné  
                  polgármester 
 

 
- Háziorvosi rendelés  

Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 

 

Előadó tájékoztatta a képviselőket, hogy Dr. Németh Balázs háziorvos még sem 
mondja fel a szerződést, továbbra is ellátja a gici betegeket. Kérdezte, hogy 
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tovább intézze-e a veszprémvarsányi háziorvosi körzethez történő csatlakozást. 
Kérte a képviselők véleményét.  
 
H o z z á s z ó l á s o k : 
 
Nagyné Szür Judit képviselő véleménye az, ha Dr. Németh Balázs háziorvos 
marad, ne csatlakozzanak a veszprémvarsányi körzethez.  
 
Baranyai Zoltán alpolgármester javasolta, hogy a heti kétszeri rendeléshez 
ragaszkodjanak.  
 
Szekeres Katalin képviselő egyetértett a javaslattal, egyszer délelőtt, egyszer 
délután legyen rendelés Gicen. Javasolta, hogy folytassák Veszprémvarsánnyal a 
tárgyalást.  
 

- Fénymásoló-nyomtató vásárlása  

Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 

 

Előadó tájékoztatta a képviselőket, hogy a hivatali nyomtató és fénymásoló 
egyidőben meghibásodott. Árajánlatot kért, 100 ezer Ft-ért tudnak vásárolni egy 
fénymásoló-nyomtatót. Kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát:     
 
 

64/2017. (VIII. 16.) határozat  
 

          GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
          SharpAR-M205 típusú fénymásoló-nyomtató  
          vásárlását határozza el, 100 ezer Ft értékben.  
          Felkéri a polgármestert a fénymásoló-nyomtató 
          beszerzésére.  
 
          Határidő: azonnal 
          Felelős:    Sebestyén Zoltánné 
                           polgármester 
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- Képviselők bejelentései 
 

Nagyné Szür Judit képviselő elmondta, hogy a temető feletti területen rengeteg a 
szemét, pelenkákat hord a szél, a bokrokon lógnak. A temetőben is sok a szemét, 
a WC ajtaja leesett.  
 
Baranyai Zoltán alpolgármester, falugondnok elmondta, hogy a holnapi napon 
megjavítják a temetőben a WC ajtót.  
 
Sebestyén Zoltánné polgármester válaszában elmondta, hogy a temető feletti 
részen felhalmozott hulladék elszállíttatására intézkedik.  
 
 
Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 10,40 órakor bezárta, a 
tanácskozást zárt ülésen folytatja. 
     
 

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



 1 

Önkormányzati Képviselő-testület 
GIC 
 
Szám: 11/2017.    
 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 
Készült Gic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. szeptember 5-én 
16 órakor megtartott nyilvános üléséről.   
 
Az ülés helye: Gic, Művelődési Ház   
 
J e l e n   voltak:  Sebestyén Zoltánné polgármester,  Baranyai Zoltán               
                            alpolgármester,  Nagyné Szűr Judit, Szekeres Katalin 
                            k é p v i s e l ő k   
 
Távol maradt: Szűr István képviselő  
 
Tanácskozási joggal meghívott: Fehér Mária címzetes főjegyző  
                          
                                                        
Sebestyén Zoltánné polgármester köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ív 
alapján megállapította, hogy 5 fő képviselőből 4 fő megjelent, 1 fő távol maradt, 
a testület határozatképes, az ülést megnyitotta.  
 
Kérte a testület tagjait, hogy a meghívóban közölt napirendet a testület fogadja 
el.  
 
Gic Község Önkormányzati Képviselő-testülete 4 igen szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendet elfogadta:  

 
 

N A P I R E N D 

 

 
1./ Pályázat benyújtása „Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű  
     fejlesztéseinek  támogatására" 
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
2./ Egyéb ügyek  
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Zárt ülésen: 
 
1./ Települési támogatási kérelmek  
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
 
N a p i r e n d   tárgyalása: 

 
1./ Pályázat benyújtása „Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű  
     fejlesztéseinek  támogatására" 
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
Előadó ismertette a Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű 
fejlesztéseinek támogatására kiírt pályázati felhívást. Javasolta, hogy  
 
Kérte a képviselők véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Sebestyén Zoltánné  polgármester javasolta, hogy a pályázatot nyújtsák be. 
Kérte a testület döntését.  

