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Önkormányzati Képviselő-testületek 
BAKONYSZENTIVÁN, GIC, 
PÁPATESZÉR, VANYOLA 
 
Szám: Bakonyszentiván 2/2016.  
           Gic 3/2016. 
           Pápateszér 2/2016. 
           Vanyola 3/2016.  
 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

 
Készült Bakonyszentiván, Gic, Pápateszér és Vanyola  községek  Önkormányzata Képviselő-
testületei  2016. február 12-én 17 órakor megtartott nyilvános,  e g y ü t t e s  üléséről. 
Az ülés helye:  Pápateszér, Községháza      
 
 
J e l e n   voltak: Bakonyszentiván község Önkormányzata részéről: 
                           Ledó Edit polgármester,  Földing Zoltán alpolgármester, 
                           Baranyai Miklósné,  Mázi József, Szabó-Kovács Márta   
                           k é p v i s e l ő k , 
 
                           Gic község Önkormányzata részéről: 

                Sebestyén Zoltánné  polgármester,  Baranyai Zoltán alpolgármester  
                           Nagyné Szűr Judit, Szekeres Katalin k é p v i s e l ő k,  

 
                           Pápateszér Község Önkormányzata részéről: 
                           Völfinger Béla polgármester, Horváth József alpolgármester, 
                           Hoffmanné Bóka Erzsébet, Ilkó Sándor,  Milinszki Tibor,  
                           Sutóczky György  k é p v i s e l ő k ,  
 
                           Vanyola Község Önkormányzata részéről: 
                           Varga Rita polgármester, Birkás Győző  alpolgármester, 
                            Árvainé Nagy Zsuzsanna, Gajdacsik Ernő, Kálmán Gáborné 
                            k é p v i s e l ő k 
      
Tanácskozási joggal meghívottak:    Fehér Mária címzetes főjegyző 
                                                           Fosthoffer Katalin, Kálmán Andrea,  
                                                           Vassné Butkovics Andrea, 
                                                           Vesztergom Ferencné, Bókáné Klauz Erzsébet                                                         
                                                           köztisztviselők 
 
Távol maradtak:   Szűr István képviselő Gic 
                              Léhner Ilona képviselő Pápateszér 
                               
                               
Völfinger Béla polgármester (Pápateszér) köszöntötte a megjelenteket.  
 
Megállapította, hogy a bakonyszentiváni 5 fő képviselő közül megjelent 5 fő, a  képviselő-testület 
határozatképes, a gici 5 fő  képviselő közül  megjelent 4 fő, távol maradt 1 fő, a képviselő-testület 
határozatképes, a pápateszéri 7 fő képviselő közül megjelent 6 fő, távol maradt 1 fő, a képviselő-
testület határozatképes, a vanyolai 5 fő képviselő közül megjelent 5 fő,  a képviselő-testület 
határozatképes.  
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Az ülést megnyitotta.  
 
Javaslatot tett az ülés napirendjére: 
 

N a p i r e n d 
 
 
1./ Beszámoló a Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi tevékenységéről   
     Előadó: Fehér Mária címzetes főjegyző 
 
2./ A Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése 
     Előadó: Vassné Butkovics Andrea főtanácsos  
 
A javasolt napirendet a bakonyszentiváni Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül, 

a gici  Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 

a pápateszéri Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 

a vanyolai  Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  elfogadta.  

 
N a p i r e n d   tárgyalása: 
 
1./ Beszámoló a Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi tevékenységéről   
     Előadó: Fehér Mária címzetes főjegyző 
 
Előadó köszöntötte az együttes ülés résztvevőit. Ismertette a jegyzőkönyvhöz csatolt  előterjesztést.  
 
H o z z á s z ó l á s o k : 
 
Sebestyén Zoltánné polgármester (Gic) megköszönte a köztisztviselők 2015. évben végzett 
munkáját. A beszámolóból láthatták, hogy az ellenőrzések minimális hibát tártak fel, ez is minősíti 
a köztisztviselőket. Örömmel számolt be arról, hogy a négy község polgármestere kivételesen jó 
munkakapcsolatot alakított ki, ami korábban az elődeiknél nem volt jellemző. Sok megbeszélést 
tartottak, konzultáltak, segítették egymás munkáját. Reményét fejezte ki, hogy ez a jövőben is így 
lesz.  
 
Völfinger Béla polgármester (Pápateszér) a négy testület előtt is  megköszönte a hivatali dolgozók 
munkáját, amely rendkívül sok volt 2015. évben is, sokszor kellett haza is vinni, amivel 
munkaidőben nem végeztek.  
  
 
Fehér Mária címzetes főjegyző megköszönte a köztisztviselők nevében az elismerő szavakat. 
Igyekeznek minden képviselő-testületet, polgármestert, állampolgárt kiszolgálni. Bízik abban, hogy 
a jövőben is jól együttműködnek, sikerül mindenki megelégedésére végezni a munkát a Pápateszéri 
Közös Önkormányzati Hivatalban.  
 
Völfinger Béla  polgármester (Pápateszér) ismertette a határozati javaslatot. Kérte a testületek 
döntését.  

 

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

a gici  Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 
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a pápateszéri Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélül,  

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

Bakonyszentiván  3/2016. (II. 12.) határozat 
Gic 12/2016. (II. 12.) határozat 
Pápateszér   6/2016. (II. 12.) határozat  
Vanyola  15/2016. (II. 12.) határozat 
 
BAKONYSZENTIVÁN, GIC, PÁPATESZÉR és  
VANYOLA községek Önkormányzata    
Képviselő-testületei   a  Pápateszéri Közös      
Önkormányzati Hivatal  2015. évi  
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadták.  
 

 
 

2./ A Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése 
     Előadó: Vassné Butkovics Andrea főtanácsos  
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést és határozati javaslatot ismertette. Elmondta, hogy a 
központi támogatást 8,23 fő elismert hivatali létszámra kapják, ez 4580 Ft/fő, mely a kiadások teljes 
tervezett összegére nem nyújt fedezetet. A tervezetet úgy állította össze, hogy  az 
önkormányzatoknak hozzá kell járulniuk a közös hivatal költségvetéséhez. 5 %-os 
illetménykiegészítést tervezett a köztisztviselőknek 2016. évre. Kérte a jelenlevők véleményét.  
 
H o z z á s z ó l á s o k :  

 
Völfinger Béla polgármester (Pápateszér) elmondta, hogy a mai nap új koncepció született, melyet 
az ülés kezdetekor minden képviselő megkapott. Kérte, tekintsék át. A kiosztott táblázatban a valós 
munkavégzést láthatják. Megnézte más közös önkormányzati hivatalok gyakorlatát, létszámot, 
finanszírozás módját. Van, ahol 10 %-os illetménykiegészítést tudnak adni.  
Kitűnik a táblázat adataiból, hogy Pápateszéren kevesebb létszámmal látják el a feladatot, nem 
lakosságarányosan. A költségvetés tervezete szerint 600 ezer Ft-tal kellene Pápateszérnek is 
hozzájárulni a közös hivatal kiadásaihoz. Ez nagyon sok pénz, nem ide szeretné adni. Az elmúlt 25 
év tapasztalatai arra késztették, hogy ezt ma itt elmondja, mert mindig Pápateszér mint gesztor 
község viselte a nagyobb terheket (körjegyzőség, iskola, óvoda). Véleménye szerint mindenki 
annyit fizessen, amennyit „fogyaszt”.  
A 2015. évi beszámolóból láthatták a négy községre vonatkozó munka mennyiségét. Pápateszéren 
van a munkák fele, de a dolgozók létszáma nem ezzel arányos. Szeretné, ha arányos teherviselés 
lenne mind a munkában, mind  pénzben.  Igazságosan osszák el. Pápateszér kénytelen bevállalni a 
közös dolgozók kiadásait (fénymásolás, nyomtatás). Nincs szándékában bárkit is elküldeni a 
köztisztviselők közül. Neki Pápateszér érdekeit kell szem előtt tartania, a saját takarójával akar 
takarózni.  
 
Sebestyén Zoltánné polgármester (Gic) elmondta, hogy Gic község az, aki az új számítással nagyon 
rosszul jár. A kimutatás szerint ott van plusz létszám. Javasolta, hogy ma ne szülessen döntés a 
közös hivatal költségvetéséről, minden testület tanulmányozza a koncepciót, tárgyalják meg, a jövő 
héten üljenek újra össze a testületek.  
 
Völfinger Béla polgármester (Pápateszér) egyetértett a javaslattal, beszéljék meg. Megpróbáltak jó 
kapcsolatot kialakítani a négy polgármesterrel, ezen nem szeretne változtatni, ki  kell gondolni a 
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közös jó megoldást, amivel minden testület egyetért.  
 
Sebestyén Zoltánné polgármester (Gic) elmondta, hogy eddig is fizették a kirendeltségek fenntartási 
kiadásait (fűtés, világítás, irodaszerek stb) az önkormányzatok saját költségvetésükből.  
 
Ledó Edit polgármester (Bakonyszentiván) elmondta, hogy Bakonyszentiván a legkisebb település a 
négy közül. Az eredeti tervezet szerint egységesen minden önkormányzatnak 600 ezer Ft-tal kellene 
hozzájárulni a közös hivatal 2016. évi kiadásaihoz. Ezt nem tartja igazságosnak. Inkább 
lakosságszám arányában kellene hozzájárulni.  
 
