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Önkormányzati Képviselő-testület 
GIC 
 
Szám: 1/2018.    
 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 
Készült Gic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. január 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, 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 kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatárai tervezetének  
     véleményezése     
     Előadó: Sebestyén Zoltánné  polgármester 

 
2./ Állásfoglalás a Soros tervvel kapcsolatban  
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
3./ 2018. évi költségvetés tervezésének előkészítése 
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     Előadó: Sebestyén Zoltánné  polgármester 
4./ Egyéb ügyek 
 
Zárt ülésen: 
 
1./ A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Veszprém  
     Megyei Elnöksége VE01-03908-10/2017. számú állásfoglalása ellen  
     benyújtott kifogás elbírálása (Gic  0213/10  hrsz.) 
     Előadó: Sebestyén Zoltánné  polgármester 
 
2./ A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Veszprém  
     Megyei Elnöksége VE01-03935-10/2017.számú állásfoglalása ellen  
     benyújtott kifogás elbírálása (Gic  0213/10  hrsz.) 
     Előadó: Sebestyén Zoltánné  polgármester 
 
 
N a p i r e n d   tárgyalása: 

 

1./ A kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatárai tervezetének  
     véleményezése     
     Előadó: Sebestyén Zoltánné  polgármester 
 
Előadó ismertette a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási 
Hivatal VE-09B/HAT/147-1/2018. sz. véleményt kérő levelét, valamint annak 
mellékletét a kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatárairól. Kérte a 
képviselők véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Sebestyén Zoltánné polgármester javasolta, hogy fogadják el az iskolák felvételi 
körzetének meghatározását. Kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát:  
 
 

1/2018. (I. 30.) határozat 
 
GIC  Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
egyetért  a Veszprém Megyei Kormányhivatal  Veszprémi 
Járási Hivatala által meghatározott kötelező felvételt biztosító  
általános iskolák felvételi körzethatáraival.  
 



 3 

Felkéri a Polgármestert, hogy erről a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala Hatósági Főosztály 
Hatósági Osztályát értesítse. 
 
Határidő: 2018.  február 15.  
Felelős:   Sebestyén Zoltánné  
                polgármester 

 
 
2./ Állásfoglalás a Soros tervvel kapcsolatban  
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
Előadó ismertette Dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselő levelét.  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: 
 

   2/2018. (I. 30.) határozat 

 

GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
tiltakozik az ellen, hogy Soros György bevándorlás-szervező 
irodákat akar nyitni a magyar városokban, és több százezer 
dollárt oszt szét ezekben a hetekben, hogy felépítse vidéki  
hálózatát. Ez a terv valamennyi magyar településre, így 
Gicre is rendkívül veszélyes, hiszen veszélybe kerülne a 
mindennapok biztonsága.  
A giciek maguk döntik el az ügyeiket és nem szeretnék,  
ha máshol élők döntenének helyettük, ezért a Képviselő-testület 
- képviselve a Gicen élők érdekeit - elutasítja a Soros György 
által tervezetteket és a kötelező, felső korlát nélkül betelepítési 
kvóta végrehajtását.  

                Felhatalmazza a polgármestert, hogy e határozatról tájékoztassa 
                Dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselőt urat.  
            
               Határidő: 2018. január 31.  
               Felelős:    Sebestyén Zoltánné  
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                                   polgármester  
 
 
 
 

3./ 2018. évi költségvetés tervezésének előkészítése 
     Előadó: Sebestyén Zoltánné  polgármester 
 
 

Előadó javasolta, hogy kérjenek árajánlatot a Petőfi utca 1. és Dózsa utca és posta 
közötti járdaszakasz felújítására és közvilágítási lámpa bővítésére.  
A Rákóczi utca a Magyar Állam tulajdonában levő közút. Az önkormányzatnak 
járdát kellene építeni a Rákóczi utcában. Pályázati támogatást akkor lehetne 
igényelni, ha konzorciumot vállal az állam.  
A Nagy Lajos út 50-től a Vasút utcáig terjedő járdaszakasz megépítéséhez a 
tulajdoni viszonyokat kell megtudni.   
Mindkét ügyben helyszíni bejárást kellene összehívni ennek tisztázására.  
Szükséges a garázs bővítése, mert szűkös a tárolóhely, közösségi helyiség sincs.  
Megoldás lehetne az óvoda tetőterének beépítése irattár, raktár céljára.  
 
Baranyai Zoltán alpolgármester javasolta, hogy próbálják megvásárolni az üresen 
álló postaépületet. A faluközpontban van, közel a sportpályához is. Praktikus 
megoldás lenne.  
 
Sebestyén Zoltánné polgármester a 2018. évi falunap megtartásáról kérte a 
képviselők véleményét. Leader támogatással 2019. évben tudnának tartani.  
 
H o z z á s z ó l á s o k : 
 
Szekeres Katalin képviselő véleménye az, hogy ne költsenek sokat a falunapra, 
inkább tegyék át jövőre.  
 
Baranyai Zoltán alpolgármester szerint vagy színvonalas rendezvényt tartsanak, 
vagy semmilyent. Választás évében nem szoktak falunapot tartani.  
 
Sebestyén Zoltánné polgármester javasolta, hogy a sportversenyeket a pályán, a 
műsorokat a kultúrházban tartsák meg.  
 
 
Baranyai Zoltán  alpolgármester összefoglalta, hogy mely feladatokat tervezzék a 
2018. évi költségvetésben: járdaépítés Rákóczi utcában és a Nagy Lajos úton, 
Nagy Lajos út belső útjának felújítása, közvilágítás bővítése, postaépület 
megvétele, Janka napi förgeteg megrendezése 2018. május 26-án szombaton. A 
hangoshíradó rendszer felújítása. 
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A képviselők egyetértettek abban, hogy a felsorolt feladatokat tervezzék 2018. évi 

költségvetésben.   

 

 

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 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát:    

3/2018. (I. 30.) 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 
 
 

 
Szekeres Katalin képviselő javasolta, hogy a szelektív hulladékgyűjtőt helyezzék 
át a parkoló sarkába.  
 
Baranyai Zoltán alpolgármester a sajtüzem kerítése sarkához helyezzék át, 
ugyanaz a helyrajzi szám, jelezni kell a szolgáltatóhoz. Felvetette, hogy kecskék 
zavarják a fűúton a közlekedést, a templom bejáratához is piszkítanak.  
 
Fehér Mária címzetes főjegyző elmondta, hogy jelzi a körzeti megbízottnak és 
intézkedését kéri.  
 
 
 



 6 

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

K. m. f. 
 
 
 
Sebestyén Zoltánné                                              Fehér Mária 
polgármester                                                       címzetes főjegyző 
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Önkormányzati Képviselő-testület 
GIC 
Szám: 2/2018.    
 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 
Készült Gic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. február 15-én 16 
órakor megtartott nyilvános üléséről.   
 
Az ülés helye: Gic, Művelődési Ház   
 
J e l e n   voltak:  Sebestyén Zoltánné polgármester,  Baranyai Zoltán               
                            alpolgármester, Nagyné Szűr Judit, Szekeres Katalin  
                            k é p v i s e l ő k 
 
Tanácskozási joggal meghívottak: Fehér Mária címzetes főjegyző megbízásából 
                                                       Koncz Gáborné köztisztviselő 
 
Távol maradt: Szűr István   képviselő 
                        Fehér Mária címzetes főjegyző 
 
Sebestyén Zoltánné polgármester köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ív 
alapján megállapította, hogy 5 fő képviselőből 4 fő megjelent, 1 fő távol maradt, 
a testület határozatképes, az ülést megnyitotta.  
 
Kérte a testület tagjait, hogy a meghívóban közölt napirendet a testület fogadja 
el.  
 
Gic Község Önkormányzati Képviselő-testülete 4 igen szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendet elfogadta:  

 
 

N A P I R E N D 

 

 

1./ Helyi rendelet alkotása az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről    
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
2./ Településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök közös és        
      komplett felülvizsgálata  
      Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
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N a p i r e n d   tárgyalása: 
 

1./ Helyi rendelet alkotása az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről    
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztéseket, határozati javaslatot,  
rendelettervezetet, indokolást, előzetes hatásvizsgálatot  ismertette.  
Elmondta, hogy a jegyző távolléte miatt elmaradt az együttes ülés. A Pápateszéri 
Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése tervezetét ismertette. Kérte a 
képviselők véleményét.  
 
 
H o z z á s z ó l á s o k :  
 
Sebestyén Zoltánné polgármester elmondta, hogy a közös hivatal létszámából 
arányosan többet szeretne alkalmazni Pápateszér.  
 
Baranyai Zoltán alpolgármester javasolta, ha a közös  hivatal ideje engedi, az 
előterjesztést előbb küldjék meg a képviselőknek 1-2 héttel, hogy meg tudják 
beszélni, legyen idő a többszöri egyeztetésre a polgármestereknek, hogy a 
képviselő-testületek tájékozottak legyenek.  
 
Sebestyén Zoltánné polgármester javasolta, hogy az előterjesztés szerint 
fogadják el a Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi 
költségvetését. Kérte a testület döntését.  
 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát:    
 

8/2018. (II. 15.) határozat   

 

GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
a Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal 2018.  
évi költségvetését 37.683.778 Ft bevétellel és 
kiadással elfogadják. 