 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát:     
 
 
 
68/2017. (IX. 5.) határozat 
 
GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot 
nyújt be a Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek 
támogatására" 
Pályázati cél: Településrendezési tervek készítése  
 
A pályázat költségei: 

 

Pályázat 

elszámolható 

költségei összesen: 

Igényelt  támogatás 

összege: 

Önerő összege: 

1 000 000 Ft 1 000 000 Ft 240.733 Ft 
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A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önerő összege (240.733 Ft) saját 
forrásként rendelkezésre áll, támogatás elnyerése esetén az önkormányzat az 
önerő összegét a költségvetésben elkülöníti. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére, a pályázati dokumentáció aláírására és a pályázat benyújtására. 
 
Határidő:  2017. szeptember 7.  
Felelős:   Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
 
2./ Egyéb ügyek  
 

- 46/2017. (IV. 25.) határozat visszavonása   

Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 

 
Előadó ismertette Sokorópátka Jegyzője által készített előterjesztést, melyben 
javasolta a 46/2017. (IV. 25.) határozat visszavonását, mivel okafogyottá vált.  
E határozattal fogadta el a Képviselő-testület Sokorópátka, Bakonytamási és Gic 
Községek Önkormányzata Óvodai - Bölcsődei Nevelési Intézményfenntartó 
Társulásról szóló Megállapodás módosítását. Javasolta, hogy a határozatot 
vonják vissza. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás  nélkül 
meghozta a következő határozatát:  

 

         69/2017. (IX. 5.) határozat 
 

GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
úgy határozott, hogy a 46/2017. (IV.25.) határozatot  
okafogyottsága miatt visszavonja. 
Felkéri a polgármestert, hogy erről Sokorópátka  
Község Önkormányzatát értesítse.  
 

          Határidő: azonnal 
          Felelős: Sebestyén Zoltánné polgármester 

 

 
Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 16,20 órakor bezárta, a 
tanácskozást zárt ülésen folytatja. 

K. m. f. 
 
 
 



 4 

Sebestyén Zoltánné                                              Fehér Mária 
polgármester                                                       címzetes főjegyző 
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Önkormányzati Képviselő-testület 
GIC 
 
Szám: 12/2017.    
 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 
Készült Gic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. szeptember 25-
én 16 órakor megtartott nyilvános üléséről.   
 
Az ülés helye: Gic, Művelődési Ház   
 
J e l e n   voltak:  Sebestyén Zoltánné polgármester,  Baranyai Zoltán               
                            alpolgármester,  Nagyné Szűr Judit, Szekeres Katalin 
                            k é p v i s e l ő k   
 
Távol maradt: Szűr István képviselő  
 
Tanácskozási joggal meghívott: Fehér Mária címzetes főjegyző  
                          
                                                        
Sebestyén Zoltánné polgármester köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ív 
alapján megállapította, hogy 5 fő képviselőből 4 fő megjelent, 1 fő távol maradt, 
a testület határozatképes, az ülést megnyitotta.  
 
Kérte a testület tagjait, hogy a meghívóban közölt napirendet a testület fogadja 
el.  
 
Gic Község Önkormányzati Képviselő-testülete 4 igen szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendet elfogadta:  

 
 

N A P I R E N D 

 

 

1./ A kötelező felvételt biztosító iskolák körzetei véleményezése  
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
2./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati  
     Ösztöndíjrendszer 2018. évi pályázati fordulójához    
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
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3./ Helyi rendelet alkotása a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges  
     számú  választópolgárok számáról  
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
4./ Egyéb ügyek  
 
Zárt ülésen: 
 
1./ Települési támogatási kérelmek  
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
 
N a p i r e n d   tárgyalása: 

 

1./ A kötelező felvételt biztosító iskolák körzetei véleményezése  
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
Előadó ismertette a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási 
Hivatala VE-09B/HAT/2823-1/2017. véleménykérő levelét és mellékleteit. 
Kérte a képviselők véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Sebestyén Zoltánné   polgármester javasolta, hogy a felvételi körzethatárral 
értsenek egyet. A véleménynek tartalmaznia kell a településen lakóhellyel, 
ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános 
iskolába járó gyermekek létszámát intézményi és tagintézményi bontásban:  
a Pápateszéri Általános Iskolába 2  tanuló jár, ebből 2 tanuló HH.   
a Sokorópátkai Általános Iskolába 16  tanuló jár, ebből  2 tanuló HH. 
Kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát:  
 
74/2017. (IX. 25.) határozat 
 
GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi 
Járási Hivatal mint a köznevelési feladatokat 
ellátó járási hivatal által meghatározott kötelező 
felvételt biztosító általános iskola 
körzethatárával egyetért.   
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Mint kötelező felvételt biztosító iskolába járó 
gici  lakóhelyű tanulók közül  
a Pápateszéri Általános Iskolába hátrányos 
helyzetű tanuló 2 fő,  
a Sokorópátkai Általános Iskolába hátrányos 
helyzetű tanuló 2  fő jár.  
 