Völfinger Béla polgármester (Pápateszér) véleménye az, hogy nem a dologi kiadásokkal van 
probléma, a személyi kiadásokban van aránytalanság.  
 
Ledó Edit polgármester (Bakonyszentiván) javasolta, hogy lakosságarányosan kell a személyi 
kiadásokat is viselni.  
 
Völfinger Béla polgármester (Pápateszér) elmondta, hogy Bakonyszentiván nullán áll, 
Pápateszérnek meg járna még létszám.  
 
Baranyai Zoltán alpolgármester (Gic) kérdezte, hogy a jegyző mennyit tölt az egyes községekben?  
 
Fehér Mária címzetes főjegyző válaszában elmondta, hogy az eredeti megállapodás szerint tartja az 
ügyfélfogadást minden községben: hétfő Vanyola, kedd Gic, szerda Pápateszér, csütörtök 7,30-10 
óráig Vanyola, 10-16 óráig Bakonyszentiván, péntek Pápateszér.  
Bakonyszentivánon Koncz Gáborné köztisztviselő tart ügyfélfogadást szerda délelőtt, rajtuk kívül 
más napokon nincs köztisztviselő Bakonyszentivánon. Baranyai Miklósné falugondnok hozza-viszi 
az ügyeket Bakonyszentivánról Pápateszérre és vissza.  
 
Völfinger Béla polgármester (Pápateszér) elmondta, hogy Bakonyszentiván, Gic és Vanyola 
arányaiban „többet kap a jegyzőből”, mint Pápateszér.  
 
Baranyai Zoltán alpolgármester (Gic) javasolta, hogy a jegyző bérét és egyéb járandóságait is 
lakosságarányosan számolják.  
 
Völfinger Béla polgármester (Pápateszér) elmondta, ebben az esetben ragaszkodik a jegyző minden 
percéhez, ami lakosságarányosan megilletné Pápateszért.  
Javasolta, hogy mindenki viselje a saját költségeit. Készen kapták a jelenlegi testületek ezt a közös 
hivatalt, nem ismerték a háttér megállapodásokat.  
Akkor megtartották a 9 főt a 8,21 fő finanszírozása mellett. Nem szeretne most létszámleépítést, 
elbocsátást.  
 
Varga Rita polgármester (Vanyola) egyetértett a javaslattal, hogy minden testület beszélje meg, 
hogy elfogadja-e a javaslatot. 
 
Horváth József alpolgármester (Pápateszér) javasolta, hogy a jelenlegi ülésen döntsenek arról, hogy 
megalkotják-e a rendeletet az illetménykiegészítésről. Ennek tudatában tudnak tervezni a jövő heti 
ülésre.  
 
Ledó Edit polgármester (Bakonyszentiván) véleménye az, hogy az 5 %-os illetménykiegészítés 
fedezetét is a munka arányában viseljék.  
 
Völfinger Béla polgármester (Pápateszér) javasolta, hogy szavazzanak egy szándéknyilatkozatról a 
testületek, hogy megszavazzák-e a köztisztviselők 5 %-os illetménykiegészítését 2016. évre?  
Kérte a testületek döntését. 
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A bakonyszentiváni Képviselő-testület  5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 

a gici  Képviselő-testület  4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 

a pápateszéri Képviselő-testület  6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 

a vanyolai  Képviselő-testület  5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
kinyilvánította, hogy a köztisztviselők 2016. évre vonatkozó 5 %-os illetménykiegészítését 
szándékában áll megszavazni.  

A közös hivatal költségvetéséről a következő együttes ülésen: 2016. február 18-án határoznak.  
 
 
 
Több tárgy nem lévén a pápateszéri polgármester a nyilvános ülést 19,35 órakor bezárta. 

 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
Ledó Edit                                                Sebestyén Zoltánné                        Völfinger Béla 
polgármester                                           polgármester                                   polgármester 
Bakonyszentiván                                         G i c                                           Pápateszér 
 
 
 
 
 
 
 
Fehér Mária                                                                                                        Varga Rita  
címzetes főjegyző                                                                                               polgármester                                                                                                   
                                                                                                                            Vanyola 
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Önkormányzati Képviselő-testületek 
BAKONYSZENTIVÁN, GIC, 
PÁPATESZÉR, VANYOLA 
 
Szám: Bakonyszentiván 4/2016.  
           Gic 4/2016. 
           Pápateszér 4/2016. 
           Vanyola 5/2016.  
 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

 
Készült Bakonyszentiván, Gic, Pápateszér és Vanyola  községek  Önkormányzata Képviselő-
testületei  2016. február 18-án 18 órakor megtartott nyilvános,  e g y ü t t e s  üléséről. 
Az ülés helye:  Pápateszér, Községháza      
 
 
J e l e n   voltak: Bakonyszentiván község Önkormányzata részéről: 
                           Ledó Edit polgármester,  Földing Zoltán alpolgármester, 
                           Baranyai Miklósné,  Mázi József  k é p v i s e l ő k 
 
                           Gic község Önkormányzata részéről: 

                Sebestyén Zoltánné  polgármester,  Baranyai Zoltán alpolgármester  
                Nagyné Szűr Judit  k é p v i s e l ő   
 

                           Pápateszér Község Önkormányzata részéről: 
                           Völfinger Béla polgármester, Horváth József alpolgármester, 
                           Hoffmanné Bóka Erzsébet, Ilkó Sándor,  Milinszki Tibor  
                           Sutóczky György  k é p v i s e l ő k ,  
 
                           Vanyola Község Önkormányzata részéről: 
                           Varga Rita polgármester, Birkás Győző  alpolgármester, 
                            Árvainé Nagy Zsuzsanna, Gajdacsik Ernő, Kálmán Gáborné 
                            k é p v i s e l ő k 
      
Tanácskozási joggal meghívottak:    Fehér Mária címzetes főjegyző 
                                                           Bertalan Gyuláné, Forsthoffer Katalin,  
                                                           Koncz Gáborné, Vassné Butkovics Andrea, 
                                                           Vesztergom Ferencné    köztisztviselők 
 
 
Távol maradtak:   Szabó-Kovács Márta képviselő  Bakonyszentiván  

                  Szekeres Katalin képviselő Gic                    
                              Szűr István képviselő Gic  
                              Léhner Ilona, képviselő Pápateszér 
                               
Völfinger Béla polgármester (Pápateszér) köszöntötte a megjelenteket.  
 
Megállapította, hogy a bakonyszentiváni 5 fő képviselő közül megjelent 4 fő, távol maradt 1 fő, a  
képviselő-testület határozatképes, a gici 5 fő  képviselő közül  megjelent 3 fő, távol maradt 2 fő, a 
képviselő-testület határozatképes, a pápateszéri 7 fő képviselő közül megjelent 6 fő, távol maradt 1 
fő, a képviselő-testület határozatképes, a vanyolai 5 fő képviselő közül megjelent 5 fő,  a képviselő-
testület határozatképes.  
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Az ülést megnyitotta.  
 
Javaslatot tett az ülés napirendjére: 
 

N a p i r e n d 
 
1./  A Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése 
     Előadó: Vassné Butkovics Andrea főtanácsos 
 
 
A javasolt napirendet a bakonyszentiváni Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül, 

a gici  Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 

a pápateszéri Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 

a vanyolai  Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  elfogadta.  

 
N a p i r e n d   tárgyalása: 
 

 
1./ A Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése 
     Előadó: Vassné Butkovics Andrea főtanácsos  
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést és határozati javaslatot ismertette. Elmondta, hogy a 
polgármesterek egyeztettek a 2016. évi költségvetés tervezetéről, melynek eredménye: a 
bankszámla költségek kompenzálását lakosságarányosan fizetik meg a köztisztviselőknek, 
útiköltségeiket az érintett önkormányzatok fedezik. Az önkormányzatok a tényleges költségekhez 
járulnak hozzá. Kérte a jelenlevők véleményét.  
 
 
H o z z á s z ó l á s : 
 
Sebestyén Zoltánné polgármester (Gic) javasolta, hogy a házipénztárakat ne kézzel, hanem 
számítógépen vezessék.  
 
Vassné Butkovics Andrea főtanácsos a javaslatra válaszolva elmondta, hogy valamennyi 
házipénztár kezelőnek van jogosultsága a programban, tehát adott a lehetőség.  
 
Völfinger Béla polgármester (Pápateszér) javasolta az 5 %-os illetménykiegészítésről szóló 
önkormányzati rendelettervezetek, valamint a Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi 
költségvetéséről szóló határozati javaslat elfogadását. Kérte a testületek döntését. 
 
 
A bakonyszentiváni Képviselő-testület  4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
megalkotta a következő rendeletét:  
 

                       2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet  

                       BAKONYSZENTIVÁN Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
                       a közszolgálati köztisztviselőket megillető illetménykiegészítésről 
                       a mellékelt rendeletet alkotja.                         
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A gici  Képviselő-testület  3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a 
következő rendeletét:  
 

                        2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet  
 
                       GIC  Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
                       a közszolgálati köztisztviselőket megillető illetménykiegészítésről 
                       a mellékelt rendeletet alkotja.                
 

A pápateszéri Képviselő-testület  6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta 
a következő rendeletét:  
 

                        3/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet  
 
                       PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
                       a közszolgálati köztisztviselőket megillető illetménykiegészítésről 
                       a mellékelt rendeletet alkotja.                
 