                A közös hivatal létszámkeretét 2018. évre a következőkben hagyják  
                jóvá: 

teljes munkaidőben foglalkoztatott: 8 fő 
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Sebestyén Zoltánné polgármester ismertette a közfoglalkoztatás 2018. évi 
változásait. Várhatóan 2 főt tudnak foglalkoztatni.  
 
Szekeres Katalin képviselő kérdezte, hogy mennyi iparűzési adó bevételre 
számíthatnak?  
 
Koncz Gáborné köztisztviselő válaszában elmondta, hogy 2018. évre 1.510 ezer 
Ft iparűzési adó bevételt tervezett.  
 
Sebestyén Zoltánné polgármester javasolta, hogy az üresen álló postaépület 
megvásárlását tervezzék. Fedezet van rá a költségvetésben. A Képviselő-testület 
41/2017. (IV. 18.) határozatában úgy döntött, hogy a házi segítségnyújtás térítési 
díjának (500 Ft/óra) 50 %-át 2017. július 1-jétől is átvállalja. Ennek fedezetét 
biztosítani kell a 2018. évi költségvetésben.  
 
Sebestyén Zoltánné polgármester kérte a testület döntését a 2018. évi 
költségvetésről, a határozati javaslat és rendelettervezet  elfogadását.   
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát:    
 

9/2018. (II. 15.) határozat   

 

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

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

1/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelet   

 

GIC  Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről a 
mellékelt rendeletet alkotja.  
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2./ Településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök közös és  
      komplett felülvizsgálata  
      Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
 
Előadó tájékoztatta a képviselőket, hogy Pápateszér, Gic, Vanyola és 
Bakonyszentiván települések településfejlesztési koncepcióinak és 
településrendezési eszközeinek közös és komplett felülvizsgálata a 314/2012. 
(XI. 8.) Korm. rendeletben előírt vonatkozó tartalmi keretei között és eljárási 
rendjében a megadott tervezési program szerinti ajánlatot adott a Czirják Szabó 
Építészeti és Mérnöki Kft (1113 Budapest, Kökörcsin u. 6.), aki a Településképi 
arculati kézikönyvet is készítette. Az árajánlat szerint Gic település tervezési 
díja 976 950.- Ft+ Áfa. Javasolta, hogy rendeljék meg a tervezési munkát. Kérte 
a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát: 
 
10/2018. (II. 15.) határozat 
 
GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
megrendeli a Czirják Szabó Építészeti és Mérnöki Kft-től (1113 Budapest, 
Kökörcsin u. 6.) a Pápateszér, Gic, Vanyola és Bakonyszentiván települések 
településfejlesztési koncepcióinak és településrendezési eszközeinek közös és 
komplett felülvizsgálatát a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben előírt 
vonatkozó tartalmi keretei között és eljárási rendjében Gic községre 
vonatkozóan. 
A munkarészek:  
megalapozó vizsgálat, 
településfejlesztési koncepció, 
alátámasztó javaslatok, 
településszerkezeti terv, 
helyi építési szabályzat, 
egyeztetések. 
 
A tervezési díjat: 976.950  + ÁFA biztosítja 2018. évi költségvetésében.  
Felhatalmazza a polgármestert a tervezési szerződés aláírására. 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Sebestyén Zoltánné  
                polgármester  
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Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 17,30 órakor bezárta.  
     
 
 

K. m. f. 
 
 
 
Sebestyén Zoltánné                                              Fehér Mária 
polgármester                                                       címzetes főjegyző 
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Önkormányzati Képviselő-testület 
GIC 
Szám: 3/2018.    
 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült Gic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. április 10-én 17 
órakor megtartott nyilvános üléséről.   
 
Az ülés helye: Gic, Művelődési Ház   
 
J e l e n   voltak:  Sebestyén Zoltánné polgármester,  Baranyai Zoltán               
                            alpolgármester, Nagyné Szűr Judit, 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./ Gic Község Önkormányzata falugondnoki szolgálata Szakmai programjának  
     módosítása  
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
2./ Főépítész megbízása Gic község új településfejlesztési koncepciójának és  
     településrendezési eszközeinek elkészítési idejére  
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
 
 



 2 

3./ Tájékoztatás a Veszprém Megyei Kormányhivatal VEB/005/1296/2018.  
     számú törvényességi felhívásról   
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
4./ Egyéb ügyek  
 
N a p i r e n d   tárgyalása: 
 

1./ Gic Község Önkormányzata falugondnoki szolgálata Szakmai programjának  
     módosítása  
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést és  határozati javaslatot    
ismertette. Kérte a képviselők véleményét.  
 
 
H o z z á s z ó l á s o k :  
 
Szekeres Katalin képviselő elmondta, hogy a szakmai programból látható, hogy 
milyen szerteágazó feladatai vannak a falugondnoknak.  A javasolt 
módosításokkal egyetértett.  
 
Sebestyén Zoltánné polgármester javasolta, hogy a Falugondnoki Szakmai 
program módosítását fogadják el. Kérte a testület döntését.  
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát:    
 

11/2018. (IV. 10.) határozat   

 

GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
Falugondnoki Szolgálat módosított Szakmai programját 
elfogadja.  
 
 

2./ Főépítész megbízása Gic község új településfejlesztési koncepciójának és  
     településrendezési eszközeinek elkészítési idejére  
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
Előadó ismertette a jegyzőkönyvhöz csatolt főépítészi eseti megbízási szerződés 
tartalmát. Javasolta, hogy a  település új településfejlesztési koncepciójának 
(TFK) és településrendezési eszközeinek (TRE) elkészítésének ideje alatt 
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főépítészként bízzák meg Bujdosó Judit főépítészt, aki az önkormányzat 
rendelkezésre áll, képviseli az önkormányzat érdekeit, a Településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012.(XI.08.) Kormányrendelet vonatkozó rendelkezéseinek 
figyelembe vételével az egyeztetési eljárásokat segíti.A megbízási díj összege a 
szerződés hatálya alatt 250.000.- Ft + 27 % ÁFA, összesen 317.500.- Ft. Kérte a 
képviselők véleményét. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 

Sebestyén Zoltánné  alpolgármester javasolta a megbízási szerződés 
elfogadását. Kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát: 
 

12/2018. (IV. 10.) határozat   

 

GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
a  település új településfejlesztési koncepciójának (TFK) és 
településrendezési eszközeinek (TRE) elkészítésének idejére  
főépítészként megbízza Bujdosó Judit főépítészt, aki az 
önkormányzat rendelkezésre áll, képviseli az önkormányzat 
érdekeit, a Településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.08.) Kormányrendelet 
vonatkozó rendelkezéseinek figyelembe vételével az egyeztetési 
eljárásokat segíti. 
A főépítész megbízása a szerződés aláírásától a TFK és a TRE 
képviselő-testületi jóváhagyásáig és az azt követő jogszabály 
által meghatározott kötelező utómunkák elvégzéséig tart.  
A megbízási díj összege a szerződés hatálya alatt 250.000.- Ft + 
27 % ÁFA, összesen 317.500.- Ft.  
Felhatalmazza 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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3./ Tájékoztatás a Veszprém Megyei Kormányhivatal VEB/005/1296/2018.  
     számú törvényességi felhívásról   
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
Előadó ismertette a Veszprém Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízott 
VEB/005/1296/2018. számú törvényességi felhívását. A törvényességi felhívás a 
jegyzőkönyv melléklete.  
Felhívta a jegyzőt az Mötv. 134. § (1) bekezdése alapján, hogy az 
önkormányzati rendeletek közzététele vonatkozásában feltárt jogszabálysértő 
gyakorlatot szüntesse meg, az önkormányzati rendeletek publikálása során a 
nemzeti jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet előírásainak 
tegyen eleget. Kérte a képviselők véleményét. 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 

Sebestyén Zoltánné polgármester javasolta, hogy a törvényességi felhívást 
vegyék tudomásul, azzal értsenek egyet. Kérte a testület döntését.  
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát: 
 

         13/2018. (IV. 10.) határozat   

 

          GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
megtárgyalta a Veszprém Megyei Kormányhivatal 
Kormánymegbízott VEB/005/1296/2018. számú, 
az önkormányzati rendeletek közzétételére 
vonatkozójogszabályi előírások megsértése miatti 
törvényességi felhívását. 
A törvényességi felhívásban foglaltakat elfogadja.  
Felkéri a jegyzőt, hogy erről a Nemzeti 
Jogszabálytár felületén a Veszprém Megyei 
Kormányhivatalt tájékoztassa.   
 
Határidő:  2018. április 12.   
Felelős:    Fehér Mária 
                címzetes főjegyző 
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4./ Egyéb ügyek  
           

- Dióspatonyi falunap 208. július 7.  

-  

Sebestyén Zoltánné polgármester a Dióspatonyi Turisztikai Szakosztály 
meghívását a 2018. július 7-i falunapra.   

 
 

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

K. m. f. 
 
 
 
Sebestyén Zoltánné                                              Fehér Mária 
polgármester                                                       címzetes főjegyző 
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Önkormányzati Képviselő-testület 
GIC 
Szám: 4/2018.    
 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült Gic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. április 24-én 17 
órakor megtartott nyilvános üléséről.   
 
