
Gecse Község Önkormányzata 

8543 Gecse, Kossuth u. 39. 

Szám: 73-…../2013. 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

 

Készült: Gecse község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12-én 15,30 órakor 

megtartott testületi üléséről 

 

Helye: Önkormányzat – Közösségi ház 

 

Jelen vannak:  Istenes Gyula     polgármester 

  Vida Sándor    alpolgármester 

  László István   képviselő 

     

  Tanácskozási joggal jelen van:   

 

Pfilfné Bagics Judit körjegyző 

Hujterné Radics Zsuzsanna gazdálkodási ügyintéző 

        

     

Érdeklődő állampolgár: 2 fő 

 

Istenes Gyula polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket. A jelenléti ív alapján 

megállapítja, hogy a testület határozatképes, mivel az 5 megválasztott képviselőből 3 fő jelen van. 

László István képviselő és Vida Sándor alpolgármester személyében bejelenti a jegyzőkönyv-

hitelesítőket. 

 

Istenes Gyula polgármester ismerteti a napirendet. Kéri a napirendi pontok elfogadását. 1. 

melléklete. 

 

1. Belső ellenőrzéshez kapcsolódó intézkedési terv elfogadása 

Előadó: Pfilfné Bagics Judit 

2. Gyarmati Óvoda alapító okirat módosítása és egységes szerkezetű alapító okirat 

elfogadása 

Előadó: Istenes Gyula polgármester 

3. Bóbita Napközi Otthonos Óvoda alapító okirat módosítása és egységes szerkezetű alapító 

okirat elfogadása 

Előadó: Istenes Gyula polgármester 

4. Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013.(II….) önkormányzati 

rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 

8/2008.(V.23.) önkormányzati rendelet módosításáról  

Előadó: Istenes Gyula polgármester 

5. Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013.(II….) önkormányzati 

rendelete Gecse Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

21/2004.(IX.08.) önkormányzati rendelete módosításáról 

Előadó: Istenes Gyula polgármester 

6. Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013.(II…) önkormányzati 

rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 

adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség megállapítása 

Előadó: Istenes Gyula polgármester 
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7. Pápai Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodás módosításának elfogadása 

Előadó: Istenes Gyula polgármestere 

8. Vegyes ügyek 

9. Szociális ügyek (zárt ülés keretében kerül megtárgyalása) 

 

Gecse község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 „igen” szavazattal, „nem” szavazat és 

tartózkodás nélkül a napirendet elfogadta. 

 

Istenes Gyula polgármester ismerteti az átruházott hatáskörben hozott döntéseket, az eltelt időszak 

eseményeit (2. melléklet). 

 

Napirendi pontok tárgyalása: 

 

1. Belső ellenőrzéshez kapcsolódó intézkedési terv elfogadása (3. melléklet) 

Előadó: Pfilfné Bagics Judit 

 

Pfilfné Bagics Judit körjegyző: Ismerteti az előterjesztést. 

 

Vida Sándor alpolgármester: Úgy gondolja, hogy ember hiba nélkül nincs. Az anyagot elolvasva 

jónak ítéli meg a gazdálkodást.  

 

Gecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 „igen” szavazattal, „nem” szavazat 

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013.(II.12.) határozata 

Gecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a belső ellenőri jelentés intézkedési 

tervét az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 

Felelős, határidő: Intézkedési tervben foglaltak szerint 
 

2. Gyarmati Óvoda alapító okirat módosítása és egységes szerkezetű alapító okirat 

elfogadása (4. melléklet) 

Előadó: Istenes Gyula polgármester 

 

Istenes Gyula polgármester: Ismerteti az előterjesztést. 

 

Gecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 „igen” szavazattal, „nem” szavazat 

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013.(II.12.) határozata 

Gecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyarmati Napközi Otthonos Óvoda 

alapító okiratának módosítását és az egységes szerkezetű alapító okiratot az előterjesztésnek 

megfelelően elfogadja. 

Határidő: Folyamatos 

Felelős: Polgármester 
 

3. Bóbita Napközi Otthonos Óvoda alapító okirat módosítása és egységes szerkezetű alapító 

okirat elfogadása (5.melléklet) 

Előadó: Istenes Gyula polgármester 

 

Gecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 „igen” szavazattal, „nem” szavazat 

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013.(II.12.) határozata 
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Gecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bóbita Napközi Otthonos Óvoda 

alapító okiratának módosítását és az egységes szerkezetű alapító okiratot az előterjesztésnek 

megfelelően elfogadja. 