Felkéri a Polgármestert, hogy erről a Veszprém 
Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási 
Hivatal Hatósági Főosztály Hatósági Osztályát 
értesítse. 
 
Határidő: 2017. október 31.   
Felelős:   Sebestyén Zoltánné 
                polgármester 
 

      
2./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati  
     Ösztöndíjrendszer 2018. évi pályázati fordulójához    
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
 

Előadó ismertette a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatot, az általános 
szerződési feltételeket. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Sebestyén Zoltánné polgármester javasolta, hogy csatlakozzanak a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer  2018. évi pályázati 
fordulójához.  
Kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát:  
 
 

75/2017. (IX. 25.) 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 
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tanulmányaikat kezdő fiatalok támogatására 
létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi 
pályázati fordulójához. 
Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók 
számára, valamint a  
felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére 
kiírandó  Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíj-rendszer 2018. 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 
2018. évi fordulója keretében a beérkezett 
pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését  a 
https://bursa.emet.hu/tonkbelep.aspx  internet 
címen elérhető EPER-Bursa rendszerben rögzíti.  
Nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa 
rendszerben általa meghatározott és a pályázóktól 
bekérendő, a szociális körülmények igazolására 
fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem 
állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel.  
Felkéri a polgármestert, hogy a csatlakozásról szóló 
önkormányzati döntésről a Csatlakozási 
nyilatkozatot az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
részére  küldje meg. 
 
Határidő:  2017. október 2.  

                  Felelős:  Sebestyén Zoltánné   
                                   polgármester 

 
 

3./ Helyi rendelet alkotása a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges  
     számú választópolgárok számáról  
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
Előadó ismertette a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést, rendelettervezetet, 
indokolást és előzetes hatásvizsgálatot. Kérte a képviselők véleményét.  
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Sebestyén Zoltánné  polgármester javasolta, hogy a rendelettervezetet fogadják 
el. Kérte a testület döntését.  
 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
megalkotta a következő rendeletét:  
 
 
7/2017. (IX. 27.) önkormányzati rendelet  

 

GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges számú  
választópolgárok számáról a mellékelt rendeletet alkotja.  
 
 
4./ Egyéb ügyek  
 

- Szlovákiai magyar csoport fogadása    

Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 

 

Előadó köszönetet mondott a 2017. szeptember 23-i gyalogtúrán résztvevő 
szlovákiai magyar csoport fogadása előkészítésében és lebonyolításában 
közreműködő képviselőknek. A vendégek nagyon dicsérték a vendéglátást, 
elégedettek voltak.  
 
  

- Gyermekorvosi rendelés     

Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 

 
Előadó tájékoztatta a képviselőket, hogy Dr.Sass Zsuzsanna gyermekorvos fél 
évre vállalta a veszprémvarsányi gyermekorvosi körzetet, nem létesített 
közalkalmazotti jogviszonyt. Fél év tapasztalat után dönt arról, hogy vállalja-e 
tovább a munkát.  
 

- Idősek napja szervezése     
Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 

 
Előadó javasolta, hogy az idősek napját 2017. november 11-én szombaton 
tartsák meg, melyre a szervezési munkát megkezdi.  
A javaslattal a képviselők egyetértettek.  
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- Halottak napi emlékszertartás     

Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 

 
 
Előadó tájékoztatta a képviselőket, hogy a halottak napi emlékszertartást 2017. 
november 1-jén szerdán 16 órára tervezi. Kérte a képviselők közreműködését.  
 
 
Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 16,30 órakor bezárta, a 
tanácskozást zárt ülésen folytatja. 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
Sebestyén Zoltánné                                              Fehér Mária 
polgármester                                                       címzetes főjegyző 
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Önkormányzati Képviselő-testület 
GIC 
 
Szám: 13/2017.    
 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 
Készült Gic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. október 24-én -
én 16 órakor megtartott nyilvános üléséről.   
 
Az ülés helye: Gic, Művelődési Ház   
 
J e l e n   voltak:  Sebestyén Zoltánné polgármester,  Baranyai Zoltán               
                            alpolgármester,  Nagyné Szűr Judit képviselő    
 
Távol maradt: Szekeres Katalin képviselő 
                       Szűr István képviselő  
 
Tanácskozási joggal meghívott: Fehér Mária címzetes főjegyző  
                          
                                                        
Sebestyén Zoltánné polgármester köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ív 
alapján megállapította, hogy 5 fő képviselőből 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./ A Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási  
     Megállapodásának módosítása 
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
2./ A Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás által fenntartott  
     szociális ellátások intézményi térítési díja módosításához hozzájárulás  
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
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3./ Helyi rendelet alkotása a szociális célú tüzelőanyag támogatásról  
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
4./ Egyéb ügyek  
 
Zárt ülésen: 
 
1./ Települési támogatási kérelmek  
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
 
N a p i r e n d   tárgyalása: 

 

1./ A Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási  
     Megállapodásának módosítása 
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést és megállapodást ismertette. 
Kérte a képviselők véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Sebestyén Zoltánné polgármester kérte a testület döntését, a határozati javaslat 
elfogadását.   