Az ülés helye: Gic, Művelődési Ház   
 
J e l e n   voltak:  Sebestyén Zoltánné polgármester,  Baranyai Zoltán               
                            alpolgármester, Nagyné Szűr Judit, 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./ Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 

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

1./ Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 

     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
Előadó ismertette a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az 
államháztartásért felelős miniszter által a Magyarország 2018. évi központi 
költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) 
pontok szerint közösen kiírt pályázati felhívást az önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatásra. Javasolta, hogy az idei évben a 24/1 hrsz-ú 
belső szerviz út felújítására nyújtsák be a támogatási kérelmet. Kérte a 
képviselők véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Sebestyén Zoltánné polgármester kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a 
következő határozatát: 

 
 

             14/2018. (IV. 24.) határozat  

 

   Gic Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
pályázatot nyújt be a helyi önkormányzatokért felelős 
miniszter és az államháztartásért felelős miniszter által a 
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 
2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) 
pontok szerint közösen kiírt Önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatásra az önkormányzati 
tulajdonban és fenntartásban lévő 8435 Gic, Nagy Lajos út 
belső szerviz útjának felújítására és műszaki ellenőrzésre.  
                                     
A fejlesztés cél: c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása 
                               pályázati alcél  
A megvalósítás tervezett helyszíne: 8435 Gic, Nagy Lajos    
                                                          út (Gic 21/4 hrsz) 
                                                          
Az 1. c) fejlesztési alcél, 0-18.000 Ft/fő adóerő-képesség 
szerinti teljes tervezett költsége bruttó (100 %):                           
                                                                     16.428.784 Ft  
Igényelt támogatás (85 %) :                        13.964.466 Ft 
Saját forrás (15 %) :                                      2.464.318 Ft     
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melyet Gic Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése 
terhére biztosít.  
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a 
szükséges dokumentumok aláírására.  
 
Határidő: 2018. május 2.  
Felelős:   Sebestyén Zoltánné 
                polgármester                                                       

 
 
 

Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 17,30 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: 5/2018.    
 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült Gic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. május 15-én 16 
órakor megtartott nyilvános üléséről.   
 
Az ülés helye: Gic, Művelődési Ház   
 
J e l e n   voltak:  Sebestyén Zoltánné polgármester,  Baranyai Zoltán               
                            alpolgármester, Nagyné Szűr Judit, Szekeres Katalin,  
                            k é p v i s e l ő k 
 
Tanácskozási joggal meghívott: Fehér Mária címzetes főjegyző  
                                                    Hegyi Roland r.főtörm. kmb 
 
Távol maradt: Szűr István   képviselő 
 
Sebestyén Zoltánné polgármester köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ív 
alapján megállapította, hogy 5 fő képviselőből 4 fő megjelent, 1 fő távol maradt, 
a testület határozatképes, az ülést megnyitotta.  
 
Kérte a testület tagjait, hogy a meghívóban közölt napirendet a testület fogadja 
el.  
 
Gic Község Önkormányzati Képviselő-testülete 4 igen szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendet elfogadta:  

 
 

N A P I R E N D 

 

 

1./ Beszámoló Gic község közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében  
     tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról  
     Előadó: Hegyi Roland r. főtörm. körzeti megbízott 
 
2./ Egyéb ügyek  
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Z á r t   ülésen: 
 
1./ Települési támogatási kérelmek elbírálása 
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
N a p i r e n d   tárgyalása: 
 

 

1./ Beszámoló Gic község közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében  
     tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról  
     Előadó: Hegyi Roland r. főtörm. körzeti megbízott 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést ismertette. Kérte a képviselők 
véleményét.  
 
H o z z á s z ó l á s o k :  
 
Szekeres Katalin képviselő felvetette, hogy a községbe bejövő forgalmat 
lassítani kellene, mert balesetveszélyes a gépjármű közlekedés.  
 
Baranyai Zoltán alpolgármester véleménye szerint a sebességmérő lenne a 
végleges megoldás.  
 
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 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát:  
 

16/2018. (V. 15.) határozat  
 
GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete           
Gic község közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság  
érdekében  tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos   
feladatokról  szóló 2017. évi beszámolót 
elfogadta.  
 
 

Hegyi Roland az ülésről 16,25 órakor eltávozott.   
 

 

 

 



 3 

2./ Egyéb ügyek  
 
 

- Medicopter Alapítvány (1088 Budapest, Rákóczi út 51.) 

támogatása    

     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 

Előadó ismertette a Medicopter Alapítvány támogatási kérelmét. Kérte a 
képviselők véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Sebestyén Zoltánné polgármester javasolta, hogy az alapítványt 50 e Ft-tal 
támogassa a testület.  
 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát: 

 
 

17/2018. (V. 15.) határozat  
 
GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
a Medicopter Alapítvány (1088 Budapest, Rákóczi út 51.)   
részére 50.000 Ft támogatást biztosít.  
Felkéri a polgármestert, hogy a támogatási szerződés  
megkötésére, valamint a  támogatás átutalására intézkedjék.  
 
Határidő: 2018. május 31.   
Felelős:   Sebestyén Zoltánné 
                polgármester 

 
 
 
 

- Vig Zoltán Emlék-Alapítvány támogatása    

     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 

Előadó ismertette a  támogatási kérelmét. Tekintettel arra, hogy a gici 
gyermekek is a Sokorópátkai Általános Iskolába járnak és támogatásban 
részesülnek, javasolta, hogy  a kiemelkedően tehetséges és a szociálisan 
rászoruló tanulók támogatásához járuljanak hozzá.   
 Kérte a képviselők véleményét.  
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Sebestyén Zoltánné polgármester javasolta, hogy az alapítványt 30 e Ft-tal 
támogassa a testület.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát: 

 
 

18/2018. (V. 15.) határozat  
 
GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

                     a Vig Zoltán Emlék-Alapítvány (Sokorópátka, Öreg u. 1.)   
részére 30.000 Ft támogatást biztosít.  
Felkéri a polgármestert, hogy a támogatási szerződés  
megkötésére, valamint a  támogatás átutalására intézkedjék.  
 
Határidő: 2018. május 31.   
Felelős:   Sebestyén Zoltánné 
                polgármester 

 
 
 

- Lakossági / partneri településrendezési egyeztetési fórum 

     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 

 

Előadó elmondta, hogy a képviselő-testület a településfejlesztési koncepció és a 
településrendezési terv módosítását határozta el és kezdeményezte. A többrétű 
társadalmi és szakmai egyeztetési folyamatot igénylő tervezési munka 
megalapozásához lakossági és ún. a partneri tájékoztató fórumot 2018. június 5-
én 16.30 órakor a Művelődési Házban tartják. Kérte a képviselőket, hogy a 
lakosságot, főként a fiatalokat mozgósítsák a fórumon való részvételre.  
 
 

- Gyermeknapi és búcsúi délután 

Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 

 

Előadó tájékoztatta a képviselőket, hogy 2018. május 26-án szombaton rendezik 
meg a hagyományos „Janka napi förgeteg” rendezvényt. Légvár, körhinta várja 
a 2-14 éves gyermekeket. 14 órától kézműves foglalkozás, arcfestés, tetoválás, 
15-17 óráig kerékpárverseny Vock Balázs szervezésében. 17-18 óráig nős-
nőtlen futballmérkőzés, 18 órától ZUMBA bemutató, 18,30 órakor gici 



 5 

gyermektánccsoport bemutatója, 19-20 óráig TURBO együttes játszik, 20 órától 
bál lesz.  
Kérte a képviselők segítő részvételét.  
 

 
 

Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 17,30 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: 8/2018.    
 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 
Készült Gic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. május 29-én 15 
órakor megtartott nyilvános üléséről.   
 
Az ülés helye: Gic, Művelődési Ház   
 
J e l e n   voltak:  Sebestyén Zoltánné polgármester,  Baranyai Zoltán               
                            alpolgármester,  Nagyné Szűr Judit, Szekeres Katalin  
                            képviselők 
 
Tanácskozási joggal 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./ Az önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai   
     ellátásának  értékelése 
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
2./ Helyi rendelet alkotása az önkormányzat 2017. évi költségvetésének  
     módosításáról  
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
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3./ Helyi rendelet alkotása az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról és  
     pénzmaradvány jóváhagyásáról  
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
4./ Az Önkormányzat 2018. évi közbeszerzései 
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
5./ Egyéb ügyek  
 
Z á r t  ülésen: 
 
1./ Települési támogatási kérelmek elbírálása 
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 

N a p i r e n d   tárgyalása: 

 

1./ Az önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai  
     ellátásának értékelése 
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt beszámolót ismertette. Kérte a képviselők 
véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
 
Sebestyén Zoltánné polgármester javasolta, hogy a határozati javaslatot 
fogadják el.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát:  
 
 

22/2018. (V. 29.) határozat  
           
GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 
2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának 
értékeléséről készült előterjesztést elfogadja.  
Felkéri a Polgármestert, hogy az értékelést a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi 
Osztályának küldje meg.  
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Határidő:  2018. május 31.   
Felelős:     Sebestyén Zoltánné 

                                       polgármester 
 

2./ Helyi rendelet alkotása az önkormányzat 2017. 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:    
 
 

2/2018. (VI. 11.) önkormányzati rendelet   

 

GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló  
1/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet 
módosításáról  a mellékelt rendeletet alkotja.  
 
