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JEGYZŐKÖNYV 
 
 

 
Készült: Gecse község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 29-én 16,00 órakor 
megtartott testületi üléséről 
 
Helye: Önkormányzat – Közösségi ház 
 
Jelen vannak:  Istenes Gyula     polgármester 
  Vida Sándor    alpolgármester 

Kiss Lajos   képviselő 
  László István   képviselő 
  Pethő Attila   képviselő 
    
 
Tanácskozási joggal jelen van: Pfilfné Bagics Judit körjegyző 
      Hujterné Radics Zsuzsanna gazdálkodási ügyintéző 
 
Érdeklődő állampolgár: 1 fő 
 
Istenes Gyula polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket. A jelenléti ív alapján 
megállapítja, hogy a testület határozatképes, mivel az 5 megválasztott képviselőből 5 fő jelen 
van. 
 
Pethő Attila és Vida Sándor képviselő személyében bejelenti a jegyzőkönyv-hitelesítőket. 
 
Istenes Gyula polgármester ismerteti a napirendet, módosítási javaslata, hogy 11. napirendi 
pontnak vegyék fel a traktormunkák bérleti díjának módosítását. Kéri a napirendi pontok 
elfogadását. (Meghívó a jegyzőkönyv 1. számú melléklete.)   
 
Gecse község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 „igen” szavazattal, „nem” szavazat és 
tartózkodás nélkül a napirendet a módosításnak megfelelően elfogadta. 
 
Napirend: 
 

1. Önkormányzat gazdasági programjának elfogadása (2010-2014.) 
Előadó: Istenes Gyula polgármester 

2. Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének         /2011.(III…..) önkormányzati 
rendelete-tervezete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010.(II.11.) 
rendeletének módosításáról 
Előadó: Istenes Gyula polgármester 



3. Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének ……/2011.(III….) önkormányzati 
rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás) 
Előadó: Istenes Gyula polgármester 

4. Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének  ……/2011.(III….) önkormányzati 
rendelete-tervezete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló /2011.(I.28.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Előadó: Istenes Gyula polgármester 

5. Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének  ……/2011.(III….) önkormányzati 
rendelete-tervezete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési 
díjáról szóló 7/2008.(V.23.) rendelete módosításáról  
Előadó: Istenes Gyula polgármester 

6. Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2011.(III….) önkormányzati 
rendelet-tervezete Gecse Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 21/2004.(IX.08.) rendelete módosításáról 
Előadó: Pfilfné Bagics Judit körjegyző 

7. Közbeszerzési terv elfogadása 
Előadó: Istenes Gyula polgármester 

8. A Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója 
Előadó: A gyermekjóléti Szolgálat képviselője 

9. Az önkormányzat 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 
szóló értékelés megtárgyalása 
Előadó: körjegyző 

10. Rendőrkapitány kinevezésével kapcsolatos döntés meghozatala 
Előadó: Istenes Gyula polgármester 

11. Traktormunkák bérleti díjának módosítása 
Előadó: Istenes Gyula polgármester 

12. Vegyes ügyek 
13. Szociális ügyek (zárt ülés keretében kerül megtárgyalásra) 

 
Napirendi pontok tárgyalása: 
 

1. Önkormányzat gazdasági programjának elfogadása (2010-2014.) (2. melléklet) 
Előadó: Istenes Gyula polgármester 

 
Istenes Gyula polgármester: Ismerteti az előterjesztést. 
 
Kiss Lajos képviselő: Felveti, hogy a másik szolgáltató a víztoronyra feltehetné az antennájukat. 
 
Istenes Gyula polgármester: Nincs rá lehetőség, mert amelyik szolgáltató most feltette az 
antennát, így nem engedik a másik szolgáltatóét. 
 
Gecse község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 „igen” szavazattal, „nem” szavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát. 
 
Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2011.(III.29.) határozata 
Gecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2010-2014. ciklusra 
vonatkozó gazdasági programját elfogadja. 



 
 

2. Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének         /2011.(III…..) önkormányzati 
rendelete-tervezete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010.(II.11.) 
rendeletének módosításáról 
Előadó: Istenes Gyula polgármester 

 
 
Istenes Gyula polgármester: Ismerteti az előterjesztést. 
 
Vida Sándor képviselő: A tárgyi eszközök összetételére kérdez rá. 
 