 

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

                        2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet  
 
                       VANYOLA Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
                       a közszolgálati köztisztviselőket megillető illetménykiegészítésről 
                       a mellékelt rendeletet alkotja.                
 

 

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

a gici  Képviselő-testület  3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 

a pápateszéri Képviselő-testület  6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 

a vanyolai  Képviselő-testület  5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  meghozta a 
következő határozatát:  
 
 
Bakonyszentiván 8/2016. (II. 18.) határozat 
Gic 13/2016. (II. 18.) határozat 
Pápateszér  11/2016. (II. 18.) határozat  
Vanyola  22/2016. (II. 18.) határozat 
 
 
BAKONYSZENTIVÁN, GIC, PÁPATESZÉR és VANYOLA községek Önkormányzata 
Képviselő-testületei a Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését  
38.997 ezer Ft bevétellel és kiadással elfogadják. 
 
A közös hivatal létszámkeretét 2016. évre a következőkben hagyják jóvá: 
teljes munkaidőben foglalkoztatott: 9 fő 



4  Együttes ülés 2016. 02. 18.  

 
 
Völfinger Béla polgármester (Pápateszér) megköszönte a képviselő-testületek megjelenését, 
munkáját, az együttműködést. A jó kapcsolatra törekednek, a közös hivatal 2016. évi költségvetésük 
elfogadásában  is ez volt a szándékuk.   
 
Sebestyén Zoltánné polgármester (Gic) megköszönte a köztisztviselők plusz munkáját, amit a 2016. 
évi költségvetés átdolgozása jelentett.  
 
 
Több tárgy nem lévén a pápateszéri polgármester a nyilvános ülést 18,20 órakor bezárta. 

 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
Ledó Edit                                                Sebestyén Zoltánné                        Völfinger Béla 
polgármester                                           polgármester                                   polgármester 
Bakonyszentiván                                         G i c                                           Pápateszér 
 
 
 
 
 
 
 
Fehér Mária                                                                                                        Varga Rita  
címzetes főjegyző                                                                                               polgármester                                                                                                   
                                                                                                                            Vanyola 
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Önkormányzati Képviselő-testület 
GIC 
 
Szám: 1/2016.   
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült Gic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. január 26-án 17 
órakor megtartott nyilvános üléséről.    
 
Az ülés helye: Gic, Művelődési Ház   
 
J e l e n   voltak:  Sebestyén Zoltánné polgármester, Baranyai Zoltán alpolgármester                    
                            Nagyné Szűr Judit Szekeres Katalin,  Szűr István k é p v i s e l ő k 
 
Tanácskozási joggal meghívott:    Fehér Mária címzetes főjegyző      
                                                                                      
                                                          
Sebestyén Zoltánné polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 
5 fő képviselő közül 5 fő megjelent, a képviselő-testület határozatképes.  Az ülést 
megnyitotta. 
 
Javaslatot tett az ülés napirendjére:  
 

N a p i r e n d 
 
1/   Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási  
      Megállapodásának módosítása  
      Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
Z á r t   ülésen: 
 
1./ Települési támogatási kérelmek  
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester   
        
 
A Képviselő-testület a javasolt napirendet 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta. 
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N a p i r e n d  tárgyalása: 
 
1/   Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási  
      Megállapodásának módosítása  
      Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést és megállapodást ismertette. Kérte a 
képviselők véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Sebestyén Zoltánné polgármester kérte a testület döntését, a határozati javaslat 
elfogadását.   
 

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

1/2016. (I. 26.) határozat   

 
GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó 
Társulása  Társulási megállapodásának 15.  
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 
                polgármester 
 

                  
Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést  17,10 órakor bezárta.   
  

K. m. f. 
 
 
 
Fehér Mária                                                                             Sebestyén Zoltánné 
címzetes főjegyző                                                                    polgármester 
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Önkormányzati Képviselő-testület 
GIC 
Szám: 2/2016.    
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

 
Készült Gic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. február 11-én 17 
órakor megtartott nyilvános üléséről.   
 
Az ülés helye: Gic, Művelődési Ház   
 
J e l e n   voltak:  Sebestyén Zoltánné polgármester,  Baranyai Zoltán               
                            alpolgármester, Nagyné Szűr Judit, Szekeres Katalin,  
                            Szűr István   k é p v i s e l ő k 
 
Tanácskozási joggal meghívottak: Fehér Mária címzetes főjegyző  
                                                       Koncz Gáborné köztisztviselő 
 
 

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

 
 

N A P I R E N D 
 

 
1./ Helyi rendelet alkotása az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről    
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
2./ Beszámoló a falugondnok 2015. évi munkájáról  
     Előadó: Baranyai Zoltán falugondnok 
 
3./ Egyéb ügyek  
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N a p i r e n d   előtt:  
 
 Tájékoztató záportározó megvalósításához pályázati lehetőségről 
          Előadó: Horváth Ferenc tervező 
 
Előadó tájékoztatta a képviselőket 100 %-os támogatottságú pályázati kiírásról. 
A Megyei Önkormányzatnál be kell jelentkeznie a pályázó  önkormányzatnak, 
aki a Vízgazdálkodási Tanácshoz felküldi az igényt Székesfehérvárra elvi 
engedélyezésre.   
A 2010. évben már tapasztalt belvízkárok megelőzése érdekében szükségesnek 
tartja a csapadékvíz időszakos visszatartásának lehetősége megteremtését. A 
vízkárelhárítási tervben is szerepel. A záportározó a Petőfi utca folyatásában 
levő mezőgazdasági területen valósulna meg. A tulajdonos tovább használhatná 
a területét, amikor nincs árhullám. Megállapodásban kell rögzíteni ezt.  
 
Baranyai Zoltán alpolgármester felvetette, hogy a záportározó tervezett 
helyszínén gáz, víz, villany gerincvezeték megy át.  
 
Horváth Ferenc tervező válaszában elmondta, hogy ahol nincs vezeték, ott 
valósulhat meg. Így övárokkal történő elvezetést javasol. Egy olyan árok kell, 
ami az északi határnál biztonságosan megfogja a vizet. Önkormányzati 
tulajdonban levő területen lenne jó megvalósítani, ha ez nem lehetséges, akkor a 
magánterületet ki kell vonni a művelésből.  
Helyszíni bejárást kell tartani, hogy a lehetőséges megoldásokkal tisztában 
legyenek. Íróasztal mellől ezt nem lehet eldönteni.  
A helyszíni bejárás időpontjáról telefonon egyeztetnek.  
 
Horváth Ferenc az ülésről 17,30 órakor eltávozott.  
 
 
 
N a p i r e n d   tárgyalása: 
 

1./ Helyi rendelet alkotása az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről    
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztéseket, határozati javaslatot,  
rendelettervezetet, indokolást, előzetes hatásvizsgálatot  ismertette. Kérte a 
képviselők véleményét.  
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H o z z á s z ó l á s o k :  
 
Szekeres Katalin képviselő kérdezte, hogy a romándi szolgálati lakás bérbeadása 
ráfizetéses?  
 
Sebestyén Zoltánné polgármester válaszában elmondta, hogy a bérleti díj 
behajtására intézkedtek. Jó enne eladni.  
 
Baranyai Zoltán alpolgármester elmondta, hogy tiszteletdíját 2016. évben sem 
kívánja felvenni, sportszer vásárlásra 250 ezer Ft-ot, illetve az idősek karácsonyi 
támogatásához 1 ezer Ft/fő hozzájárulást biztosít.  
Elmondta, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. 
225/H § (1) bekezdésének 2014. december 14-től hatályos rendelkezései szerint 
a képviselő-testület  a polgármester részére meghatározott időszakban végzett 
munkájának értékelése alapján jutalmat állapíthat meg. A jutalom mértéke 
legfeljebb a polgármestert megillető illetmény vagy tiszteletdíj 6 havi összegéig 
terjedhet. Javasolta, hogy Sebestyén Zoltánné  polgármester részére 6 havi 
tiszteletdíjának megfelelő összegű jutalmat állapítson meg a képviselő-testület.  
Munkájának eredményeként  2015. évben az önkormányzat gazdálkodása stabil 
volt, pénzmaradvánnyal zárt az önkormányzat, hitele nincs. Munkájának 
eredményeként a település tiszta, rendezett, a közszolgáltatások biztosítottak.  
Kérte a képviselő-testületet, hogy 6 havi tiszteletdíjának megfelelő összegű 
jutalmat állapítson meg. A tiszteletdíj havi összege bruttó 74.790 Ft x 6 = 
448.740 Ft.  
Kérte a képviselők véleményét.  
 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 

Sebestyén Zoltánné polgármester bejelentette személyes érintettségét, kérte, 
hogy a képviselő-testület döntsön arról, hogy részt vegyen-e a szavazásban.  
 
Baranyai Zoltán alpolgármester javasolta, hogy a szavazásból ne zárja ki a 
képviselő-testület a polgármestert. Kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1  tartózkodással 
meghozta a következő határozatát: 

 

       7/2015. (II. 11.) határozat 
 

GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
 személyes érintettsége miatt –  nem zárja ki 
        Sebestyén Zoltánné polgármestert -  a polgármester 

        jutalmazása -  döntéshozatalból. 
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Baranyai Zoltán alpolgármester javasolta, hogy a javasolt jutalmat állapítsa meg 
a  képviselő-testület. Kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1  tartózkodással 
meghozta a következő határozatát: 

 
 

       8/2016. (II. 11.) határozat 
 

GIC Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete Sebestyén Zoltánné   
polgármester részére 
74.790 Ft x 6 = 448.740 Ft bruttó összegű  
jutalmat állapít meg.  
Felkéri az alpolgármestert, hogy a jutalom  
kifizetésére intézkedjék. 
 