 

3./ Helyi rendelet alkotása az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról és    
     pénzmaradvány jóváhagyásáról  
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést, rendelettervezetet, indokolást, 
előzetes hatásvizsgálatot  ismertette. Kérte a képviselők véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Sebestyén Zoltánné polgármester javasolta, hogy a rendelettervezetet fogadja el 
a képviselő-testület.  

 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
megalkotta a következő rendeletét:  
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3/2018. (VI. 11.) önkormányzati rendelet   

 

GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2017. évi zárszámadásról és pénzmaradvány 
jóváhagyásáról a mellékelt rendeletet alkotja.  

 
 
4./ 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:    
 
 
             23/2018. (V. 29.) 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.  
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5./ Egyéb ügyek  
 
 

- Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és működési 
szabályzatának aktualizálása 

Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 

 

 

Előadó kérte a jegyzőt, hogy dolgozza át a közös hivatal SZMSZ-ét, mert egyes 
részei elavultak. Terjessze a következő együttes ülésen a képviselő-testületek 
elé.  

 
 

 
Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 15,45 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: 7/2018.    
 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 
Készült Gic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. június 26-án 16  
órakor megtartott nyilvános üléséről.   
 
Az ülés helye: Gic, Művelődési Ház   
 
J e l e n   voltak:  Sebestyén Zoltánné polgármester,  Baranyai Zoltán               
                            alpolgármester,  Nagyné Szűr Judit, Szekeres Katalin  
                            képviselők 
 
Tanácskozási joggal meghívottak: Fehér Mária címzetes főjegyző  
                                                         
                                                        
Távol maradt: Szűr István képviselő  
 
Sebestyén Zoltánné polgármester köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ív 
alapján megállapította, hogy 5 fő képviselőből 4 fő megjelent, 1 fő távol maradt, 
a testület határozatképes, az ülést megnyitotta.  
 
Kérte a testület tagjait, hogy a meghívóban közölt napirendet a testület fogadja 
el.  
 
Gic Község Önkormányzati Képviselő-testülete 4 igen szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendet elfogadta:  

 
 

N A P I R E N D 

 

 
1./  Beszámoló a Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi  
      tevékenységéről 
      Előadó: Fehér Mária címzetes főjegyző 
 
2./ A Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal Alapító okiratának módosítása  
      Előadó: Fehér Mária címzetes főjegyző 
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Z á r t  ülésen: 
 
1./ Települési támogatási kérelmek elbírálása 
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
N a p i r e n d   tárgyalása: 

 

1./ Beszámoló a Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi  
     tevékenységéről   
     Előadó: Fehér Mária címzetes főjegyző 
 
Előadó  ismertette a jegyzőkönyvhöz csatolt beszámolót. Kérte a képviselők 
véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Sebestyén Zoltánné  polgármester ismertette a határozati javaslatot. Kérte a 
testület döntését.  
 

 

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

26/2018. (VI. 26.) határozat 

 
GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
a  Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal  2017.  
évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta.  
 

 
 

2./ A Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal Alapító okiratának módosítása  
      Előadó: Fehér Mária címzetes főjegyző 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést és határozati javaslatot 
ismertette. Kérte a jelenlevők véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  

 
Sebestyén Zoltánné polgármester javasolta a határozati javaslat elfogadását. 
Kérte a testületek döntését. 
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A Képviselő-testület  4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 
meghozta a következő határozatát:  
 
 

27/2018. (VI. 26.) határozat 

 
GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
a Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal alapító 
okiratának módosítását az 1. melléklet szerint 
jóváhagyja, így az egységes szerkezetű alapító okiratot 
a 2. melléklet szerinti formában és tartalommal 
elfogadja.   
Felkéri a Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal 
Jegyzőjét, hogy az egységes szerkezetű Alapító okiratot 
és a módosító okiratot a MÁK törzskönyvi 
nyilvántartása részére küldje meg.  
Határidő: azonnal 
Felelős:   Fehér Mária 
               címzetes főjegyző 
 
 
 

 
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: 8/2018.    
 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 
Készült Gic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. július 31-én 09  
órakor megtartott nyilvános üléséről.   
 
Az ülés helye: Gic, Művelődési Ház   
 
J e l e n   voltak:  Sebestyén Zoltánné polgármester,  Baranyai Zoltán               
                            alpolgármester,  Nagyné Szűr Judit, Szekeres Katalin  
                            képviselők 
 
Tanácskozási joggal meghívottak: Fehér Mária címzetes főjegyző  
                                                         
                                                        
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./ Pályázat benyújtása szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz  kapcsolódó  
     támogatásra  
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
2./ Az étkeztetés szociális alapszolgáltatás Szakmai programjának jóváhagyása 
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
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3./ Törvényességi javaslat megtárgyalása   
      Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
4./ Egyéb ügyek  
 
Z á r t  ülésen: 
 
1./ Települési támogatási kérelmek elbírálása 
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
N a p i r e n d   tárgyalása: 

 

1./ Pályázat benyújtása szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz  kapcsolódó  
     támogatásra  
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
 
Előadó ismertette a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 
vásárláshoz kapcsolódó támogatásáról szóló pályázati kiírást.  
Kérte a képviselők véleményét.  
 
H o z z á s z ó l á s o k :  
 
Szekeres Katalin képviselő elmondta, sok rászoruló van, akinek jó lenne a 
támogatás.  
 
Baranyai Zoltán alpolgármester nem javasolta a pályázat benyújtását. A korábbi 
években a tűzifa kiosztása során olyan tapasztalatokat szerzett, amelyek alapján 
nem kíván még egyszer konfrontálódni a lakossággal.  
A települési támogatásról szóló önkormányzati rendelet ad lehetőséget a 
ténylegesen rászorulók támogatására.  
 
Sebestyén Zoltánné  polgármester egyetértett az alpolgármester véleményével.  
Kérte a testület döntését.  
 

 

A Képviselő-testület  4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 
meghozta a következő határozatát:  
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29/2018. (VII. 31.) határozat 

 
GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
nem nyújt be pályázatot a települési önkormányzatok  
szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó  
támogatásra.  
 

 
2./ Az étkeztetés szociális alapszolgáltatás Szakmai programjának jóváhagyása 
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést ismertette. Kérte a képviselők 
véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Sebestyén Zoltánné polgármester javasolta, hogy az új szerkezetű Szakmai 
programot fogadják el.  Kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 4 igenszavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát:     
 
 

30/2018. (VII. 31.) határozat 

 
GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
az étkeztetés szociális alapszolgáltatás 
szakmai programját a határozat 
melléklete szerinti tartalommal, 2018. 
augusztus 1-jei hatállyal jóváhagyja.  
 
Felhatalmazza a polgármestert a szakmai 
program aláírására.  
 
Határidő: 2018. július 31   
Felelős:   Sebestyén Zoltánné 
                polgármester 
 
 

3./ Törvényességi javaslat megtárgyalása   
      Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
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Előadó ismertette a Veszprém Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízott 
VEB/005/2454/2018. számú törvényességi javaslatát. A törvényességi javaslat a 
jegyzőkönyv melléklete.  
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése rögzíti, 
hogy a helyi önkormányzat költségvetése végrehajtására vonatkozó 
zárszámadási rendeletnek legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap 
utolsó napjáig hatályba kell lépnie. Gic  Község Önkormányzata  zárszámadási 
rendelete 2018. június 12-én lépett hatályba.  
A törvényességi javaslat felhívja a figyelmet, hogy a Képviselő-testület a 
jövőben a hivatkozott rendelkezés figyelembevételével járjon el. Javasolta, hogy 
a törvényességi javaslatot vegyék tudomásul, azzal értsenek egyet. Kérte a 
testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát: 
 

 

 

31/2018. (VII. 31.) határozat 

 
GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
megtárgyalta a Veszprém Megyei Kormányhivatal 
Kormánymegbízott VEB/005/2454/2018. számú  
törvényességi javaslatát.  
A törvényességi javaslatban foglaltakat 
elfogadja.  
Felkéri a jegyzőt, hogy erről a Nemzeti 
Jogszabálytár felületén a Veszprém Megyei 
Kormányhivatalt tájékoztassa.   
 
 
Határidő:  azonnal  
Felelős:    Fehér Mária 
                címzetes főjegyző 
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4./ Egyéb ügyek  
 

- Nyílászárók cseréje 

Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 

 

Előadó javasolta, hogy az orvosi rendelő és a hivatal ablakait, valamint a hivatal 
bejárati ajtaját cseréljék ki. Ismertette az ablakok cseréjére érkezett árajánlatot. 
Kérte a képviselők döntését.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát: 
 

 

 

31/2018. (VII. 31.) határozat 

 
GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

                  az orvosi rendelő 3 db  és hivatal 3 db fa ablakai, 
                  valamint a hivatali bejárati ajtajának cseréjét  
                  határozza el összesen 1.400.000 Ft összeghatárig.  
                  Felkéri a polgármestert, hogy a nyílászárókat  
                  rendelje. 
 