Hujterné Radics Zsuzsanna képviselő: Tájékoztatja a képviselőt. 
 
Gecse község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 „igen” szavazattal, „nem” szavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi rendeletét: 
 
Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011.(III.30.) önkormányzati 
rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010.(II.11.) rendeletének 
módosításáról 
(A rendelet a jegyzőkönyv 3. melléklete.)  
 

3. Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének ……/2011.(III….) önkormányzati 
rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás) 
Előadó: Istenes Gyula polgármester 

 
Istenes Gyula polgármester: Ismerteti az előterjesztést. 
 
Gecse község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 „igen” szavazattal, „nem” szavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi rendeletét: 
 
Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011.(III.30.) önkormányzati 
rendelete a 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról  
(A rendelet a jegyzőkönyv 4. melléklete.)  
 

 
4. Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének  ……/2011.(III….) önkormányzati 

rendelete-tervezete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló1 /2011.(I.28.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Előadó: Istenes Gyula polgármester 

 
Istenes Gyula polgármester: Ismerteti az előterjesztést. 
 
Gecse község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 „igen” szavazattal, „nem” szavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi rendeletét: 
 



Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2011.(III.30.) önkormányzati 
rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011.(I.28.) rendelet 
módosításáról 
(A rendelet a jegyzőkönyv 5. melléklete.)  
 

5. Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének  ……/2011.(III….) önkormányzati 
rendelete-tervezete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési 
díjáról szóló 7/2008.(V.23.) rendelete módosításáról  
Előadó: Istenes Gyula polgármester 

 
Istenes Gyula polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Ezen rendeletmódosítást a tavalyi 
költségek figyelembe vételével alakították ki. Vaszar község önkormányzatánál szerencsére 
rezsiköltség csökkenés következett be. Az írásos előterjesztés részletesen tartalmazza a módosítás 
lényegét.  
 
Gecse község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 „igen” szavazattal, „nem” szavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi rendeletét: 
 
Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011.(III.30.) önkormányzati 
rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díjáról szóló 
7/2008.(V.23.) rendelete módosításáról 
(A rendelet a jegyzőkönyv 6. melléklete.)  
 

6. Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2011.(III….) önkormányzati 
rendelet-tervezete Gecse Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 21/2004.(IX.08.) rendelete módosításáról 
Előadó: Pfilfné Bagics Judit körjegyző 

 
Pfilfné Bagics Judit körjegyző: Ismerteti az előterjesztést. 
 
Gecse község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 „igen” szavazattal, „nem” szavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi rendeletét: 
 
Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2011.(III.30.) önkormányzati 
rendelete Gecse Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
21/2004.(IX.08.) rendelete módosításáról  
(A rendelet a jegyzőkönyv 7. melléklete.)  
 

7. Közbeszerzési terv elfogadása (8. melléklet) 
Előadó: Istenes Gyula polgármester 

 
Istenes Gyula polgármester: Ismerteti az előterjesztést. 
 
Gecse község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 „igen” szavazattal, „nem” szavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát. 
 



Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2011.(III.29.) határozata 
Gecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat közbeszerzési tervét az 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 
 

8. A Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója (9. melléklet) 
Előadó: A gyermekjóléti Szolgálat képviselője 

 
Pfilfné Bagics Judit körjegyző: Ismerteti az előterjesztést. 
 
Gecse község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 „igen” szavazattal, „nem” szavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát. 
 
Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2011.(III.29.) határozata 
Gecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás 
családsegítő, gyermekjóléti szolgálatának 2010. évi tevékenységéről szóló beszámolót az 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 
 
 

9. Az önkormányzat 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 
szóló értékelés megtárgyalása (10. melléklet) 
Előadó: körjegyző 

 
Pfilfné Bagics Judit körjegyző: Ismerteti az előterjesztést. 
 
Gecse község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 „igen” szavazattal, „nem” szavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát. 
 
Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2011.(III.29.) határozata 
Gecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2010. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja. 
 

10. Rendőrkapitány kinevezésével kapcsolatos döntés meghozatala (11. melléklet) 
Előadó: Istenes Gyula polgármester 

 
Istenes Gyula polgármester: A megyei rendőr főkapitány kérte, hogy minden testület fogadja el a 
kapitányjelölt személyét. 
 
Gecse község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 „igen” szavazattal, „nem” szavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát. 
 
Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2011.(III.29.) határozata 
Gecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szappan Csaba rendőrkapitányi 
kinevezését támogatja.  
 
 

11. Traktormunkák bérleti díjának módosítása 
Előadó: Istenes Gyula polgármester 



 
Istenes Gyula polgármester: Javasolja, hogy a 2/2011.(I.26.) számú traktor bérleti díjakról szóló 
határozatot módosítsa úgy a képviselő-testület, hogy a minimális bérleti díjat vegyék ki. 
Próbáljanak segíteni az igénylőkön, a minimális díj nagyon magas. Fizessenek a ténylegesen 
elvégzett munkák után. 
 
Pethő Attila képviselő: Ez úgy lenne reális, ha kiszállási díjat fizetnének, mondjuk 2.000,- Ft-ot. 
De ez is kérdéseket vet fel. 

 
Gecse község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 „igen” szavazattal, „nem” szavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát. 
 
Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2011.(III.29.) határozata 
Gecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2/2011.(I.26.) határozatát módosítja, a 
határozat 4. pontjának „Az 1., 2., 3., 4. pontokban felsorolt műveleteknél a legkisebb fizethető 
összeg 4.000,- Ft.” szövegrésze hatályát veszti. 
Felelős: Istenes Gyula polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
Pfilfné Bagics Judit körjegyző: Elmondja, hogy e traktor és a JCB önkormányzati célra lett 
vásárolva. Elsősorban önkormányzati feladatot kell ellátni vele. Ügyelni kell arra, hogy a végzett 
tevékenység ne lépjen át vállalkozási tevékenységbe. Elmondja a képviselőknek, hogy a JCB 
géppel kapcsolatban mindenképpen kellene dolgozót elküldeni a megfelelő képesítés 
megszerzésére, mert így nem lehetne dolgozni a géppel. Felhívja a képviselők figyelmét, hogy 
gondoskodjanak személyről, aki a megfelelő vizsgát leteszi. 

 
12. Vegyes ügyek 

 
Vida Sándor alpolgármester: Javaslata lenne, hogy fogadja el a testület, hogy ezentúl az a 
személy, aki nem képes rendbe rakni saját portáját, az kiessen abból a lehetőségből, hogy az 
önkormányzattól segélyt kapjon. 
 
Pfilfné Bagics Judit körjegyző: Rendszeres juttatásnál, vagyis a bérpótló juttatásnál van rá 
lehetőség, átmeneti segélynél azonban információi szerint nincs. Az előzőt a testület 
kezdeményezheti, ez utóbbinak pedig utána néz. 
 
Vida Sándor képviselő: Azt is mondta, hogy a szemetelőkkel, rongálókkal kapcsolatban is 
erőteljesebben fel kellene lépni. 
 
Pfilfné Bagics Judit körjegyző: Elmondja, hogy nyitott a szemetelőkkel szembeni fellépésre, 
azonban ahhoz az kellene, hogy jelentsék be konkrétan, hogy ki szemetelt. Ez pedig sajnos nem 
jellemző, túl kicsi a közösség ahhoz, hogy felvállalják a szemetelőkkel szembeni fellépést. 
 
Vida Sándor alpolgármester: Azt kérdezték tőle, hogy mi jogon kapott egy személy fát. Mennek a 
faluban a rossz hírek. Azt is problémaként mondták, hogy magánszemélynek végeztek munkát a 
JCB-vel. Ő nem tud róla, hogy maszekolás lenne vele. Szóvá tették a lakók az utak 
szennyezettségét - mármint a traktorok általi beszennyezése. Kérdezik azt, hogy polgármester 



úrnak meddig tart a munkaideje, mennyi szabadsága van. Tárgyi eszközök leltárát firtatják, a 
falugondnoki szolgálat egyes tevékenységeit firtatják. Fafelvágás, fabehordás. Azt is kérdezik, 
hol vannak a szeméttelep falábai, a játszótér betonlábai. 
 
Istenes Gyula polgármester: Aki ezekre kíváncsi, jöjjön el hozzá, kérdezze meg tőle. Tudják azt, 
hogy általában honnan indulnak el ezek a dolgok. Az önkormányzatnál úgy gondolja, rendben 
mennek a dolgok. Egyébként a falábak a hivatal udvarában vannak, a betonlábak a drótosban 
vannak. A munkaidejéről annyit, hogy amikor a szeméttelep előzetes rendezését végezték, 
pénteken délután is, meg szombaton is dolgoztak képviselő társával is. Az árokásóval pedig 
hivatalosan, számlára végezték a munkát. 
 