Határidő: 2016. március 31. 
Felelős:   Baranyai Zoltán 
                alpolgármester  

 
 
Sebestyén Zoltánné polgármester javasolta a határozati javaslat és 
rendelettervezet elfogadását.  Kérte a testület döntését.  
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát:    
 

9/2016. (II. 11.) határozat   
 
GIC   Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
a saját bevételei összegét, valamint az adósságot 
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 
három évre várható összegét a mellékelt táblázatban 
bemutatottak szerint (1. és 2. melléklet) változatlan 
formában jóváhagyja. 
 
 
 
 

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



 5 

megalkotta a következő rendeletét:  
 
 

1/2016. (II. 23.) önkormányzati rendelet   
 
GIC  Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 
a mellékelt rendeletet alkotja.  
 

 
 2./ Beszámoló a falugondnok 2015. évi munkájáról  
     Előadó: Baranyai Zoltán falugondnok 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt beszámolót ismertette.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Sebestyén Zoltánné polgármester javasolta a beszámoló elfogadását. Kérte a 
testület döntését.  
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát:  
 
 

10/2016. (II. 11.) határozat  
 
GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete   

                     a falugondnok 2015. évi tevékenységéről szóló 
                     beszámolót elfogadta.  
 
 
3./ Egyéb ügyek  
 
      - Sokorópátka, Bakonytamási és Gic Községek Önkormányzata Egységes  
        Óvodai - Bölcsődei Nevelési Intézményfenntartó Társulásról szóló  
        Megállapodás módosítása 
        Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz  csatolt előterjesztést ismertette. Kérte a képviselők 
véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
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Sebestyén Zoltánné polgármester javasolta a határozati javaslat elfogadását. 
Kérte a testület döntését.  
  
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát:  
 
 

11/2016. (II. 11.) határozat  
 
GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete  a határozat 
melléklete szerinti tartalommal elfogadja a Sokorópátka, 
Bakonytamási és Gic Községek Önkormányzata Egységes 
Óvodai - Bölcsődei Nevelési Intézményfenntartó Társulásról 
szóló Megállapodás módosítását.  

 
A képviselő-testület felhatalmazza Sebestyén Zoltánné 
polgármestert a megállapodás módosításának, valamint az  
azzal egységes szerkezetbe foglalt megállapodásnak az 
aláírására.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Sebestyén Zoltánné 
                 polgármester 

 
 

 
 

Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 19,25 órakor bezárta.  
     
 
 

K. m. f. 
 
 
 
Sebestyén Zoltánné                                              Fehér Mária 
polgármester                                                       címzetes főjegyző 
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Önkormányzati Képviselő-testület 
GIC 
Szám: 5/2016.    
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

 
Készült Gic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. március 8-án 14 
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./ Kormányzati funkciók változásai  
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
 
Z á r t  ülésen:  
 
1./ Szülési támogatási kérelem  
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
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N a p i r e n d   tárgyalása: 
 

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

14/2016. (III. 8.) határozat  

 
GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Pápateszéri Közös 
Önkormányzati Hivatal Szervezeti és működési szabályzatának 2. mellékletét a 
törzskönyvi adatok változásával összefüggésben módosítja. A 2. melléklet 
tartamát a következők szerint határozza meg:  
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Gic Község Önkormányzata  

 

Kormányzati funkciók 2016 
     

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 

013320 Köztemető-fenntartás és - működtetés  

045120 Út, autópálya építése   

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása  

064010 Közvilágítás   

066010 Zöldterület-kezelés   

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások  

107051 Szociális  étkeztetés   

107055 Falugondnoki szolgálat  

011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás  

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás  

041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás  

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás  

082044 Könyvtári szolgáltatások  

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése  

086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás  

091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai  

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások  

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés  

072111 Háziorvosi alapellátás   

o81045 Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása  

106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása  

o86020 Helyi közösségi tér biztosítása, működtetése  

o81041 Versenysport- és utánpótlás- nevelési tevékenység és támogatás  

     

              
 

             Felkéri a Polgármestert, hogy erről szolgáltasson adatot a Kincstár 
              Közhiteles Törzskönyvi Nyilvántartásába.  
 

              Határidő: azonnal 
              Felelős: Sebestyén Zoltánné polgármester 
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Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 14,15 órakor bezárta, a 
tanácskozást zárt ülésen folytatja.   
     
 
 

K. m. f. 
 
 
 
Sebestyén Zoltánné                                              Fehér Mária 
polgármester                                                       címzetes főjegyző 
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Önkormányzati Képviselő-testület 
GIC 
Szám: 6/2016.    
 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 
Készült Gic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. április 5-én 18  
órakor megtartott nyilvános üléséről.   
 
Az ülés helye: Gic, Művelődési Ház   
 
J e l e n   voltak:  Sebestyén Zoltánné polgármester,  Baranyai Zoltán               
                            alpolgármester, Nagyné Szűr Judit, Szekeres Katalin,  
                            Szűr István   k é p v i s e l ő k 
 
Tanácskozási joggal meghívott: Fehér Mária címzetes főjegyző  
 
Sebestyén Zoltánné polgármester köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ív 
alapján megállapította, hogy 5 fő képviselőből 5 fő megjelent, a testület 
határozatképes, az ülést megnyitotta.  
 
Kérte a testület tagjait, hogy a meghívóban közölt napirendet a testület fogadja 
el.  
 
Gic Község Önkormányzati Képviselő-testülete 5 igen szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendet elfogadta:  

 
 

N A P I R E N D 

 

 
1./ Ingatlanvásárlás: Gic, Zrínyi Miklós u. 6.  
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
2./ Egyéb ügyek  
 
 
Z á r t  ülésen:  
 
1./ Települési támogatási kérelmek  
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
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N a p i r e n d   tárgyalása: 
 
1./ Ingatlanvásárlás: Gic, Zrínyi Miklós u. 6.  
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
Előadó tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az alakuló nyugdíjas klub, 
ifjúsági klub, könyvtár elhelyezésére szükség lenne egy ingatlanra. 
Többfunkciós közösségi tér létrehozására pályázatot nyújthatnak be 
településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós 
közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése címmel.  A 3. 
célterületre 1000 fő alatti települések pályázhatnak, 85 % maximális 
támogatási intenzitással, a támogatás maximális összege 30 millió Ft.  
Javasolta, hogy vásárolják meg a Gic, Zrínyi u. 6. sz. alatti, jelenleg a faluképet  
rontó, elhanyagolt épületet. A tulajdonossal történt tárgyalás alapján a vételár 
1.300.000 Ft. Kérte a képviselők véleményét.  
 
H o z z á s z ó l á s :  
 
Baranyai Zoltán alpolgármester egyetértett a javaslattal, hisz a szomszédok 
sokszor panaszkodnak az elhanyagolt ingatlan miatt, többször felszólították a 
tulajdonost, hogy tegye rendbe, de ez nem történt meg. Központi helyen 
fekszik, alkalmasnak tartja az említett közösségi célokra.  
 
Sebestyén Zoltánné polgármester javasolta, hogy döntsön a képviselő-testület az 
ingatlan megvásárlásáról. Kérte a testület döntését.  
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát:    

16/2016. (IV. 5.) határozat  
 
GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete  úgy határozott, hogy  az  
Önkormányzat a Gic  belterületen fekvő,  28  hrsz-ú, 2835 m2  területű,  az  
ingatlan-nyilvántartásban  kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű  
ingatlant megvásárolja Nikl Mónika 8557 Bakonyság, Kisdém pusztai lakos 
eladótól.  
2) A Képviselő-testület a környéken kialakult forgalmi értékekre figyelemmel a 
fenti ingatlan vételárát legfeljebb 1.300.000,- Ft azaz Egymillió-háromszázezer 
forint összegben állapítja meg.  
3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat 
tulajdonszerzése érdekében  az 1) pontban meghatározott tulajdoni illetőség 
megvételére a szükséges kötelezettség-vállalásokat és intézkedéseket tegye meg. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: Sebestyén Zoltánné polgármester 

2./ Egyéb ügyek  
 A Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás által  
         fenntartott szociális ellátások intézményi térítési díja 
         Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

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

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

17/2016. (IV. 5.) határozat  
 
GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Pápakörnyéki 
Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa 7/2016. (III. 30.) 
határozatával jóváhagyott intézményi térítési díj önkormányzati rendeletben 
történő megállapításával egyetért. 
 
Felkéri a Polgármestert, hogy erről a Pápakörnyéki Önkormányzatok 
Feladatellátó Társulását értesítse.  
 
Határidő: azonnal 
 Felelős:   Sebestyén Zoltánné 
                 polgármester 
 
 
 Sebestyén Zoltánné polgármester tájékoztatta a képviselőket a Pápakörnyéki    
 Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa ülésén, a TÖOSZ   
 rendezvényen elhangzottakról.  
 Tájékoztatta a képviselőket továbbá, hogy a kulturális közfoglalkoztatotti 
állásra  egy  pályázó jelentkezett: Vesztergomné Göncz Zsuzsanna Éva, akit 
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2016. március 24-étől alkalmaz a Nemzeti Művelődési Intézet. A nyugdíjas klub 
szervezését megkezdte.  
Tovább folytatják a közterületek virágosítását, tervezi a millenniumi park  
rendbetételét, 56-os emlékmű létesítését.  
A dióspatonyi turisták 2016. május 21-én érkeznek, kérte a képviselőket, hogy 
fogadásukon, a Gerence völgyi túrán, majd a vendéglátásukon vegyenek részt.  
A Janka napi búcsút május 28-29-én tartják, szombaton bállal, vasárnapra a  
gyermekeknek körhintát rendelnek.  
 