Határidő: Folyamatos 

Felelős: Polgármester 
 

4. Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013.(II….) önkormányzati 

rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 

8/2008.(V.23.) önkormányzati rendelet módosításáról  

Előadó: Istenes Gyula polgármester 

 

 

Gecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 „igen” szavazattal, „nem” szavazat 

és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotja: 

 

Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013.(II.19.) önkormányzati 

rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2008.(V.23.) 

önkormányzati rendelet módosításáról  

(A rendelet a jegyzőkönyv 6. melléklete) 
 

5. Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013.(II…) önkormányzati 

rendelete Gecse Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

21/2004.(IX.08.) önkormányzati rendelete módosításáról 

Előadó: Istenes Gyula polgármester 

 

Istenes Gyula polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Sajnos több pénz nem jár a szakfeladat 

módosítással. 

 

Gecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 „igen” szavazattal, „nem” szavazat 

és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotja: 
 

Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013.(II.19.) önkormányzati 

rendelete Gecse Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

21/2004.(IX.08.) önkormányzati rendelete módosításáról 

(A rendelet a jegyzőkönyv 7. melléklete.) 

 

 

6. Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013.(II…) önkormányzati 

rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 

Adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség megállapítása (8. melléklet) 

Előadó: Istenes Gyula polgármester 

 

Istenes Gyula polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Sajnos a pénz az idén nagyon kevés lett az 

új finanszírozás miatt. Egyelőre nincs probléma, mert az idei pénz hiány pótlásra kerül a tavalyi 

pénzmaradvány felhasználásból. Ez azonban nem tart sajnos sokáig, idén, jövőre biztosan fel 

fogja élni az önkormányzat a tartalékait. Új formák alapján kaptunk támogatásokat. A korábbi 

évek ráfordításait vették figyelembe, s ez alapján kaptunk normatívát. Ez viszont bizonyos 

mértékig problémát okoz. Ami nagy probléma, hogy arra kell a támogatást költeni, amire kaptuk. 

 

Vida Sándor alpolgármester: Ennek az egésznek a lényege, hogy központilag meghatározták, 

hogy hová mehetnek a pénzek. 

 

Istenes Gyula polgármester: És arra is oda kell figyelni, hogy arra a szakfeladatra elfogyjon a 

pénz, mert egyébként vissza kell fizetni. Összességében kevesebb pénzt kaptunk, mint eddig.  
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Vida Sándor alpolgármester: Fejlesztésekre pedig szinte nem is jut. 

 

Istenes Gyula polgármester: A beszámítás összegét ismerteti, hogy miként kell azt levonni. Most 

szinte az egész a közös hivatal finanszírozásából került levonásra. 

 

Vida Sándor alpolgármester: Az kiszűrődik belőle, hogy a kis támogatásokat meg tudjuk adni a 

helyi szervezeteknek. 

 

Istenes Gyula polgármester: Kimaradt a beiskolázási és a karácsonyi támogatás. Nincs rá keret. 

Jegyző asszony már régebb óta mondta, hogy előbb-utóbb el fog fogyni a pénz, a lehetőség. Most 

úgy tűnik, eljött az az idő. Nyilván külső támogatásra nem számíthatunk.  

 

Gecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 „igen” szavazattal, „nem” szavazat 

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013.(II.12.) határozata 

Gecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 29. § (3) bekezdése, valamint a 353/2011.(XII.30.) Kormányrendelet 2. §-a és 

a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) 

bekezdésének rendelkezéseire figyelemmel a saját bevételei összegét, valamint az adósságot 

keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a 

mellékelt táblázatban bemutatottak szerint (1. melléklet) változatlan formában jóváhagyja.  

Határidő: azonnal  

Felelős: Polgármester 
 

1. melléklet Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013.(II.12.) határozatához 

                 Ezer forintban! 