                  Határidő: azonnal 
                  Felelős:    Sebestyén Zoltánné  
                                   polgármester 
 
 

 
- Kulturális közfoglalkoztatás megszűnése 

Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 

 

Előadó tájékoztatta a képviselőket, hogy 2018. június 30-ával megszűnt a 
kulturális közfoglalkoztatott munkaviszonya. Sajnálattal vette tudomásul, hisz 
munkájára szükség lenne, hogy műsorokat tanítson be, a gyerekek téli 
foglalkoztatását megoldja.  
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- A Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal  köztisztviselői létszáma 

bővítésének lehetőségei       
Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 

 
Előadó ismertette a közös hivatalhoz tartozó önkormányzatoknak írt levelét és 
az arra kapott választ. Elmondta, hogy a 2018. június 21-i együttes ülésen nem 
tudtak a gici képviselők részt venni.  
Egyetért azzal, hogy létszámot kell bővíteni, 1 főt fel kell venni az ASP rendszer 
bevezetéséből adódó többletmunka miatt.  
Vesztergom Ferencné a gici kirendeltségen dolgozik. Megtanulta az ASP-ben az 
iratkezelést, a kötelezettségvállalást és pénztárkezelést, banki érkeztetést, segíti 
kollégáit is.  
A létszámbővítési lehetőség tárgyalásához, a költségviseléshez táblázatokat 
készítettek Pápateszéren, melyet megküldtek minden önkormányzatnak. 
Felosztották a dolgozók munkaidejét községenként. Átszámolta, nem értett 
mindenben egyet. Vesztergom Ferencnét 1 főnek számítják, holott 6 órás 
szerződése van. A gici testület ragaszkodik Vesztergom Ferencnéhez, kell, hogy 
itt legyen a hivatalban, hogy a gici ügyfeleknek a segítségére legyen.  
Igaz, hogy van falugondnok, de ő nem a hivatalban tartózkodik.  
Az együttes ülés jegyzőkönyvéből látja, hogy a jelenlevő 3 önkormányzat a 
létszámbővítésről határozott, mellyel ő is egyetért.  
Kérte a képviselők véleményét. 
 
H o z z á s z ó l ás o k :  
 
Baranyai Zoltán alpolgármester elmondta, hogy a válaszlevélből kitűnik, hogy 
Pápateszér Község Polgármestere felrója Gicnek, hogy nyugdíjast foglalkoztat a 
hivatalban.  
Kifogásolja a közös hivatal gazdálkodását. Elfogadták az önkormányzatok 2018. 
februárban a közös hivatal költségvetését. Még az ülés előtti napon is odamentek 
egyeztetni. A köztisztviselők bérfejlesztése előre, spekulatív módon történt. 
Miért kellett?  
Ha szeptembertől +1 főt alkalmaznak, akkor a hivatal létszáma 8,75 fő lesz. 
Eddig 1,25 fő jutott Gicre, szeptember 1-től 1,3 fő. Ez azt jelenti, hogy 458 ezer 
Ft-tal magasabb összeg jut Gicnek. Ezt nem követelik, de tőlük se kérjenek.  
Javasolta, hogy tárgyalják újra a közös hivatal költségvetését. Elhatárolódik 
Pápateszér Község Polgármestere kérésétől, elutasítja azt. Se pénzt, se 
munkaerőt nem kíván átadni a közös hivatalnak.  
 
Sebestyén Zoltánné polgármester elmondta, hogy a falugondnok és hivatalsegéd 
költségei nem a közös hivatal költségvetését terhelik, hanem Gic Község 
Önkormányzatáét.  
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Fehér Mária címzetes főjegyző véleménye az, hogy a közös hivatalt azért hozták  
létre, hogy valamennyi önkormányzatot kiszolgálja, feladataikat egyformán 
lássa el minden községben. A közös hivatal részére nyújtott központi támogatás 
nyújt forrást a finanszírozásra. Amennyiben az állam által nyújtott 
feladatfinanszírozás nem fedezi a hivatal működési költségeit, a további 
felmerülő költségekhez az érintett önkormányzatoknak megállapodás alapján, 
ennek hiányában lakosságszám arányában kell hozzájárulniuk. 
 
Sebestyén Zoltánné polgármester egyetértett Baranyai Zoltán alpolgármester 
javaslatával, hogy kezdeményezzék a közös hivatal költségvetésének újra 
tárgyalását, tekintsék át gazdálkodását. Kérte a testület döntését.  
 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát: 
 

32/2018. (VII. 31.) határozat 

 
GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
kezdeményezi a Pápateszéri Közös Önkormányzati 
Hivatal 2018. évi költségvetésének újra tárgyalását. 
Javasolja gazdálkodásának áttekintését.  
Felkéri a polgármestert, hogy erről Pápateszér, 
Bakonyszentiván, Vanyola községek polgármestereit 
értesítse.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Sebestyén Zoltánné 
                polgármester  
 

 
Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 10 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: 9/2018.    
 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 
Készült Gic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. augusztus 23-án 
12  órakor megtartott nyilvános üléséről.   
 
Az ülés helye: Gic, Művelődési Ház   
 
J e l e n   voltak:  Sebestyén Zoltánné polgármester,  Baranyai Zoltán               
                            alpolgármester,  Nagyné Szűr Judit, Szekeres Katalin  
                            képviselők 
 
Tanácskozási joggal meghívottak: Fehér Mária címzetes főjegyző  
                                                         
                                                        
Távol maradt: Szűr István képviselő  
 
Sebestyén Zoltánné polgármester köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ív 
alapján megállapította, hogy 5 fő képviselőből 4 fő megjelent, 1 fő távol maradt, 
a testület határozatképes, az ülést megnyitotta.  
 
Kérte a testület tagjait, hogy a meghívóban közölt napirendet a testület fogadja 
el.  
 
Gic Község Önkormányzati Képviselő-testülete 4 igen szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendet elfogadta:  

 
 

N A P I R E N D 

 

 
1./ Beiskolázási támogatások  
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
2./ Termőföld haszonbérleti díjának megállapítása   
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
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3./ Sebességmérő tábla elhelyezése 
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
4./ Információátadási, Adatvédelmi és Informatikai biztonsági szabályzatok  
     elfogadása 
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
5./ Egyéb ügyek  
 
 
Z á r t  ülésen: 
 
1./ Települési támogatási kérelmek elbírálása 
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
 
N a p i r e n d   tárgyalása: 

 

1./ Beiskolázási támogatások  
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
 
Előadó ismertette a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést. 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:  
 
 
 

34/2018. (VIII. 23.) határozat  
 

          GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
a  beiskolázási támogatás mértékét a gici  
lakóhelyű tanulók részére az alábbiakban állapítja meg: 
 
a.) óvodások 5.000 Ft 
b.) általános iskolás tanulók: 5.000,-Ft 
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c.) középiskolás tanulók és felsőfokú tanulmányokat folytatók:                 
                                                                                       15.000,-Ft. 
 
Felkérte a polgármestert, hogy a támogatások kifizetésére intézkedjék.  
 
Határidő:  2018. szeptember 30. 
Felelős.     Sebestyén Zoltánné  
                  polgármester 
 

 

2./ Termőföld haszonbérleti díjának megállapítása   
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
Előadó ismertette a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést. 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:     
 

35/2018. (VIII. 23.) határozat  
 

GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
a haszonbérbe adott földterület bérleti díját 2018. 
október 1-jétől 1700 Ft/Ak mértékben állapítja 
meg.  
Felkéri a polgármestert, hogy a haszonbérlőt 
értesítse, az új szerződést kösse meg.  
 
Határidő:  2018. szeptember 30. 
Felelős.     Sebestyén Zoltánné  
                  polgármester 

 
 
 
3./ Sebességmérő tábla elhelyezése 
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 

 
 



 4 

Előadó ismertette a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést. 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:     
 

36/2018. (VIII. 23.) határozat  
 

GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
sebességmérő tábla elhelyezését határozza el a  
községen átmenő főútra.  
Engedélyezi a sebességmérő tábla 499.000 Ft + ÁFA, 
hozzá a napelem 90.000 Ft+ÁFA  megrendelését.  
 
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges 
intézkedéseket tegye meg.   
 
Határidő:  2018. szeptember 30. 
Felelős.     Sebestyén Zoltánné  
                  polgármester 
 

 
4./ Információátadási, Adatvédelmi és Informatikai biztonsági szabályzatok  
     elfogadása 
     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 szabályzatokat fogadják el. 
Kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 5 igenszavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát:     
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37/2018. (VIII. 23.) határozat   
 

GIC Község Önkormányzata  Képviselő-
testülete Gic Község Önkormányzata 
Információátadási szabályzatát, a Pápateszéri 
Közös Önkormányzati Hivatal Informatikai 
biztonsági szabályzatát és Adatvédelmi 
szabályzatát elfogadta.  