 
Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 18,35 órakor bezárta, a 
tanácskozást zárt ülésen folytatja.   
     
 
 

K. m. f. 
 
 
 
Sebestyén Zoltánné                                              Fehér Mária 
polgármester                                                       címzetes főjegyző 
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Önkormányzati Képviselő-testület 
GIC 
Szám: 7/2016.    
 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 
Készült Gic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. április 26-án 18  
órakor megtartott nyilvános üléséről.   
 
Az ülés helye: Gic, Művelődési Ház   
 
J e l e n   voltak:  Sebestyén Zoltánné polgármester,  Baranyai Zoltán               
                            alpolgármester, Nagyné Szűr Judit, Szekeres Katalin,  
                            Szűr István   k é p v i s e l ő k 
 
Tanácskozási joggal meghívott: Fehér Mária címzetes főjegyző  
 
Sebestyén Zoltánné polgármester köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ív 
alapján megállapította, hogy 5 fő képviselőből 5 fő megjelent, a testület 
határozatképes, az ülést megnyitotta.  
 
Kérte a testület tagjait, hogy a meghívóban közölt napirendet a testület fogadja 
el.  
 
Gic Község Önkormányzati Képviselő-testülete 5 igen szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendet elfogadta:  

 
 

N A P I R E N D 
 

 
1./ Kötelező fogászati alapellátási feladatok helyettes fogorvossal és fogászati  
     szakasszisztenssel történő biztosítása  
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
 
N a p i r e n d   tárgyalása: 
 
1./ Kötelező fogászati alapellátási feladatok helyettes fogorvossal és fogászati  
     szakasszisztenssel történő biztosítása  
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
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Előadó ismertette a Veszprémvarsány Község Önkormányzata által megküldött 
határozati javaslatot. Kérte a képviselők véleményét. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Sebestyén Zoltánné polgármester javasolta, hogy a határozati javaslatot 
fogadják el. Kérte a testület döntését.  
 

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

 

           22/2016. (IV. 26.) határozat  
 

   1./ Gic Község Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul veszi Dr.  

        Csonka Emőke fogorvos nyugállományba-vonulásának végleges  

        szándékát, és hozzájárul, hogy közös megegyezéssel a 2004. július 26- 

        án megkötött  fogorvosi alapellátási szerződést a fogorvosi ellátási  

        körzethez tartozó önkormányzatok 2016. június 1. napjával felbontsák.  

        Az önkormányzatok a kötelező fogászati alapellátási feladatokat  
        helyettes fogorvossal és fogászati szakasszisztenssel biztosítják. 

          2./ A képviselő-testület elfogadja a fogorvosi ellátást biztosító helyettes  

               személy Dr. Bejczy Katalin pannonhalmi fogorvos és Gyöngyösi  
               Lászlóné szakasszisztens személyeket, akikkel Veszprémvarsány  

               Község Polgármestere - mint az egyéb munkáltatói jogot  

               gyakorló - a munkajogi szerződéseket megköti 2016. június 1-től a  
               fogorvosi állás  végleges betöltéséig. 
           3./ A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a fogorvosi rendelés  

                Veszprémvarsány, Kossuth L. u. 21. szám alatti fogorvosi rendelőben  
                Pannonhalma, Árpád u. 2/A szám alatti rendelőben heti 13 órában 

               (Veszprémvarsány Kedd: 8-12 óráig, Csütörtök: 8-12 óráig  
                Pannonhalma: Hétfő:  7.30 – 8 óráig és 14- 15 óráig 

                                        Szerda: 7.30 – 8 óráig és 14-15 óráig 
                                        Péntek  7.30 – 8 óráig és 13 -14.30 óráig )                                        
           4./ A képviselő-testület megbízza Veszprémvarsány Község   
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                Polgármesterét,  Németh Csabát, hogy a működési engedély kérelem  
                benyújtására, annak mielőbbi megszerzésére intézkedjék,  
               valamint a finanszírozás tekintetében az Egészségbiztosítási Pénztárral  
               a finanszírozási szerződést kösse meg, és az ellátás mielőbbi  
               zökkenőmentes biztosításához szükséges lépéseket tegye meg. 
            Felkéri a Polgármestert, hogy erről Veszprémvarsány Község  
            Polgármesterét értesítse.  
             
            Határidő: azonnal 
            Felelős:   Sebestyén Zoltánné  
                            polgármester 
 

 
Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 18,35 órakor bezárta   
     
 
 

K. m. f. 
 
 
 
Sebestyén Zoltánné                                              Fehér Mária 
polgármester                                                       címzetes főjegyző 
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Önkormányzati Képviselő-testület 
GIC 
Szám: 8/2016.    
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

 
Készült Gic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. május 10-én 18 
órakor megtartott nyilvános üléséről.   
 
Az ülés helye: Gic, Művelődési Ház   
 
J e l e n   voltak:  Sebestyén Zoltánné polgármester,  Baranyai Zoltán               
                            alpolgármester,  Nagyné Szűr Judit, Szekeres Katalin, 
                            k é p v i s e l ő k 
 
Tanácskozási joggal meghívottak: Fehér Mária címzetes főjegyző  
                                                        Koncz Gáborné köztisztviselő 
                         Pápai Rendőrkapitányság részéről: 
                                                        Hegyi Roland r.törm. kmb.       
                                                        Varga Csaba r.ftörm. kmb                                                   
                         Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása részéről: 
                                                         Gőz Viktória családgondozó  
                                                        
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. törm. körzeti megbízott 
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2./ Az önkormányzat 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai  
     ellátásának értékelése 
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
3./ Helyi rendelet alkotása az önkormányzat 2015. évi költségvetésének  
     módosításáról  
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
4./ Helyi rendelet alkotása az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról és  
     pénzmaradvány jóváhagyásáról  
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
5./ Az Önkormányzat 2016. évi közbeszerzései 
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
6./ Egyéb ügyek  
 
 

N a p i r e n d   tárgyalása: 

 
1./ Beszámoló Gic község közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében  
     tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról  
     Előadó: Hegyi Roland r. törm. körzeti megbízott 
 
 
Baranyai Zoltán alpolgármester örömét fejezte ki, hogy 2-3 naponta láthatja a 
lakosság a körzeti megbízott rendőröket a faluban annak ellenére, hogy sokszor  
voltak kiküldetésben. Köszönetét fejezte ki munkájukért.  
 
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:  
 

23/2016. (V. 10.) határozat  
 
GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete           
Gic község közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság  
érdekében  tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos   
feladatokról  szóló beszámolót elfogadta.  
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Hegyi Roland és Varga Csaba az ülésről 18,20 órakor eltávoztak.  
 

2./ Az önkormányzat 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai  
     ellátásának értékelése 
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt beszámolót ismertette. Kérte a képviselők 
véleményét.  
 
Gőz Viktória  családgondozó tájékoztatta a képviselő-testületet a 
gyermekvédelem szervezeti felépítéséről, a gyermekjóléti szolgálat 
átalakulásáról. Megújultak, sok új munkatársuk lett. Igyekeznek az 
alapellátásban mindent megtenni a gyermekek érdekében.  
 
Sebestyén Zoltánné polgármester javasolta, hogy a határozati javaslatot 
fogadják el.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát:  
 
 

24/2016. (V. 10.) határozat  
           
GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 
2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának 
értékeléséről készült előterjesztést elfogadja.  
Felkéri a Polgármestert, hogy az értékelést a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi 
Osztályának küldje meg.  

 
Határidő:  2016. május 31.   

                                     polgármester 
 

3./ Helyi rendelet alkotása az önkormányzat 2015. évi költségvetésének  
     módosításáról  
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést, rendelettervezetet, indokolást és 
előzetes hatásvizsgálatot ismertette.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
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Sebestyén Zoltánné polgármester javasolta, hogy a rendelettervezetet fogadja el 
a képviselő-testület.  
 

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

3/2016. (V. 13.) önkormányzati rendelet   
 
GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló  
1/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet 
 módosításáról  a mellékelt rendeletet alkotja.  

 
 
 
4./ Helyi rendelet alkotása az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról és  
     pénzmaradvány jóváhagyásáról  
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést, rendelettervezetet, indokolást, 
előzetes hatásvizsgálatot  ismertette.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Sebestyén Zoltánné polgármester javasolta, hogy a rendelettervezetet fogadja el 
a képviselő-testület.  
 

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

4/2016. (V. 13.) önkormányzati rendelet   
 
GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2015. évi zárszámadásról és pénzmaradvány 
jóváhagyásáról a mellékelt rendeletet alkotja.  
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5./ Az Önkormányzat 2016. 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:    
 
 
             25/2016. (V. 10.) 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 2016. évben közbeszerzési 
tervben feltüntethető beszerzéseket (építési 
beruházást, felújítást, és szolgáltatás-
megrendelést) nem tervez, így közbeszerzési 
tervet elfogadni nem áll módjában.  
 