Vida Sándor alpolgármester: Falugondnokkal kapcsolatban: igen, fűrészeljen fát a falugondnok, 
de az illető tulajdonában lévő eszközzel. Nem helyesli, hogy a falugondnoki buszból beteghordó 
busz lett csinálva. Sokan visszaélnek ezzel. 
 
Pfilfné Bagics Judit körjegyző: A falugondnoki rendelet szerint a falugondnoki gépkocsival 
történő szállítást a polgármesternek kellene engedélyezni. És a szállítást a háziorvos javaslatára 
lehetne csak végezni.   
 
Istenes Gyula polgármester: Sajnos a falugondnok sokszor önállósítja magát, nem tartja be a rá 
vonatkozó előírásokat. 
 
Vida Sándor alpolgármester: Az önkormányzat területével kapcsolatban is kellene valamit tenni, 
mert a sportpályánál lévő önkormányzati területen sok minden van már, ami nem az 
önkormányzaté. Fel kellene lépni ellene. 
 
Istenes Gyula polgármester: Ez probléma most is, és tart tőle, hogy később is.  
 
Pethő Attila képviselő: Esetleg körbe lehetne keríteni.  
 
László István képviselő: Javasolja, hogy hozzanak döntést arról, hogy ki menjen el az árokásó 
gépre szükséges tanfolyamot elvégezni, a szükséges dokumentumot letenni. 
 
Vida Sándor alpolgármester: Ő javasolja, hogy ne egy személy menjen el, hanem kettő. Így bármi 
probléma van, helyettesíthető. 
 
Istenes Gyula polgármester: Tarró Imrével már beszélt erről, ő el is vállalja a tanfolyam 
elvégzését. Kicsit bizonytalan abban, hogyan tudja a munkát elvégezni. A másik alkalmazottként 
Kiss Lajos falugondnok jöhet szóba. 
 
Pethő Attila képviselő: Ő viszont az időbeosztás miatt nem nagyon tudna a géppel dolgozni, ha 
szükség van erre. Javasolja, hogy Istenes Gyula polgármester legyen a másik személy. 
 
Pfilfné Bagics Judit körjegyző: Nem tartja szerencsésnek, hiszen csak választott pozicióban van, 
nem alkalmazott. 
 
Vida Sándor alpolgármester: Viszont megfelelően tudná kezelni a gépet. 



 
Istenes Gyula polgármester: Amennyiben a testület ezen két személyről kíván szavazni, ő nem 
kíván a szavazásban részt venni személyes érintettsége miatt. 
 
Gecse község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 „igen” szavazattal, „nem” szavazat 
nélkül meghozta az alábbi határozatát. 
 
Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011.(III.29.) határozata 
Gecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az árokásó gép használatához szükséges 
tanfolyam elvégzésére, a szükséges vizsga letételére és bizonyítvány megszerzésére Tarró Imrét 
és Istenes Gyulát jelöli ki. Kötelezi őket a vizsga letételére. 
Felelős: Istenes Gyula polgármester 
Határidő: 2011. augusztus 30. 
 
László István képviselő: Megkérdezi a csatornaberuházás állapotát, helyzetét. 
 
Istenes Gyula polgármester: A helyzet ugyanaz, mint eddig, sajnos nincs változás. 
 
Pfilfné Bagics Judit körjegyző: Elmondja, hogy az önkormányzat csatlakozott a Közútkezelő 
szemétszedési akciójához április 21-én. Kéri a képviselőket kéri, hogy lehetőség szerint vegyenek 
részt az akcióban.  
 
További hozzászólás és kérdés hiányában Istenes Gyula polgármester megköszöni a 
képviselőknek a közreműködést, és a testület nyilvános ülését 17 óra 30 perckor bezárja. 
 

 
k.m.f. 

 
 
 
 Istenes Gyula Pfilfné Bagics Judit 
 polgármester körjegyző 
 
Jegyzőkönyv hitelesítők: 
 
 
 
 Pethő Attila Vida Sándor  
 képviselő alpolgármester 
 
 