 
 

5./ Egyéb ügyek  
 
 
Sebestyén Zoltánné polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a BM 
pályázaton nem nyertek támogatást. Saját forrásból szükséges az útfelújítást 
elvégezni a Nagy Lajos út Arany János utca és Zrínyi utca közötti részen, a 
Zrínyi utca fő útra való csatlakozásával. 1200 m2 területről van szó. 
Árajánlatokat kér.  
 
Baranyai Zoltán alpolgármester elmondta, hogy kedvező árajánlat esetén új 
kopóréteggel kell ellátni az utat, padka rendezéssel.  
 
Nagyné Szűr Judit képviselő javasolta, hogy a felújítandó rész folytatásában 
murvával kátyúzni kellene.  
 
Baranyai Zoltán alpolgármester véleménye szerint a murvázás nem segít, a 
kátyúzást is meg kell rendelni a felújítással együtt.  
 
Sebestyén Zoltánné polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy az 5 db 
hirdetőoszlopot megrendelte. 

 
 
Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 12,45 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: 10/2018.    
 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 
Készült Gic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. 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 képviselő 
 
Tanácskozási joggal meghívottak: Fehér Mária címzetes főjegyző  
                                                         
                                                        
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./ 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 
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2./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati  
     Ösztöndíjrendszer  2019. évi pályázati fordulójához    
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
3./ Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013-2018 hatályban tartása  
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
4./ Traktor vásárlása 
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
5./ Idősek napja szervezése, idősek támogatása 
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
6./  A kötelező felvételt biztosító iskolák körzetei véleményezése  
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
 
Z á r t  ülésen: 
 
1./ Települési támogatási kérelmek elbírálása 
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
 
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 ismertette a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést. Kérte a képviselők 
véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Sebestyén Zoltánné  polgármester kérte a testület döntését.  
 
 
A Képviselő-testület  3 igenszavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 
meghozta a következő határozatát:  
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39/2018. (IX. 25.) határozat  
 

GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete           
a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó  
Társulás Társulási Tanácsa 9/2018. (V. 23.)  
határozatával jóváhagyott intézményi térítési díj 
önkormányzati rendeletben történő megállapításával egyetért. 
Felkéri a Polgármestert, hogy erről  a Pápakörnyéki  
Önkormányzatok Feladatellátó Társulását értesítse. 
 
Határidő: 2018. szeptember 30.    
Felelős: Sebestyén Zoltánné   
              polgármester 

 
 
2./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati  
     Ösztöndíjrendszer  2019. 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  2019. évi pályázati 
fordulójához. Kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát:  
 
 

    40/2018. (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 
tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására 
létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi 
pályázati fordulójához. 
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Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók 
számára, valamint a  
felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére 
kiírandó  Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíj-rendszer 2019. 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 
2019. évi fordulója keretében a beérkezett 
pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését  a 
https://bursa.emet.hu/onk/tonkbelep.aspx  internet 
címen elérhető EPER-Bursa rendszerben rögzíti.  
Nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa 
rendszerben általa meghatározott és a pályázóktól 
bekérendő, a szociális körülmények igazolására 
fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem 
állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel.  
Felkéri a polgármestert, hogy a csatlakozásról szóló 
önkormányzati döntésről a Csatlakozási 
nyilatkozatot az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
részére  küldje meg. 
 
Határidő:  2018. október 3.  

                Felelős:    Sebestyén Zoltánné 
                                 polgármester 

 

 
3./ Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013-2018 hatályban tartása  
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést ismertette. Kérte a képviselők 
véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Sebestyén Zoltánné polgármester javasolta, hogy fogadják el a határozati 
javaslatot.  
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A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát:  
              
              41/2018. (IX. 25.) határozat     
              
              GIC Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
              a 22/2013. (VI. 25.) határozatával elfogadott, 38/2013. (X. 8.)  
              határozatával módosított, 38/2015. (VI. 23.) és 53/2017. (V. 30.) 
              határozataival felülvizsgált Gic Község Önkormányzata 
              Helyi Esélyegyenlőségi Programját és a folyamatban lévő  
              intézkedéseket az új ötéves ciklusra vonatkozó 
              helyi esélyegyenlőségi program elfogadásáig hatályban tartja. 
 
 
4./ Traktor vásárlása 
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
Előadó ismertette a jegyzőkönyvhöz csatolt árajánlatot, melyet a Győri Agrokert 
Zrt adott. Kérte a képviselők véleményét.  
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Sebestyén Zoltánné polgármester javasolta, hogy a traktort vásárolják meg. 
Kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát:  
              
              42/2018. (IX. 25.) határozat     
 
              GIC Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
              traktor vásárlását határozza el:  
              Győri Agroker Zrt árajánlata alapján 1 db Foton Lovol 504  
              fülkés traktor, nettó ár: 5.100.000 Ft, bruttó ár: 6.477.000 Ft, 
              1 db Fliegl ERK 35 pótkocsi, nettó ár:  1.100.000 Ft,  
              bruttó ár: 1.397.000 Ft,  
              bruttó ár összesen: 7.874.000 Ft. 
              Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 
              megtételére.  
 
              Határidő: 2018. október 31.  
              Felelős:    Sebestyén Zoltánné 
                               polgármester  
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5./ Idősek napja szervezése, idősek támogatása  
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
 
Előadó javasolta, hogy a 2018. október 20-án 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: 

 

                43/2018. (IX. 25.) 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: 2018.  október 31.   
Felelős:    Sebestyén Zoltánné 
                 polgármester 

 
 
6./  A kötelező felvételt biztosító iskolák körzetei véleményezése  
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
Előadó ismertette a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási 
Hivatala VE-09B/HAT/2390-1/2018. 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, 
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ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános 
iskolába járó gyermekek létszámát intézményi és tagintézményi bontásban: a 
Pápateszéri Általános Iskolába 2 tanuló jár, ebből nincs HH és HHH tanuló, a 
Sokorópátkai Általános Iskolába  17 tanuló jár, ebből  2 fő HH, HHH tanuló 
nincs. A Veszprémvarsányi Általános Iskolába jár 4 fő tanuló. Kérte a testület 
döntését.  
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát:  
 

44/2018. (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.  
 
A Pápateszéri Általános Iskolába mint kötelező 
felvételt biztosító iskolába járó 2 fő gici 
lakóhelyű tanulók közül hátrányos helyzetű 
tanuló és halmozottan hátrányos helyzetű tanuló 
nincs,  
A Sokorópátkai Általános Iskolába mint kötelező 
felvételt biztosító iskolába járó 17 fő  gici 
lakóhelyű tanulók közül hátrányos helyzetű 
tanuló 2   fő, halmozottan hátrányos helyzetű 
tanuló nincs,   
összesen: 2 fő. 
 
Felkéri a Polgármestert, hogy erről a Veszprém 
Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási 
Hivatal Hatósági Főosztály Hatósági Osztályát 
értesítse. 
 
Határidő: 2018. október 31.   
Felelős:   Sebestyén Zoltánné  
                polgármester 
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Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 17 órakor bezárta, a 
tanácskozást zárt ülésen folytatja. 
     

K. m. f. 
 
 
Sebestyén Zoltánné                                              Fehér Mária 
polgármester                                                       címzetes főjegyző 
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Önkormányzati Képviselő-testület 
GIC 
 
Szám: 11/2018.    
 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 
Készült Gic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. november 6-án 
17 órakor megtartott nyilvános üléséről.   
 
Az ülés helye: Gic, Művelődési Ház   
 
J e l e n   voltak:  Sebestyén Zoltánné polgármester,   
                            Nagyné Szűr Judit, Szekeres Katalin képviselők 
 
Tanácskozási joggal meghívott: Fehér Mária címzetes főjegyző  
                                                         
                                                        
Távol maradt: Baranyai Zoltán alpolgármester, Szűr István képviselő  
 
Sebestyén Zoltánné polgármester köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ív 
alapján megállapította, hogy 5 fő képviselőből 3 fő megjelent, 2 fő távol maradt, 
a testület határozatképes, az ülést megnyitotta.  
 
Kérte a testület tagjait, hogy a meghívóban közölt napirendet a testület fogadja 
el.  
 
Gic Község Önkormányzati Képviselő-testülete 3 igen szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendet elfogadta:  

 
 

N A P I R E N D 

 

 
1./ Helyi rendelet alkotása a szociális célú tüzelőanyag támogatásról  
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
2./ Helyi rendelet alkotása a természetben nyújtott szociális ellátásért fizetendő    
     térítési díjakról 
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
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3./ Fogorvosi alapellátáshoz kapcsolódó sürgősségi ügyeleti ellátás 
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
4./ Gic, Nagy Lajos út belső szerviz útja (Arany János utcától  Zrínyi utcáig  
     terjedő szakasza)  aszfaltozása 
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
5./ Egyéb ügyek  
 
Z á r t  ülésen: 
 
1./ A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara  
     Veszprém Megyei Elnöksége VE01-03908-10/2017. számú állásfoglalása  
     ellen benyújtott kifogás elbírálása (Gic  0213/10 hrsz.) 
      Előadó: Sebestyén Zoltánné  polgármester 
 
2./ A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara  
     Veszprém Megyei Elnöksége VE01-03935-10/2017.számú állásfoglalása  
     ellen benyújtott kifogás elbírálása (Gic  0213/10   hrsz.) 
      Előadó: Sebestyén Zoltánné  polgármester 
 
3./ Települési támogatási kérelmek elbírálása 
      Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
N a p i r e n d   tárgyalása: 

 

1./ Helyi rendelet alkotása a szociális célú tüzelőanyag támogatásról  
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
 
Előadó ismertette a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést, rendelettervezetet, 
indokolást és előzetes hatásvizsgálatot. Kérte a képviselők véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Sebestyén Zoltánné  polgármester kérte a testület döntését.  
 