 

6./ Egyéb ügyek  
 
 
- Pápai Rendőrkapitányság támogatása 

  Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 

 
Előadó ismertette a Pápai Rendőrkapitány 19030/1638/2016. ált. számú levelét, 
melyben a Rendőrkapitányság támogatását kérte. „Amennyiben az előző évek 
gyakorlatának megfelelőn már meghozta a képviselő-testület az 
üzemanyagköltségek támogatására vonatkozó határozatot, de a fentiek 
tekintetében is fenntartja a támogatási szándékot, kérem, szíveskedjen 
módosított határozatot meghozni a dologi kiadások vonatkozásában.” 



 6 

Elmondta, hogy Gic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 23.) önkormányzati 
rendelete 6. §-ában úgy döntött, hogy „A képviselő-testület a saját bevétel 
terhére 2016. évben támogatja: b) Rendőrség gépjárműhasználatát, melynek 
mértéke 46 e Ft. Kérte a képviselők véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Sebestyén Zoltánné polgármester javasolta, hogy a költségvetési rendeletben 
elfogadott 46 ezer Ft támogatást üzemanyag támogatás helyett a csóti körzeti 
megbízott csoport részére személyi felszerelési tárgyak beszerzésére fordítsák. 
Kérte a képviselő-testület döntését.  
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
megalkotta a következő rendeletét:   
 
              5/2016. (V. 13.) önkormányzati rendelet   

 
   GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
   az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló  
   1/2016. (II. 23.) önkormányzati rendelet 

              módosításáról  a mellékelt rendeletet alkotja 
 

 

 

-   Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 

     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
Előadó ismertette a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az 
államháztartásért felelős miniszterrel közösen meghirdetett, Magyarország 2016. 
évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 3. pont 
a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatásra kiírt pályázatot. Ismertette a Gic, Nagy Lajos út belső szerviz 
útjának felújítására kért árajánlatokat.  Javasolta, hogy a pályázatot nyújtsák be. 
Kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát: 
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                 26/2016. (V. 10.) határozat  
 

    Gic Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
pályázatot nyújt be a helyi önkormányzatokért 
felelős miniszter és az államháztartásért felelős 
miniszter által a Magyarország 2016. évi központi 
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. 
melléklet II. 3. 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  
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 %):                                       14.907.656 
Ft  
Igényelt támogatás (85 %) :                   12.671.508 
Ft 
Saját forrás (15 %) :                                 2.236.148 
Ft     
melyet Gic Község Önkormányzata 2016. évi 
költségvetése terhére biztosít.  
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat 
benyújtására és a szükséges dokumentumok 
aláírására.  
 
Határidő: 2016. június 2. 
Felelős:   Sebestyén Zoltánné 
                polgármester            
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- Búcsúi rendezvények szervezése 

  Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester  
 

Előadó javasolta, hogy 2016. május 28-án – falunap helyett-  búcsúi 
rendezvényeket tartsanak. Ismertette a tervezett programot.   
 
A javasolt programokkal  a képviselők egyetértettek.  
 
 
Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 19,25 órakor bezárta. 
     
 

K. m. f. 
 
 
 
Sebestyén Zoltánné                                              Fehér Mária 
polgármester                                                       címzetes főjegyző 
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Önkormányzati Képviselő-testület 
GIC 
Szám: 9/2016.    
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

 
Készült Gic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. június 1-jén 18 
órakor megtartott nyilvános üléséről.   
 
Az ülés helye: Gic, Művelődési Ház   
 
J e l e n   voltak:  Sebestyén Zoltánné polgármester,  Baranyai Zoltán               
                            alpolgármester,  Nagyné Szűr Judit, Szekeres Katalin, 
                            Szűr István  k é p v i s e l ő k 
 
Tanácskozási joggal meghívott: Fehér Mária címzetes főjegyző  
                                                         
                                                        
Sebestyén Zoltánné polgármester köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ív 
alapján megállapította, hogy 5 fő képviselőből 5 fő megjelent, a testület 
határozatképes, az ülést megnyitotta.  
 
Kérte a testület tagjait, hogy a meghívóban közölt napirendet a testület fogadja 
el.  
 
Gic Község Önkormányzati Képviselő-testülete 5 igen szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendet elfogadta:  

 
 

N A P I R E N D 
 

 
1./  Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
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 az 
államháztartásért felelős miniszterrel közösen meghirdetett, Magyarország 2016. 
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évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 3. pont 
a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatásra kiírt pályázatot. Ismertette a Gic, Nagy Lajos út belső szerviz 
útjának felújítása, valamint az orvosi rendelő korszerűsítése és 
akadálymentesítése árajánlatait. A 26/2016. (V. 10.) határozatban döntött a 
képviselő-testület az útfelújítási pályázatról az akkori árajánlat szerinti 
14.907.656 Ft-tal. Kérte e határozat visszavonását, mivel kedvezőbb, 
12.056.969 Ft-os árajánlatot kaptak. Javasolta, hogy a pályázatokat nyújtsák be. 
Kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:      

 

               27/2016. (VI. 1.) határozat  

 
    Gic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 26/2016.  
    (V. 10.) határozatát visszavonja.  

Pályázatot nyújt be a helyi önkormányzatokért felelős 
miniszter és az államháztartásért felelős miniszter által a 
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 
2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 3. 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  
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 %):                                       12.056.969 Ft  
Igényelt támogatás (85 %) :                   10.248.424 Ft 
Saját forrás (15 %) :                                 1.808.545 Ft     
melyet Gic Község Önkormányzata 2016. évi költségvetése 
terhére biztosít.  
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a 
szükséges dokumentumok aláírására.  
 
Határidő: 2016. június 2. 
Felelős:   Sebestyén Zoltánné 
                polgármester            
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:      

 

               28/2016. (VI. 1.) határozat  

 
    Gic Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

pályázatot nyújt be a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és 
az államháztartásért felelős miniszter által a Magyarország 2016. 
évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. 
melléklet II. 3. 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 23. sz, alatti orvosi rendelő korszerűsítésére és 
akadálymentesítésére.  
                                     
A fejlesztés cél: ac) Egészségügyi alapellátást szolgáló épület 
felújítása   
A megvalósítás tervezett helyszíne: 8435 Gic, Nagy Lajos út 
23.(Gic 1/1 hrsz.) 
                                                          
Az 1. a) fejlesztési alcél, 0-18.000 Ft/fő adóerő-képesség szerinti 
teljes tervezett költsége 
bruttó (100 %):                                       16.729.502 Ft  
Igényelt támogatás (95 %) :                   15.893.027 Ft 
Saját forrás (5 %) :                                      836.475 Ft     
melyet Gic Község Önkormányzata 2016. évi költségvetése terhére 
biztosít.  
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a 
szükséges dokumentumok aláírására.  
 
Határidő: 2016. június 2. 
Felelős:   Sebestyén Zoltánné 
                polgármester            

 

 
 

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

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

GIC 

Szám: 10/2016.    

 

J e g y z ő k ö n y v 
 

 

Készült Gic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. július 14-én 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, 
                            Szűr István  k é p v i s e l ő k 

 

Tanácskozási joggal meghívott: Fehér Mária címzetes főjegyző  
                                                         

                                                        

Sebestyén Zoltánné polgármester köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ív 

alapján megállapította, hogy 5 fő képviselőből 5 fő megjelent, a testület 

határozatképes, az ülést megnyitotta.  

 

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

el.  

 

Gic Község Önkormányzati Képviselő-testülete 5 igen szavazattal,  

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendet elfogadta:  

 

 

N A P I R E N D 
 

1./  Pályázat: Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program 2016.   

     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 

2./ Egyéb ügyek  

 

 

Zárt ülésen: 

 

1./ Települési támogatási kérelmek  

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

 
1./  Pályázat: Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program 2016.   

     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
Előadó ismertette az NLC Tanácsadói Csoport Kft. jegyzőkönyvhöz csatolt 
ajánlatát, mely szerint Gic községből 1 db sportpark építésére van lehetőség. 
Javasolta, hogy bízzák meg a Kft-t a „B” típusú pályázat elkészítésével. Kérte a 

képviselők véleményét.  
 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  

 
Sebestény Zoltánné polgármester kérte a testület döntését.  

 

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

meghozta a következő határozatát: 
 

 

29/2016. (VII. 14.) határozat   
 

Gic Község Önkormányzati Képviselő-testülete  

megbízza az NLC Tanácsadói Csoport Kft-t  

(1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 18.) a 

               Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark  

           Program 2016.  pályázat („B” típusú sportpark) 

           elkészítésével.  

           Felhatalmazza a polgármestert a szükséges  

           kötelezettségvállalások megtételére.  

           

           Határidő: azonnal 
           Felelős:    Sebestyén Zoltánné 

                            polgármester 

 

 
2./ Egyéb ügyek  

 

          - Beiskolázási támogatás  ballagó nyolcadikos tanulók részére 

 Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 

 
Előadó kérte a képviselőket, hogy a hagyományoknak megfelelően a ballagó 
nyolcadik osztályos tanulóknak ballagáskor fizessék ki a beiskolázási 

támogatást. Kérte a testület döntését.  
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

meghozta a következő határozatát: 
 

 

30/2016. (VII. 14.) határozat   
 

Gic Község Önkormányzati Képviselő-testülete  

a gici lakóhellyel rendelkező nyolcadik osztályos  
tanulók részére  10.000 Ft összegű, egyszeri  
beiskolázási támogatást biztosít.  