 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát:    
 
79/2017. (X. 24.) határozat   

 

GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó 
Társulása  Társulási megállapodásának 17.  
módosítását, valamint azt egységes szerkezetben 
az előterjesztés 1. és 2. melléklete szerinti 
tartalommal jóváhagyja. 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 
a Társulási megállapodás aláírására.  

 
Határidő: azonnal  
Felelős:   Sebestyén Zoltánné 
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      polgármester 
2./ A Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás által fenntartott  
     szociális ellátások intézményi térítési díja módosításához hozzájárulás  
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 

Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést ismertette. Kérte a képviselők 
véleményét.  

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Sebestyén Zoltánné polgármester javasolta, hogy a határozati javaslatot fogadják 
el. Kérte a testület döntését.  

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

80/2017. (X. 24.) határozat  
 
GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Pápakörnyéki 
Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa 11/2017 (X. 12.) 
határozatával jóváhagyott intézményi térítési díj, 12/2017. (X. 12.) határozat 
szerint önkormányzati rendeletben történő megállapításával egyetért. 
 
Felkéri a Polgármestert, hogy erről a Pápakörnyéki Önkormányzatok 
Feladatellátó Társulását értesítse.  
 
Határidő: azonnal 
 Felelős:   Sebestyén Zoltánné 
                 polgármester 
 
 
Sebestyén Zoltánné polgármester javasolta, hogy a házi gondozás térítési 
díjának 50 %-át a továbbiakban is vállalják át. Kérte a testület döntését.  
 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta a következő határozatát:  
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         81/2017. (X. 24.) határozat  
 

GIC  Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
          Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Intézménye 
          által biztosított házi gondozás térítési díjának (500 Ft/óra)  
          50 %-át (250 Ft/óra)   2018. január 1-jétől átvállalja. 
              
 

          Felkéri a Polgármestert, hogy erről a Pápakörnyéki  
          Önkormányzatok Feladatellátó Intézményét értesítse.  
   
          Határidő: 2017. november 30.   
          Felelős:    Sebestyén Zoltánné 
                           polgármester  

 
 
3./ Helyi rendelet alkotása a szociális célú tüzelőanyag támogatásról  
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést, rendelettervezetet, indokolást, 
előzetes hatásvizsgálatot ismertette. Kérte a képviselők véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Sebestyén Zoltánné polgármester javasolta, hogy a rendelettervezetet fogadják 
el. Kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
megalkotta a következő rendeletét:  
 

 

8/2017. (X. 25.) önkormányzati rendelet 
 
GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
a szociális célú tüzelőanyag támogatásról a mellékelt  
rendeletet alkotja.  
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4./ Egyéb ügyek  
 

- Tanulmányi verseny támogatása  

Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 

 

Előadó javasolta, hogy a sokorópátkai általános iskola részére 7.500 Ft 
támogatást nyújtsanak tanulmányi versenyen való részvételi díjakhoz. Kérte a 
testület döntését.  
 
A  Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát:    

82/2017. (X. 24.) határozat  
 
GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
tanulmányi versenyek díjaihoz 7.500 Ft támogatást 
nyújt. 
Felkéri a Polgármestert, hogy az összeg átadására  
intézkedjék a Sokorópátkai Általános Iskola részére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Sebestyén Zoltánné 
                 polgármester 
 
 

- Idősek napi támogatás 

Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 

 

Előadó javasolta, hogy a 2017. november 11-én 15 órakor tartandó idősek napja 
alkalmából 5000 Ft támogatást biztosítsanak a 60 év feletti nyugdíjas és 
nyugdíjszerű ellátásban részesülő gici lakosoknak. Kérte a testület véleményét.  
 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Sebestyén Zoltánné polgármester kérte a testület döntését.  
 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta a következő határozatát: 
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                83/2017. (X. 24.) határozat  
 

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

részesülő gici lakosoknak 5000 Ft/fő idősek napi  
támogatást biztosít. 
Felkéri a polgármestert, hogy a támogatások kifizetésére 
intézkedjék:  

 
Határidő: 2017.  november 30.  
Felelős:    Sebestyén Zoltánné 
                 polgármester 

 
 
Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 16,30 órakor bezárta, a 
tanácskozást zárt ülésen folytatja. 
 