 

MEGNEVEZÉS 
 

Sorszám 

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből 

eredő fizetési kötelezettség összegei  
ÖSSZESEN 
7=(3+4+5+6) 

2012.  2013.  2014.  
2014. 
1
után 

1 2 3 4 5 6 7 

Helyi adók 01 2 000 2 000 2 100 2 150 8 250 

Osztalék, koncessziós díjak 02      

Díjak, pótlékok, bírságok 03 25 

 
30 30 30 115 

Tárgyi eszközök, immateriális javak, 

vagyoni értékű jog értékesítése, 
vagyonhasznosításból származó bevétel 

04 
 

693 

 

 

 

700 

 

750 

 

800 

 

2 943 

Részvények, részesedések értékesítése 05      

Vállalatértékesítésből, privatizációból 

származó bevételek 
06      

Kezességvállalással kapcsolatos 
megtérülés 

07      

Saját bevételek (01+… .+07)2 08 2 718 2 730 2 880 2 980 11 308 

Saját bevételek  (08. sor)  50%-a 2 09 1 359 1 365 1 440 1 490 5 654 

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi 

fizetési kötelezettség (11+…..+17)3 
10      

                                                 
1
A saját bevételeket és a fizetési kötelezettségeket az ügylet futamidejének végéig be kell mutatni, évenkénti 

bontásban. 
2
 A tárgyévet követő 3. évtől a futamidő végéig változatlan összeggel. 
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Felvett, átvállalt hitel és annak 
tőketartozása 

11      

Felvett, átvállalt kölcsön és annak 

tőketartozása 
12      

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 13      

Adott váltó 14      

Pénzügyi lízing 15      

Halasztott fizetés 16      

Kezességvállalásból eredő fizetési 
kötelezettség 

17      

Tárgyévben keletkezett, illetve 

keletkező, tárgyévet terhelő fizetési 

kötelezettség (19+…..+25)3 

18      

Felvett, átvállalt hitel és annak 

tőketartozása 
19      

Felvett, átvállalt kölcsön és annak 

tőketartozása 
20      

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 21      

Adott váltó 22      

Pénzügyi lízing 23      

Halasztott fizetés 24      

Kezességvállalásból eredő fizetési 
kötelezettség 

25      

Fizetési kötelezettség összesen (10+18) 26 0 0 0 0 0 

 
Fizetési kötelezettséggel csökkentett 

saját bevétel (09-26) 
27 1 359 1 365 1 440 1 490 5 654 

 

Istenes Gyula polgármester: 

 

Gecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 „igen” szavazattal, „nem” szavazat 

és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotja: 

 

Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013.(II.19.) önkormányzati 

rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 

(A rendelet a jegyzőkönyv 9. melléklete.) 

 

7. Pápai Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodás módosításának elfogadása (10. 

melléklet) 

Előadó: Istenes Gyula polgármestere 

 

Istenes Gyula polgármester: Ismerteti az előterjesztést. 

 

Gecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 „igen” szavazattal, „nem” szavazat 

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013.(II.12.) határozata 

Gecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás 

társulási megállapodásának módosítását, valamint az egységes szerkezetű társulási 

megállapodást az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. Felkéri a polgármestert, hogy a 

határozatot a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezetének juttassa el. 

                                                                                                                                                         
3
 Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek, amibe nem számítandó bele a likvid 

hitelből és reorganizációs hitelből eredő, de beleszámítandó a kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség. 
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Felelős: Istenes Gyula polgármester 

Határidő: azonnal 
 

8. Vegyes ügyek 

 

Vida Sándor alpolgármester: Általában év elején szót szoktunk ejteni a rendezvényünkről. Lassan 

felvetődik, hogy foglalkozzanak vele, időszerű lesz. A második héten lenne érdemes. Talán 

szeptember 14. 

 

Istenes Gyula polgármester: Akkor legalább ebben a dátumban állapodjanak meg, s ennyivel 

előbbre vannak. 

 

Vida Sándor alpolgármester: A kihangosítással számolni kell. A költségekben majd meg kell 

beszélni, hogy a főzés hogyan, miképpen lesz, mit kapunk, egyebek. Előre sok mindent le kell 

tisztázni. Majd addig nyújtózkodunk, ameddig ér a takarónk. Ez is olyan dolog, hogy 

elgondolkodtató, hogy egy határvonalat kell ezen a téren húzni. Lehet, hogy csak egy pénzes 

előadó kell. 

 

Kalmár Ede lakos: Azon is lehet spórolni, hogy szűkíteni a pénzes műsorokat. 

 

Istenes Gyula polgármester: A tavalyi rendezvénynél pályázati pénzből voltak a fellépők.  

 

Vida Sándor alpolgármester: Arra is törekedni kell, hogy a meglévő dolgaink állagának 

megőrzésére figyelmet fordítsanak. Más téma. Valamikor még a polgárőrség régebben meg lett 

alkotva. Úgy tűnik, hogy alszik most az egész.  Fel kellene frissíteni a működést. 