Felkéri a polgármestert, hogy a támogatás 

kifizetésére intézkedjék. 

 

Határidő: azonnal   
Felelős: Sebestyén Zoltánné 

    polgármester 

 

 

 
           

Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 12,30 órakor bezárta. 

     

 

K. m. f. 

 

 

 

Sebestyén Zoltánné                                              Fehér Mária 

polgármester                                                       címzetes főjegyző 
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Önkormányzati Képviselő-testület 
GIC 
Szám: 11/2016.    
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

 
Készült Gic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. szeptember 13-
án 18 órakor megtartott nyilvános üléséről.   
 
Az ülés helye: Gic, Művelődési Ház   
 
J e l e n   voltak:  Sebestyén Zoltánné polgármester,  Baranyai Zoltán               
                            alpolgármester,  Nagyné Szűr Judit, Szekeres Katalin, 
                            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 igenszavazattal,  ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a napirendet elfogadta:  

 
 

N A P I R E N D 
 

1./ Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás  
     igénylése  
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
2./ A Veszprém Megyei Kormányhivatal VEB/005/2694/2016. számú  
     törvényességi  felhívásának megtárgyalása  
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
3./ Egyéb ügyek  
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Zárt ülésen: 
 
1./ Települési támogatási kérelmek  
      Előadó: Sebestény Zoltánné polgármester 
 
N a p i r e n d   tárgyalása: 

 
1./ Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás  
     igénylése  
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
Előadó ismertette a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 
vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló pályázati kiírást.   
A pályázati adatlap rögzítésének határideje 2016. szeptember 30.    
Rendeletet is kell majd alkotni a szociális célú tüzelőanyag rászorultságára 
vonatkozóan. Javasolta, hogy Gic Község Önkormányzata nyújtsa be igényét 36 
m3 kemény lombos fafajtára 14.000 Ft/erdei  m3 + áfa mennyiségre, melyhez 
1000 Ft/erdei m3 + áfa 45.720 Ft mértékű önrészt biztosítson. Kérte a testület 
véleményét.   
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  

 

Sebestyén Zoltánné polgármester javasolta, hogy nyújtsák be igényüket 36 m3 

kemény lombos fafajtára.  Kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát: 
 
 

   33/2016. (IX. 13.) határozat 
 
                 GIC Község Önkormányzata Képviselő testülete 

a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag  
vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás pályázati  
kiírás alapján igényét benyújtja 36 erdei m3 kemény-lombos  
tűzifa mennyiségre.  
A képviselő-testület 2016. évi költségvetésében a 36  m3      

szociális célú tűzifavásárlás céljára benyújtott igényéhez  
45.720 Ft önrészt biztosít. 
A képviselő-testület a szociális célú tűzifában részesülőtől  
ellenszolgáltatást nem kér.  
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Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtására  
intézkedjék. 
 
Határidő: 2016. szeptember 30.  
Felelős: Sebestyén Zoltánné  

                 polgármester 
 

 
2./ A Veszprém Megyei Kormányhivatal VEB/005/2694/2016. számú  
     törvényességi  felhívásának megtárgyalása  
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
 
Előadó ismertette a Veszprém Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízott 
VEB/005/2694/2016. számú törvényességi felhívását. Gic Község 
Önkormányzata Képviselő-testülete által alkotott, Gic község Helyi Építési 
Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 4/2009. 
(IV. 1.) önkormányzati rendeletet a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (1) bekezdés a) pontjában és 134. § 
(1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva az önkormányzati rendelettel 
szemben törvényességi felhívással élt. A törvényességi felhívás a jegyzőkönyv 
melléklete.  
Felhívta a képviselő-testületet, hogy a felhívásban foglaltakat annak kézbesítését 
követő 60 napon belül vitassa meg, 2018. december 31. napjáig pedig 
gondoskodjon a jogszabálysértések megszüntetéséről. Az intézkedésről a 
Nemzeti Jogszabálytár felületén tájékoztatni kell a Kormánymegbízottat. Kérte a 
képviselők véleményét. 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Sebestyén Zoltánné  polgármester javasolta, hogy a törvényességi észrevételt 
vegyék tudomásul, azzal értsenek egyet, 2018. december 31-ig gondoskodjanak 
a jogszabálysértő rendelkezések megszüntetéséről. Kérte a testület döntését.  
 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát: 
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34/2016. (IX. 13.) határozat 
 
             GIC Község Önkormányzata Képviselő testülete 

    megtárgyalta a Veszprém Megyei Kormányhivatal  
    VEB/005/2694/2016. számú, Gic község Helyi 
    Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének  
    jóváhagyásáról szóló 7/2005. (VI. 27.) önkormányzati 
    rendelettel szemben tett törvényességi      
    felhívását.  
    A törvényességi felhívásában foglaltakat elfogadja.  
   A törvényességi felhívásban megjelölt határidőig  
   - anyagi lehetőségei függvényében, pályázati támogatással - 
   gondoskodik a jogszabálysértő rendelkezések megszüntetéséről,  
   a Helyi Építési Szabályzat módosításáról.  
 
   Határidő:  2018. december 31.  
   Felelős:   Sebestyén Zoltánné  
                   polgármester 
                   Fehér Mária 
                   címzetes főjegyző 
 
 

 

3./ Egyéb ügyek  
 
          - Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati      
            Ösztöndíjrendszer  2017. 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  2017. évi pályázati 
fordulójához. Kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát:  
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 35/2016. (IX. 13.) 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 
tanulmányaikat kezdő fiatalok támogatására 
létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi 
pályázati fordulójához. 
Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók 
számára, valamint a  
felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére 
kiírandó  Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíj-rendszer 2017. 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 
2017. évi fordulója keretében a beérkezett 
pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését  a 
https://bursa.emet.hu/tonkbelep.aspx  internet 
címen elérhető EPER-Bursa rendszerben rögzíti.  
Nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa 
rendszerben általa meghatározott és a pályázóktól 
bekérendő, a szociális körülmények igazolására 
fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem 
állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel.  
Felkéri a polgármestert, hogy a csatlakozásról szóló 
önkormányzati döntésről a Csatlakozási 
nyilatkozatot az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
részére  küldje meg. 
 
Határidő:  2016. október 3.  

                  Felelős:    Sebestyén Zoltánné   
                                   polgármester 
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- Medicopter Alapítvány (1088 Budapest, Rákóczi út 51. 1/1)) 
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 10 e Ft-tal 
támogassa a testület.  
 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát: 

 
 

36/2016. (IX. 13.) határozat 

 

GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
a Medicopter Alapítvány (1088 Budapest, Rákóczi 
út 51. 1/1))  részére 10.000 Ft támogatást biztosít.  
Felkéri a polgármestert, hogy  a támogatási 
szerződés megkötésére, valamint a  támogatás  
átutalására intézkedjék.  
 
Határidő: 2016. szeptember 30.    
Felelős:   Sebestyén Zoltánné 
                polgármester 
 

 
 

          
Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 19,45 órakor bezárta. 
     
 

K. m. f. 
 
 
 
Sebestyén Zoltánné                                              Fehér Mária 
polgármester                                                       címzetes főjegyző 
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Önkormányzati Képviselő-testület 
GIC 
Szám: 12/2016.    
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

 
Készült Gic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. október 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, 
                            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 igenszavazattal,  ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a napirendet elfogadta:  

 
 

N A P I R E N D 
 

1./ A Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási  
      Megállapodásának módosítása 
      Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
2./ A Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás által fenntartott  
     szociális ellátások intézményi térítési díja módosításához hozzájárulás  
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
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3./ A kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatárai tervezetének  
      véleményezése  
      Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
4./ Egyéb ügyek  
 
Zárt ülésen: 
 
1./ Települési támogatási kérelmek  
      Előadó: Sebestény Zoltánné polgármester 
 
N a p i r e n d   tárgyalása: 

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

 
A Képviselő-testület 4 igenszavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát:    
 
39/2016. (X. 26.) határozat   

 
GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó 
Társulása  Társulási megállapodásának 16.  
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 

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

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

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

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

40/2016. (X. 26.) határozat  
 
GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Pápakörnyéki 
Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa 19/2016 (X. 17.) 
határozatával jóváhagyott intézményi térítési díj önkormányzati rendeletben 
történő megállapításával egyetért. 
 
Felkéri a Polgármestert, hogy erről a Pápakörnyéki Önkormányzatok 
Feladatellátó Társulását értesítse.  
 
Határidő: azonnal 
 Felelős:   Sebestyén Zoltánné 
                 polgármester 
 
 
3./ A kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatárai tervezetének  
      véleményezése  
      Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést és határozati javaslatot 
ismertette. Kérte a képviselők véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Sebestyén Zoltánné  polgármester javasolta, hogy a felvételi körzethatárral 
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értsenek egyet, a határozati javaslatot fogadják el. Kérte a testület döntését.  
 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát:  
 
41/2016. (X. 26.) határozat 
 
GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
egyetért  a Veszprém Megyei Kormányhivatal által meghatározott 
kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzethatáraival.  
 
Felkéri a Polgármestert, hogy erről a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Oktatási és Hatósági Osztályát értesítse. 
 