 
A Képviselő-testület  3 igenszavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 
megalkotta a következő rendeletét:   
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4/2018. (XI. 13.) önkormányzati rendelet  
 

GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete           
             a szociális célú tüzelőanyag támogatásról  
             a mellékelt rendeletet alkotja.  
 
 
2./ Helyi rendelet alkotása a természetben nyújtott szociális ellátásért fizetendő    
     térítési díjakról 
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
Előadó ismertette a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést, rendelettervezetet, 
indokolást és előzetes hatásvizsgálatot. Kérte a képviselők véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Sebestyén Zoltánné  polgármester kérte a testület döntését.  
 
 
A Képviselő-testület  3 igenszavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 
megalkotta a következő rendeletét:   
 
 

5/2018. (XI. 13.) önkormányzati rendelet  
 

GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete           
            a természetben nyújtott szociális ellátásért fizetendő    
            térítési díjakról a mellékelt rendeletet alkotja.  
 
 
3./ Fogorvosi alapellátáshoz kapcsolódó sürgősségi ügyeleti ellátás 
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
Előadó ismertette  az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr 
levelét, melyben kérte az önkormányzat nyilatkozatát arról, hogy a sürgősségi 
ügyeleti ellátást a továbbiakban is igénybe kívánja-e venni a lakosság számára. 
Javasolta, hogy 2019. évben is vegyék igénybe. Kérte a testület véleményét.   
 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
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Sebestyén Zoltánné polgármester javasolta, hogy  a megállapodás módosítását 
fogadják el. Kérte a testület döntését.  

 
 
 

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

 
 
46/2018. (XI. 6.) határozat  

 
GIC Község Önkormányzata Képviselő testülete 
az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény (Győr) 
által biztosított fogorvosi sürgősségi ügyeleti ellátásra 2016.  
december 8. napján kötött megállapodást a melléklet szerint 
módosítja.   
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás módosítás 
aláírására. 
Felkéri a polgármestert, hogy erről az Egyesített  
Egészségügyi és Szociális Intézmény (Győr) Igazgatóját 
értesítse.  
 
Határidő: 2018.  november 16.  
Felelős:   Sebestyén Zoltánné 
               polgármester 

 
 

 
4./ Gic, Nagy Lajos út belső szerviz útja (Arany János utcától  Zrínyi utcáig  
     terjedő szakasza)  aszfaltozása 
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt árajánlatot (VESZTRÓ KFT) ismertette. 
Elmondta, hogy az árajánlat a korábbi ajánlatokhoz képest kedvezőbb 3 millió 
Ft-tal. Javasolta elfogadását.  
 
Kérte a testület véleményét.   
 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Sebestyén Zoltánné polgármester javasolta, hogy  az árajánlatot fogadják el.  
Kérte a testület döntését.  
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A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát: 

 
 
47/2018. (XI. 6.) határozat  

 
GIC Község Önkormányzata Képviselő testülete 
a Gic, Nagy Lajos út belső szerviz útja (Arany János 
utcától  Zrínyi utcáig terjedő szakasza)  aszfaltozását 
határozza el.  
A VESZTRÓ KFT (8433 Bakonygyirót, Fő u. 28.) 
5.650.000 Ft + ÁFA árajánlatát elfogadja.  
Felkéri a polgármestert, hogy az aszfaltozást rendelje  
meg, a vállalkozási szerződést írja alá.   
 
Határidő: azonnal   
Felelős:   Sebestyén Zoltánné 
               polgármester 
 

 
 

5./ Egyéb ügyek  
 

- Horváth Debóra Judit tanulmányaihoz hozzájárulás 
Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 

 
Előadó javasolta, hogy a gici tagóvodában dolgozó Horváth Debóra Judit 
Gyermekpszichológiai konzulens képzése költségeihez járuljanak hozzá 150 
ezer Ft-tal. Kérte a képviselők véleményét.  
 
H o z z á s z ó l á s o k : 
 
Szekeres Katalin képviselő elmondta, hogy Horváth Debóra Judit jól végzi 
munkáját, a gyerekeket jól irányítja, fegyelmezi. Minden gyerekre külön is 
odafigyel.  
 
Nagyné Szűr Judit képviselő véleménye is ez, kiemelte, hogy az óvodai 
faliújságra is sok munkát lát.  
 
Sebestyén Zoltánné polgármester kérte a testület döntését.  
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A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát:  
 
 
 
 
48/2018. (XI. 6.) határozat  

 
GIC Község Önkormányzata Képviselő testülete 
150.000 Ft-tal hozzájárul Horváth Debóra Judit,  
Gyermekpszichológiai konzulens képzése költségeihez. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy megállapodásban  
rögzítsék a támogatás feltételeit.  
 
Határidő: azonnal   
Felelős:   Sebestyén Zoltánné 
               polgármester 
 
 

- Közmeghallgatás  tartása 

Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 

 

A településfejlesztési koncepció és a településrendezési terv módosításával 
kapcsolatos lakossági és az ún. partneri véleményezési fórumot  2018. november 
27-én kedden 16,30 órakor tartják, javasolta, hogy előtte, 15,30 órakor tartsák 
meg a közmeghallgatást. Így az érdeklődő lakosoknak nem kell kétszer 
fáradniuk. Az adventi gyertyagyújtás 2018. december 1-jén szombaton lesz.  
 
A javaslattal a képviselők egyetértettek.  
 
 
Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 17,40 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: 13/2018.    
 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 
Készült Gic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. november 27-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  
                            képviselő     
 
Lakosság részéről: 15 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 2018. évi tevékenységéről  
Előadó: Sebestyén Zoltánné  polgármester 

 
2./ Tájékoztató a lakókörnyezet állapotáról 

Előadó: Sebestyén Zoltánné  polgármester 
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3./ Közmeghallgatás 
 
4./  Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási  
      Megállapodásának módosítása 

     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 

5./ Beszámoló a falugondnok 2018. évi munkájáról  
     Előadó: Baranyai Zoltán falugondnok  
 
 
Z á r t ülésen:  
 
1./ Szociális tűzifa kérelmek  

Előadó: Sebestyén Zoltánné  polgármester 
 
 

N a p i r e n d   tárgyalása: 

 

1./ Tájékoztató az önkormányzat 2018. 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 :  
 
Gyenes Attiláné érdeklődő lakos elmondta, hogy egy éve bejelentették a 
falugyűlésen, hogy a kastély eladásra került. Ilyen rendetlen még soha nem volt. 
Milyen megállapodást kötöttek a hasznosításáról? Mi volt a célja a vétellel? 
A megyei önkormányzat tulajdonában levő ingatlanok elhanyagoltak, 
gazdátlanok. Miért nem törődnek az állam tulajdonával? Rontják a faluképet.  
 
Sebestyén Zoltánné polgármester válaszában elmondta, hogy felszólítást küldtek 
a megyei önkormányzatnak mint vagyonkezelőnek, de eredménytelen maradt.  
 
Gyenes Attiláné érdeklődő lakos nem fogadta el a választ. Ő mint magánember 
megírja valamelyik TV-nek, hogy nem gondozzák az állami tulajdonú 
ingatlanokat.  



 3 

 
Sebestyén Zoltánné polgármester elmondta, hogy aki megvette a kastélyt, 
ígéretet tett, hogy 5 éven belül befektetőt keres, pályázati támogatást igényel, 
idősek otthonát akar létesíteni.  
 
Gyenes Attiláné érdeklődő lakos kérdezte, hogy miért nem nyernek a 
pályázaton? 
 
Sebestyén Zoltánné polgármester elmondta, hogy a tulajdonos magánemberként 
nyújtja be a pályázatot. A kastély eladási árából traktort vásároltak, ablakokat 
cseréltek az orvosi rendelőben és a hivatalban, útfelújítást végeztek. Az 
önkormányzat nem tudott volna mit kezdeni a kastéllyal. Pályázni sem tudtak 
volna a hasznosítására. Az önrészt nem tudták volna előteremteni.  
 
Gyenes Attiláné érdeklődő lakos javasolta, hogy a szennyvizet a sajtüzem 
derítőjébe vezessék.  
 
Sebestyén Zoltánné polgármester elmondta, hogy nem lehet csatlakozni a Sajt 
Kft szennyvíz rendszeréhez. A csatorna kiépítésére nincs lehetőség, a lakosság 
nem tudná a hozzájárulást megfizetni, 1 km-en belül 87 bekötés kellene, amit 
nem tudnak teljesíteni. 300 millió Ft-ba kerülne a csatornahálózat kiépítése. 
Jelenleg nincs olyan pályázati kiírás, aminek megfelelnének.  
 