 
 

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

GIC 

 

Szám: 14/2017.    

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült Gic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. november 7-én 

16 órakor megtartott nyilvános üléséről.   
 

Az ülés helye: Gic, Művelődési Ház   
 

J e l e n   voltak:  Sebestyén Zoltánné polgármester,  Baranyai Zoltán               

                            alpolgármester,  Nagyné Szűr Judit, Szekeres Katalin  

                            képviselő     

 

Távol maradt: Szűr István képviselő  
 

Tanácskozási joggal meghívott: Fehér Mária címzetes főjegyző  
                          

                                                        

Sebestyén Zoltánné polgármester köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ív 

alapján megállapította, hogy 5 fő képviselőből 4 fő megjelent, 1 fő távol maradt, 
a testület határozatképes, az ülést megnyitotta.  

 

Kérte a testület tagjait, hogy a meghívóban közölt napirendet a testület fogadja 

el.  

 

Gic Község Önkormányzati Képviselő-testülete 4 igen  szavazattal,  

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendet elfogadta:  

 

 

N A P I R E N D 

 

 

1./ A szociális célú tüzelőanyag támogatásról szóló 8/2017. (X. 25.) 

önkormányzati rendelet módosítása   

     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
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N a p i r e n d   tárgyalása: 

 

1./ A szociális célú tüzelőanyag támogatásról szóló 8/2017. (X. 25.) 

önkormányzati rendelet módosítása   

     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 fogadják 

el. Kérte a testület döntését.  

 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

megalkotta a következő rendeletét:  
 

 

9/2017. (XI. 8.) önkormányzati rendelet 
 

GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

a szociális célú tüzelőanyag támogatásról szóló  

8/2017. (X. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról  

a mellékelt rendeletet alkotja.  
 

 

 

 

 

 

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

 

 

K. m. f. 

 

 

 

Sebestyén Zoltánné                                              Fehér Mária 

polgármester                                                       címzetes főjegyző 
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Önkormányzati Képviselő-testület 

GIC 

 

Szám: 16/2017.    

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült Gic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. december 4-én 

16 órakor megtartott nyilvános üléséről.   
 

Az ülés helye: Gic, Művelődési Ház   
 

J e l e n   voltak:  Sebestyén Zoltánné polgármester,  Baranyai Zoltán               

                            alpolgármester,  Nagyné Szűr Judit, Szekeres Katalin  

                            képviselő     

 

Távol maradt: Szűr István képviselő  
 

Tanácskozási joggal meghívott: Fehér Mária címzetes főjegyző  
                          

                                                        

Sebestyén Zoltánné polgármester köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ív 

alapján megállapította, hogy 5 fő képviselőből 4 fő megjelent, 1 fő távol maradt, 
a testület határozatképes, az ülést megnyitotta.  

 

Kérte a testület tagjait, hogy a meghívóban közölt napirendet a testület fogadja 

el.  

 

Gic Község Önkormányzati Képviselő-testülete 4 igen  szavazattal,  

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendet elfogadta:  

 

 

N A P I R E N D 

 

 

1./ Kötelező fogászati alapellátási feladatok vállalkozó fogorvossal történő  
     biztosítása  

     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
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N a p i r e n d   tárgyalása: 

 

1./ Kötelező fogászati alapellátási feladatok vállalkozó fogorvossal történő  
     biztosítása  

     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 

 

Előadó ismertette Németh Csaba veszprémvarsányi polgármester levelét, 

melyben tájékoztatta, hogy 2018. január 1-től a fogászati ellátást 
Veszprémvarsányban ismét vállalkozó fogorvos látja el:         Dr. Bene Ilona 

fogorvos (BeneFOGTündér Kft. 4200 Hajdúszoboszló, Bánomkerti út 5.) Kérte 

a képviselők véleményét.  
 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  

 

Sebestyén Zoltánné polgármester javasolta, hogy a határozati javaslatot fogadják 

el. Kérte a testület döntését.  

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

meghozta a következő határozatát: 

        116/2017. (XII. 4.) határozat  
 

   1./ GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete a veszprémvarsányi  

       fogorvosi körzet tagjaként hozzájárul ahhoz, hogy a  kötelező fogászati  
       alapellátást    2018. január 1-jétől Dr. Bene Ilona vállalkozó fogorvossal  
      (BeneFOGTündér Kft. 4200 Hajdúszoboszló, Bánomkerti út 5.) lássa el.     