Határidő: 2016. november 30.  
Felelős:   Sebestyén Zoltánné 
                polgármester 
 

 
 

4./ Egyéb ügyek  
 
         - Megállapodás a fogászati ügyeletről 
          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 2017. évben is vegyék igénybe. Kérte a testület véleményét.   
 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Sebestyén Zoltánné polgármester javasolta, hogy  2017. évben is vegyék 
igénybe a fogászati ügyeleti ellátást. Kérte a testület döntését.  
 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát: 
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42/2016. (X. 26.) határozat  
 
GIC Község Önkormányzata Képviselő testülete 
az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény (Győr) 
által biztosított fogorvosi sürgősségi ügyeleti ellátást  
2017. január 1-jétől igénybe kívánja venni.  
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
Felkéri a polgármestert, hogy erről az Egyesített  
Egészségügyi és Szociális Intézmény (Győr) Igazgatóját 
értesítse.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Sebestyén Zoltánné 
               polgármester 

 
 

 

- Idősek napja szervezése 

         Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 

 

Előadó javasolta, hogy az idősek napját – a tervezettől eltérően – 2016. 
november 12-én szombaton 15 órakor tartsák meg. Kérte a képviselők 
közreműködését az idősek napja lebonyolításában.  
 

Javasolta, hogy 5000 Ft támogatást biztosítsanak a nyugdíjasoknak. Kérte a 
testület döntését.  
 

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

 
 
43/2016. (X. 26.) határozat 
 
GIC Község Önkormányzata Képviselő testülete 
a 60 éven felüli nyugdíjas és nyugdíjszerű ellátásban  
részesülő gici lakosoknak 5000 Ft/fő karácsonyi  
támogatást biztosít. 
Felkéri a polgármestert, hogy a támogatások kifizetésére 
intézkedjék:  
 
Határidő: 2016. december 20.  
Felelős:    Sebestyén Zoltánné 
                 polgármester 
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- Közmeghallgatás 

         Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 

 

Előadó javasolta, hogy a közmeghallgatást 2016. november 29-én 16,30 órakor 
tartsák.  
 
A javaslattal a képviselők egyetértettek.  
 
 

 
Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 17,05 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: 13/2016.    
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

 
Készült Gic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. november 22-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     k é p v i s e l ő  
 
Tanácskozási joggal meghívott: 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, 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 3 igenszavazattal,  ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a napirendet elfogadta:  

 
 

N A P I R E N D 
 

1./ Helyi rendelet alkotása az egészségügyi alapellátási körzetek  
     megállapításáról  
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
2./ Egyéb ügyek  
 
 
Zárt ülésen: 
 
1./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálása 
      Előadó: Sebestény Zoltánné polgármester 
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2./ Települési támogatási kérelmek  
      Előadó: Sebestény Zoltánné polgármester 
 

N a p i r e n d   tárgyalása: 

 
1./ Helyi rendelet alkotása az egészségügyi alapellátási körzetek  
     megállapításáról  
     Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést,rendelettervezetet, indokolást és 
előzetes hatásvizsgálatot ismertette. Kérte a képviselők véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Sebestyén Zoltánné polgármester kérte a testület döntését, javasolta a 
rendelettervezet elfogadását.   

 
A Képviselő-testület 3 igenszavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
megalkotta a következő rendeletét:  
 
6/2016. (XI. 29.) önkormányzati rendelet   

 
GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
az egészségügyi alapellátási körzetekről a  
mellékelt rendeletet alkotja.  
 
2./ Egyéb ügyek  
 

 

-  Helyi rendelet alkotása a szociális tüzelőanyag támogatásról  
   Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 
 

Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést, rendelettervezetet, indokolást, 
előzetes hatásvizsgálatot ismertette. Kérte a képviselők véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Sebestyén Zoltánné polgármester javasolta, hogy a rendelettervezetet fogadják 
el. Kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
megalkotta a következő rendeletét:  
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7/2016. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 
 
GICKözség Önkormányzata Képviselő-testülete 
a szociális célú tüzelőanyag támogatásról a mellékelt  
rendeletet alkotja.  
 

 

 

- Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
Társulási Tanácsába delegálás 

Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 

 

Előadó ismertette a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás K. 1112/20016. számú levelét, melyben kérte, hogy az 
önkormányzatokat képviselő tag megválasztásáról soron kívül gondoskodjon az 
önkormányzat. Javasolta Bolla Tündét, Bakonypéterd Község Polgármesterét 
delegálni.  
 
 
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:  
 
 
49/2016. (XI.  22.) határozat 
 
GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
– mint a Veszprémvarsányi Régió tagja – úgy határoz, hogy a Győr  
Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
Társulási Tanácsába  

Bolla Tündét, Bakonypéterd Község Polgármesterét 
delegálja.  
Felkéri a polgármestert, hogy erről a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulást értesítse.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Sebestyén Zoltánné 
                polgármester  
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- Románd 154 hrsz-ú ingatlan tervezett eladási ügyében foglaló 

visszafizetése  

Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 

Előadó tájékoztatta a képviselőket, hogy a Gic Község Önkormányzata 
tulajdonában álló Románd 154 hrsz-ú ingatlan tervezett adás-vétele meghiúsult, 
mivel az ingatlan tulajdoni lapján szereplő 1. sorszámú bejegyzés szerint 
„Terheli a ROMÁND Belterület 154/A hrsz-t illető földhasználati jog”. A vevő 
a vételtől visszalépett, nyilatkozott, hogy nem szeretne olyan ingatlant 
megvásárolni, melyre földhasználati jogosultásg van más részére bejegyezve.  
Javasolta, hogy a vevő által befizetett foglalót fizessék vissza. Kérte a testület 
döntését.  

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

 
50/2016. (XI.  22.) határozat 
 
GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
Pilisi József 8430 Bakonyszentkirály, Káposztáskert  
dülő 7. sz. lakos által a Románd 154 hrsz-ú ingatlan 
adás-vételére befizetett 50 ezer Ft összegű foglaló 
visszafizetését rendeli el.  
Felkéri a polgármestert, hogy a foglaló visszafizetésére 
intézkedjék.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Sebestyén Zoltánné 
                polgármester 

 
 
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: 15/2016.    
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

 
Készült Gic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. december 13-án  
16 órakor megtartott nyilvános üléséről.   
 
Az ülés helye: Gic, Művelődési Ház   
 
J e l e n   voltak:  Sebestyén Zoltánné polgármester,  Baranyai Zoltán               
                            alpolgármester,  Nagyné Szűr Judit, Szekeres Katalin 
                            k é p v i s e l ő  
 
Tanácskozási joggal meghívott: Fehér Mária címzetes főjegyző  
         
Távol maradt: Szűr István  képviselő                                                  
                                                        
Sebestyén Zoltánné polgármester köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ív 
alapján megállapította, hogy 5 fő képviselőből 4 fő megjelent, 1 fő távol maradt, 
a testület határozatképes, az ülést megnyitotta.  
 
Kérte a testület tagjait, hogy a meghívóban közölt napirendet a testület fogadja 
el.  
 
Gic Község Önkormányzati Képviselő-testülete 4 igen szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendet elfogadta:  

 
 

N A P I R E N D 
 

1./ 2017. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása  
Előadó: Sebestyén Zoltánné  polgármester 

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

 

1./ 2017. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása  
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 
meghozta a következő határozatát:  
 
 
57/2016. (XII.  13.) határozat 
 
GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
Gic Község Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési 
tervét jóváhagyja.  
Felkérte a polgármestert, hogy erről a Pápakörnyéki  
Önkormányzatok Feladatellátó Társulása Elnökét értesítse.  
 
Határidő: 2016. december 31.  
Felelős:   Sebestyén Zoltánné 
                polgármester 

 

 
2./ Egyéb ügyek  
 
   -  Románd, Kossuth L. u. 60. szám alatti, 154 hrsz-ú ingatlan értékesítése    

      Előadó: Sebestyén Zoltánné polgármester 

 
Előadó tájékoztatta a képviselőket, hogy Románd Község Önkormányzata meg 
kívánja vásárolni Gic Község Önkormányzata tulajdonában álló Románd 154 
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hrsz-ú ingatlant. Értékbecslését igazságügyi ingatlanforgalmi Szakértővel 
elkészíttették, mely szerint +/- 15 %-os eltéréssel a középár: 1.632.000 Ft.  
Javasolta, hogy értékesítsék Románd Község Önkormányzata részére. Kérte a 
testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát:     
 
 
            58/2016. (XII. 13.) határozat  
 

1) GIC  Község Önkormányzata Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy  a tulajdonában (kizárólagos, 1/1 arányban) 
levő, Románd, Kossuth L. u. 60. szám alatti, 154 hrsz-ú 3072  
m2  területű,  az  ingatlan-nyilvántartásban  kivett lakóház, 
udvar megnevezésű  ingatlant értékesíti Románd Község 
Önkormányzata (8434 Románd, Kossuth Lajos utca 3.) vevő 
részére.    

 
2) A Képviselő-testület a környéken kialakult forgalmi 

értékekre figyelemmel a fenti ingatlan eladási árát 
1.500.000,- Ft összegben állapítja meg.  

 
3) A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy az 1) pontban 

meghatározott ingatlan per-, teher- és igénymentes.  
 

 
4) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 

1) pontban   meghatározott tulajdoni illetőség értékesítésére 
a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 
Határidő: azonnal  
Felelős:   Sebestyén Zoltánné 
                polgármester 
 

 
Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 16,45 órakor bezárta, a 
tanácskozást zárt ülésen folytatja.  
     

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