Gyenes Attiláné érdeklődő lakos felvetette, hogy kérték korábban, hogy a 
templomot világítsák meg. Az atya nem járul hozzá. Miért nem fordulnak a 
feletteséhez? Azt is mondta, hogy a harangot nem lehet fémre tenni, 
megfigyelte, sok helyen úgy van.  
 
Baranyai Jánosné érdeklődő lakos elmondta, hogy a házuk  előtt levő 
villanyoszlopot 1975-ben állították, már elkorhadt, életveszélyes.  
 
Sebestyén Zoltánné polgármester válaszában elmondta, hogy jelzik az 
áramszolgáltatónak.  
 
Baranyai Zoltán alpolgármester elmondta, hogy már tud róla a szolgáltató, le is 
fényképezte, jegyzőkönyvet vettek fel.  
 
Farkas Arnold érdeklődő lakos kérdezte, hogy a szuper gyors Internet mikorra 
várható? 
 
Sebestyén Zoltánné polgármester válaszában elmondta, hogy a gerincvezeték 
kiépítése van folyamatban, utána tárgyal a Falu PC képviselője - aki a kiépítésre 
pályázott – a községekkel.  
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Sárfi Józsefné érdeklődő lakos felvetette, hogy nagyon sok az elhagyott 
hulladék, a temető feletti területen  zsákokban áll a szemét, egyre több lesz. Mit 
tesz az önkormányzat ez ellen? 
 
Baranyai Zoltán alpolgármester válaszában elmondta, hogy vadkamerákat 
szereltetnek fel.  
 
Sebestyén Zoltánné polgármester megköszönte a lakosság részéről megjelentek 
hozzászólásait.  
 
A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi tevékenységéről és a 
lakókörnyezet állapotáról szóló tájékoztatókat tudomásul vette.  

 
 
4./  Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási  
      Megállapodásának módosítása 

     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést 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:  
 
57/2018. (XI. 27.) határozat   

 

GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó 
Társulása  Társulási megállapodásának 18.  
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  
5./ Beszámoló a falugondnok 2018. évi munkájáról  
     Előadó: Baranyai Zoltán falugondnok  
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést ismertette. Kérte a képviselők 
véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Sebestyén Zoltánné polgármester javasolta, hogy a falugondnok beszámolóját 
fogadják el.  
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással  
meghozta a következő határozatát: 
 

             58/2018. (XI. 27.) határozat  
 
             GIC Község Önkormányzatának Képviselő- 
             testülete a falugondnok 2018. évi munkájáról 
             szóló beszámolót elfogadta.  
 
 
 
Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 16,20 órakor bezárta, a 
tanácskozást zárt ülésen folytatja.  
 
 

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

GIC 

 

Szám: 14/2018.    

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült Gic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. december 4-én  

13 órakor megtartott nyilvános üléséről.   
 

Az ülés helye: Gic, Művelődési Ház   
 

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

                            alpolgármester, Nagyné Szűr Judit, Szekeres Katalin  

                            képviselők 

 

Tanácskozási joggal meghívott: Fehér Mária címzetes főjegyző  
                                                         

                                                        

Távol maradt: Szűr István képviselő  
 

Sebestyén Zoltánné polgármester köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ív 

alapján megállapította, hogy 5 fő képviselőből 4 fő megjelent, 1 fő távol maradt, 

a testület határozatképes, az ülést megnyitotta.  

 

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

el.  

 

Gic Község Önkormányzati Képviselő-testülete 4 igen szavazattal,  

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendet elfogadta:  

 

 

N A P I R E N D 

 

 

1./ A  településfejlesztési koncepció és a településrendezési eszközök  

     felülvizsgálata  véleményezési szakaszának lezárása  

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

 

1./ A  településfejlesztési koncepció és a településrendezési eszközök  

     felülvizsgálata  véleményezési szakaszának lezárása  

     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 

 

Előadó ismertette a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést és határozati 

javaslatot. 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:  

 

64/2018. (XII. 4.) határozat 
 

GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete a településfejlesztési 

koncepció és a településrendezési eszközök felülvizsgálatának véleményezési 

szakaszát lezárja, annak államigazgatási, önkormányzati és partneri 

véleményeinek megismerése után, az észrevételekre adott mellékelt tervezői 
válaszok elfogadásával.  

A döntés – 314/2012. (XI.8.) Korm.r. 39. § (3) szerinti - dokumentálásával és 

közzétételével a Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, és felkéri a végső 
szakmai véleményezési szakasz mielőbbi kezdeményezésére. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős:    Sebestyén Zoltánné 

                 polgármester  

 

                Fehér Mária 

                címzetes főjegyző 

 

 

Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 13,15 órakor bezárta.  

     

K. m. f. 

 

 

Sebestyén Zoltánné                                              Fehér Mária 

polgármester                                                       címzetes főjegyző 
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Önkormányzati Képviselő-testület 
GIC 
 
Szám: 15/2018.    
 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült Gic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. december 27-én  
13 órakor megtartott nyilvános üléséről.   
 
Az ülés helye: Gic, Művelődési Ház   
 
J e l e n   voltak:  Sebestyén Zoltánné polgármester,  Baranyai Zoltán  
                            alpolgármester, Nagyné Szűr Judit, Szekeres Katalin  
                            képviselők 
 
Tanácskozási joggal meghívott: Fehér Mária címzetes főjegyző                                                       
                                                        
Távol maradt: Szűr István képviselő  
 
Sebestyén Zoltánné polgármester köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ív 
alapján megállapította, hogy 5 fő képviselőből 4 fő megjelent, 1 fő távol maradt, 
a testület határozatképes, az ülést megnyitotta.  
 
Kérte a testület tagjait, hogy a meghívóban közölt napirendet a testület fogadja 
el.  
 
Gic Község Önkormányzati Képviselő-testülete 4 igen szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendet elfogadta:  

 
N A P I R E N D 

 

1./ Településfejlesztési és rendezési eszközök jóváhagyása 
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
2./ Belső ellenőrzési terv 2019. elfogadása 
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
Z á r t  ülésen: 
 
1./ Települési támogatási kérelem elbírálása 
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
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N a p i r e n d   tárgyalása: 

 

1./ Településfejlesztési és rendezési eszközök jóváhagyása 
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
Előadó ismertette a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést, határozati javaslatokat 
és mellékleteit, rendelettervezetet, mellékleteit, indokolást, előzetes 
hatásvizsgálatot. 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 határozatait:  
 
65/2018. (XII. 27.) határozat 

 
GIC Község   Önkormányzata   Képviselő-testülete az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B. § (2) bek. a) 
pontjában, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint 
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI. 8.) 
Korm. rendelet 9.§-ában foglaltak szerint a következő döntést hozza: 
1. Jóváhagyja Gic község közigazgatási területére vonatkozó 

Településfejlesztési Koncepciót, elfogadja az abban megfogalmazott 
jövőképet a település további fejlesztési irányainak megfogalmazásához. 

2. Hatályát veszti Gic Község   Önkormányzata   Képviselő-testületének az 
55/2007. (X. 17.) határozatával jóváhagyott Településfejlesztési 
Koncepciója.  

 
 
66/2018. (XII. 27.) határozat 
 
GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B. § (2) bek. a) 
pontjában, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint 
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egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI. 8.) 
Korm. rendelet 9.§-ában foglaltak szerint a következő döntést hozza: 
 
1. Jóváhagyja Gic Község közigazgatási területére vonatkozó terve Szerkezeti 

Terv Leírását, valamint a kapcsolódó M=1:10000 méretarányú 
Településszerkezeti Tervlapot, az 1. és 2. melléklet szerint. 
 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a településszerkezeti terv 
elfogadásáról szóló határozatot tegye közzé, és a dokumentáció 
megküldésével erről értesítse az egyeztetésben résztvevő partnereket, az 
önkormányzati és államigazgatási szerveket.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Sebestyén Zoltánné polgármester  
 

3. Hatályát veszti Gic  Község  Önkormányzata   Képviselő-testületének 
19/2009. (III. 31.)  határozattal jóváhagyott településszerkezeti terve.  

 
 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
megalkotta a következő önkormányzati rendeletét:     
 
 
6/2018. (XII. 28.) önkormányzati rendelet  
 
GIC Község   Önkormányzata   Képviselő-testülete 
Gic  község Helyi Építési Szabályzatáról a mellékelt  
  rendeletet alkotja.  
 
 
 

2./ Belső ellenőrzési terv 2019. elfogadása 
     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, javasolta a 
határozati javaslat elfogadását.   

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

67/2018. (XII. 27.) határozat 
 

GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
Gic  Község Önkormányzata 2019. évi belső ellenőrzési 
tervét jóváhagyja.  
Felkérte a polgármestert, hogy erről a Pápakörnyéki  
Önkormányzatok Feladatellátó Társulása Elnökét értesítse.  
 
Határidő: 2018. december 31.  
Felelős:   Sebestyén Zoltánné  
                polgármester 

 
 
 
 
Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 14,30 órakor bezárta, a 
tanácskozást zárt ülésen folytatja.  
 
  
     

K. m. f. 
 
 

 
 
Sebestyén Zoltánné                                              Fehér Mária 
polgármester                                                                      címzetes főjegyző 
 