 

        2./ A képviselő-testület megbízza Veszprémvarsány Község 

Polgármesterét,   

            hogy a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel a  finanszírozási  
            szerződést kösse meg, és az ellátás zökkenőmentes biztosításához  
            szükséges lépéseket tegye meg. 

 

       Felkéri a Polgármestert, hogy erről Veszprémvarsány Község 
Polgármesterét  

       értesítse.  
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       Határidő: 2017. december 5.  
       Felelős:   Sebestyén Zoltánné  
                       polgármester 

 
 

 

 

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

 

 

K. m. f. 

 

 

 

Sebestyén Zoltánné                                              Fehér Mária 

polgármester                                                       címzetes főjegyző 
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Önkormányzati Képviselő-testület 
GIC 
 
Szám: 17/2017.    
 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 
Készült Gic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. december 12-én 
16 órakor megtartott nyilvános üléséről.   
 
Az ülés helye: Gic, Művelődési Ház   
 
J e l e n   voltak:  Sebestyén Zoltánné polgármester,  Baranyai Zoltán               
                            alpolgármester,  Nagyné Szűr Judit, Szekeres Katalin  
                            képviselő     
 
Lakosság részéről: 12 fő 
 
Távol maradt: Szűr István képviselő  
 
Tanácskozási joggal meghívott: Fehér Mária címzetes főjegyző  
                          
                                                        
Sebestyén Zoltánné polgármester köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ív 
alapján megállapította, hogy 5 fő képviselőből 4 fő megjelent, 1 fő távol maradt, 
a testület határozatképes, az ülést megnyitotta.  
 
Kérte a testület tagjait, hogy a meghívóban közölt napirendet a testület fogadja 
el.  
 
Gic Község Önkormányzati Képviselő-testülete 4 igen  szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendet elfogadta:  

 
 

N A P I R E N D 

 

1./ Tájékoztató az önkormányzat 2017. évi tevékenységéről  
Előadó: Sebestyén Zoltánné  polgármester 

 
2./ Tájékoztató a lakókörnyezet állapotáról 

Előadó: Sebestyén Zoltánné  polgármester 
 



 2 

3./ Közmeghallgatás 
 
 
4./ Településképi arculati kézikönyv, Településképi Rendelet (valamint  
     Települési Értékvizsgálat és -leltár) elfogadása 
     Előadó: Sebestyén Zoltánné  polgármester 

 
5./ Egyéb ügyek  
 
Z á r t ülésen:  
 
1./ Települési támogatási kérelmek  

Előadó: Sebestyén Zoltánné  polgármester 
 
 
N a p i r e n d   tárgyalása: 

 
1./ Tájékoztató az önkormányzat 2017. évi tevékenységéről  

Előadó: Sebestyén Zoltánné  polgármester 
 
2./ Tájékoztató a lakókörnyezet állapotáról 

Előadó: Sebestyén Zoltánné  polgármester 
 

3./ Közmeghallgatás 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést ismertette. Kérte a jelenlevők 
hozzászólásait.  
 
H o z z á s z ó l á s o k :  
 
Horváth Lajos érdeklődő lakos kérte, hogy a hangosbemondót állítsák vissza, 
mert  nagyon hiányzik. Véleménye szerint  szelektív hulladékgyűjtő 
áthelyezésével az a baj, hogy az áthelyezés előtt a falu közepén volt, most 
messzebb kell menni.  
 
Sebestyén Zoltánné polgármester válaszában elmondta, hogy kért árajánlatot a 
hangosbemondó javítására. Megoldására tavasszal lesz lehetőség. A szelektív 
hulladékgyűjtő áthelyezésével kapcsolatban véleménye az, hogy a temetőbe 
mindenki jár, magukkal vihetik a hulladékot.  
 
Gyenes Attiláné érdeklődő lakos logikátlannak tartja a szelektív 
hulladékgyűjtőknek a temető parkolójában történő elhelyezését, véleménye 
szerint kegyeleti szempontból sem helyes. Javasolta, hogy a sajtüzem kerítése 
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mellett, az Arany János utca elején, ahol nagy hely van, oda helyezzék át. 
Megoldást kellene találni, közös nevezőre jutni. Kérte a polgármestert, értse 
meg, nem mindegy, mennyit kell menni a hulladékgyűjtőhöz.  
 
Sági Józsefné érdeklődő lakos bejelentette, hogy a kiserdőben illegális 
szemétlerakó van, a kutyák széthúzkodják a pelenkákat. Meg kellene büntetni 
azokat, akik odahordják a szemetet.  
 