 

Istenes Gyula polgármester: Ezt meg is kell csinálni, mert így nincs értelme. 

 

Kalmár Ede lakos: Annak idején megalkották a díszpolgári címet. Már régóta nem kapott senki. Ő 

akár javasolni is tudna. Ő ezt nagyon hiányolja. 

 

Vida Sándor alpolgármester: Megkérdezi, hogy a kapcsolattartás a meglévő díszpolgárokkal 

milyen. Ő egy évben, egy-egy alkalommal az Ottó bácsit felhívja, igyekszik vele a kapcsolatot 

tartani. 

 

Kalmár Ede lakos: Ő javasolja, hogy a falunapra az elismert Gecse nevezetű embereket meg 

kellene hívni. Pl. újságíró Gecse Géza. Úgy tudja, történész is van. Kárpátalján úgy tudja, van egy 

Gecse nevű település is. 

 

Vida Sándor alpolgármester: Vegyen az önkormányzat a szőlőhegyben földet, javasolja. Más 

téma. Ha kitavaszodik, akkor a fedett padok meg legyenek javítva. 

 

Istenes Gyula polgármester: Van a házigondozás. A kistértégen belül végezzük ezt. Tavalyi évben 

is fizetni kell. Idén most 260 Ft-ot kell óránként fizetni. Van egy olyan lehetőség, hogy ha más 

társuláshoz csatlakozunk, úgy nem kell térítési díjat fizetni. Ehhez kell egy határozat, hogy az a 

társulás működési engedélyt tudjon kérni erre a településre is. Ez kilenc településen működik, a 

Fix Pont nevű önkormányzati társulás. Az a lényeg, hogy tudomása szerint, mostani állapot 

szerint ha hozzájuk csatlakoznának, akkor nem kellene térítési díjat fizetni. Ez megyén belül 

lenne. Az óradíj miatt jó lenne. Van, aki a térítési díj miatt lemondta, bár meg volt elégedve vele. 

Ha nem kell érte fizetni, ezt a számot vissza lehet bővíteni. Csak akkor tudja elindítani a társulás 

ezt a folyamatot, ha van csatlakozási szándékról döntés a házi segítségnyújtás ellátásával 

kapcsolatban. Átveszik a dolgozókat is, minden marad változatlan formában. A kistérségnek kell 

fizetni. Most csatlakozott Külsővat. Átveszik a gondozókat. Nem úgy veszik alapul, hogy a házi 

segítségnyújtásra mennyi pénz jut, hanem a többi ellátási formára jutó támogatásból is adnak át a 
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házi segítségnyújtásra.  

 

Pfilfné Bagics Judit körjegyző: Nem tartja megfelelőnek ezt a hirtelen döntést. Nem támogatja. 

Ennek utána kellene pontosan nézni, hogyan működik. Szerinte ha meglesz a 10 gondozó, akkor 

itt is kell a vezető gondozó. Nincs garancia a költségmentességre. Nincs kellő információjuk. 

 

Vida Sándor alpolgármester: Veszteni valójuk nincsen. 

 

Istenes Gyula polgármester: Javasolja, hogy tegyék meg, mert enélkül a határozat nélkül nem 

tudnak előre haladni. Ismerteti a határozati javaslatot: 

Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013.(II.12.) határozata 

Gecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete testülete döntést hoz arról, hogy a házi 

segítségnyújtás kötelezően ellátandó feladatát a FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó 

Társulásban kívánja ellátni. 

Felelős: Istenes Gyula polgármester 

Határidő:  azonnal 
 

Kéri a képviselőket döntésük meghozatalára. 

 

Gecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 „igen” szavazattal, „nem” szavazat 

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(II.12.) határozata 

Gecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete testülete döntést hoz arról, hogy a házi 

segítségnyújtás kötelezően ellátandó feladatát a FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó 

Társulásban kívánja ellátni. 

Felelős: Istenes Gyula polgármester 

Határidő:  azonnal 

 
 

 

További hozzászólás és kérdés hiányában Istenes Gyula polgármester megköszöni a 

képviselőknek a közreműködést, és a testület nyilvános ülését 16 óra 20 perckor bezárja. 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

 Istenes Gyula Pfilfné Bagics Judit 

 polgármester körjegyző 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: 

 

 

 

 Vida Sándor  László István  

 alpolgármeser képviselő 

 