Baranyai Zoltán alpolgármester, falugondnok elmondta, hogy fél napokig 
böngészték át az illegálisan lerakott szemétcsomagokat, hogy találjanak neveket. 
A faluközösségnek össze kellene fogni az illegális szemétlerakás ellen. 
A szelektív hulladékgyűjtő áthelyezésével kapcsolatban elmondta, hogy más 
településeken is látott hasonló megoldást. A temetői hulladék is szelektíven 
gyűjthető így. Messzebb van ugyan a falu lakossága egy részének, de a másik 
résznek meg közelebb. Jól megközelíthető, könnyen üríthető a tartálya.  
Az áthelyezés célja az volt, hogy a temetői hulladék is szelektíven gyűjthető 
legyen.  
 
Gyenes Attiláné érdeklődő lakos véleménye még mindig az, hogy elérhetőbb 
helyre kell tenni a szelektív hulladékgyűjtőket.  
 
Barna Ernőné érdeklődő lakos az előtte szólónak elmondta, hogy van gyermeke, 
unokája, akivel el tudja küldeni a hulladékot a szelektív gyűjtőbe.  
 
Baranyai Balázsné érdeklődő lakos javasolta, hogy az önkormányzat hetente 
egyszer gyűjtse össze az idős vagy mozgásában korlátozott emberektől a 
szemetet és vigye el a szelektív hulladékgyűjtőben.  
 
Sebestyén Zoltánné polgármester elmondta, hogy a falugondnoki autóval ezt 
nem lehet megoldani, mert ételt szállítanak vele.  
 
Gyenes Attiláné érdeklődő lakos nem ért egyet a javaslattal, szerinte veszekedés 
lenne belőle. A szelektív hulladékgyűjtőt el kell hozni a temető mellől, és kész. 
Elmondta, hogy kár, hogy megszűnt a lomtalanítás, Solymáron és Szegeden van 
lomtalanítás, Gicen nincs Ez úgy nem jól van. Valami okosat kellene kitalálni.  
 
Németh Adrienn érdeklődő lakos elmondta, hogy ő is azt a véleményt hallotta a 
lakosságtól, hogy kegyeletsértő, hogy a temető mellett van a szelektív 
hulladékgyűjtő.  
 
Farkas Arnold érdeklődő lakos elmondta, hogy a Győrszol honlapjáról le lehet 
tölteni, hogy melyik hulladékgyűjtő edényben milyen hulladékot lehet 
elhelyezni.  
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Gyenes Attiláné érdeklődő lakos megállapította, hogy megy a móka jobbra, 
balra, senkinek nem tetszik, hogy ott van a szelektív hulladékgyűjtő.  
 
Vágenhoffer Józsefné érdeklődő lakos kérdezte, hogy a volt intézet udvarában ki 
vághatja ki a fákat? 25 ezer Ft/m3 áron kínálja eladásra. Bosszantja a lakosságot.  
 
Sebestyén Zoltánné polgármester válaszában elmondta, hogy nem az 
önkormányzat tulajdona az ingatlan. A hivatalban fakitermelést nem jelentett be 
a tulajdonos.  
 
Barna Szilvia könyvtáros kérte, ha van rá lehetőség, a székeket cseréljék ki, mert 
már elhasználódtak. A könyvtárban felhalmozva állnak a kiselejtezett székek, a 
helyet is foglalják, meg látványnak is csúnya.  
 
Baranyai Balázsné érdeklődő lakos elmondta, hogy a házuk előtt az utcán levő 
platánfa félelmet keltő, ha nagy szél fúj. Rengeteg a falevél és ágak potyognak.  
 
Sebestyén Zoltánné polgármester válaszában elmondta, hogy jelzi a 
közútkezelőnek, mivel nem önkormányzati úton van a platánfa.  
 
Farkas Arnold érdeklődő lakos a szennyvízkezelés megoldásáról érdeklődött.  
 
Sebestyén Zoltánné polgármester válaszában elmondta, hogy megfelelő 
pályázati lehetőségre várnak.  
 
Baranyai Balázsné érdeklődő lakos a buszmegálló megközelítésével kapcsolatos 
problémát jelezte, mert csak az úttesten lehetséges, nincs járda. Legalább 
murvás járda lenne. A nagy teherautó forgalom miatt nem lehetne korlátozó 
táblát kihelyezni? 
 
Baranyai Zoltán alpolgármester elmondta, hogy sebességmérő kamera lenne a 
megoldás, figyelemmel kísérik a pályázati lehetőségeket.  
 
Farkas Arnold érdeklődő lakos szerint a zárt kamerarendszer lenne a megoldás, 
melyet a rendőrséghez kötnének be.  
 
Horváth Lajos érdeklődő lakos véleménye szerint a Vasút utca elé zebrát kellene 
elhelyezni, ez lenne a megoldás a buszmegálló biztonságos megközelítésére.  
 
Farkas Arnold érdeklődő lakos elmondta, hogy 1,5-2 millió Ft egy gyalogos 
átkelőhely létesítése.  
 



 5 

Sebestyén Zoltánné polgármester megköszönte az érdeklődő lakosok 
megjelenését, aktivitását.  
 
 
4./ Településképi arculati kézikönyv, Településképi Rendelet (valamint  
     Települési Értékvizsgálat és -leltár) elfogadása 
     Előadó: Sebestyén Zoltánné  polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést, településképi arculati 
kézikönyvet,  rendelettervezetet ismertette. Kérte a képviselők véleményét.  
 
H o z z á s z ó l á s o k : 
 
Baranyai Zoltán alpolgármester javasolta, hogy ne fogadják el az előterjesztést. 
Mivel a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet kihatással 
lesznek a helyi építési szabályzatra, melyet a jövő évben meg kell alkotni,  
 
Sebestyén Zoltánné polgármester elmondta, hogy felveszi a kapcsolatot a 
főépítésszel a rendelettervezet átdolgozása céljából, majd ismét a képviselő-
testület elé terjeszti elfogadásra.  
 
 
5./ Egyéb ügyek  
 

- Észak-bakonyi Rendszer megnevezésű 11-05944-1-009-00-05 hivatali 
azonosítóval rendelkező ivóvízellátás biztosítására szolgáló 
víziközműrendszerrel kapcsolatos döntések  

          Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 

Előadó ismertette a Pannon-Víz Zrt. PV/993-1/2017/2100 számú levelét, az 
általa megküldött vagyonkezelési szerződést. Javasolta, hogy Bakonyszentlászló 
Község Polgármesterét bízzák meg az ellátásért felelősnek. Kérte a testület 
véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Sebestyén Zoltánné polgármester kérte, hogy a határozati javaslatot fogadják el. 
Kérte a testület döntését.  
 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát: 
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             117/2017. (XII. 4.) határozat  
 
             1. GIC Község Önkormányzatának Képviselő- 
        testülete mint az ivóvízrendszerre vonatkozó ellátásért   
        felelős  önkormányzat megbízza Bakonyszentlászló         
        Község Önkormányzatát (képviseli: Sebestyén Vince   
        polgármester), aki vállalja az Észak-bakonyi Rendszer             
        megnevezésű 11-05944-1-009-00-05 hivatali     
        azonosítóval rendelkező víziközmű-rendszer biztonságos   
        ellátása érdekében a víziközmű rendszerbe tartozó    
        települések képviseletét. 
    2. GIC Község Önkormányzatának Képviselő-    
        testülete felhatalmazza a Polgármestert a PANNON-VÍZ   
        Regionális Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató Zrt.   
        (székhelye: 9025 Győr, Országút út 4.; cégjegyzékszáma:   
        Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság, mint Cégbíróság   
        Cg.08-10-001658; adószáma:11401429-2-08; statisztikai   
        száma: 11401429-3600-114-08; bankszámlaszám:    
        11737007-20702876) által megküldött: az Észak-   
        bakonyi Rendszer megnevezésű 11-05944-1-009-00-05   
        hivatali azonosítóval  rendelkező ivóvíz ellátás   
        biztosítására szolgáló víziközmű-rendszerre, ezen belül  
   2.1. közműves ivóvízellátásra, ahhoz kapcsolódó tűzivíz   
         ellátásra, valamint 
    2.2. a hozzá kapcsolódó rendszerfüggetlen víziközmű-elemek  
                   kezelésére vonatkozó vagyonkezelési szerződés aláírására.     
  

            Határidő: 2017. december 31.  
            Felelős:   Sebestyén Zoltánné  
                            polgármester 
 
 

- Beszámoló a falugondnok 2017. évi munkájáról  
Előadó: Baranyai Zoltán falugondnok  
 

Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést ismertette. Kérte a képviselők 
véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
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Sebestyén Zoltánné polgármester javasolta, hogy a falugondnok beszámolóját 
fogadják el.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát: 
 

             118/2017. (XII. 12.) határozat  
 
             GIC Község Önkormányzatának Képviselő- 
             testülete a falugondnok 2017. évi munkájáról 
             szóló beszámolót elfogadta.  
 
 
 
Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 18,35 órakor bezárta, a 
tanácskozást zárt ülésen folytatja.  
 
 

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


