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Gecse Község Önkormányzata 

8543 Gecse, Kossuth u. 39. 

Szám: 73-…/2013. 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

 

Készült: Gecse község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-én 8,00 

órakor megtartott testületi üléséről 

 

Helye: Önkormányzat – Közösségi ház 

 

Jelen vannak:  Istenes Gyula     polgármester 

  Vida Sándor    alpolgármester 

  László István   képviselő 

  Pethő Attila   képviselő 

  Pöntör Lászlóné  képviselő 

     

  Tanácskozási joggal jelen van:   

 

Pfilfné Bagics Judit   jegyző 

 

        

     

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. Pöntör Lászlóné képviselő Vida Sándor alpolgármester személyében bejelenti a 

jegyzőkönyv-hitelesítőket. 

 

Istenes Gyula polgármester ismerteti a napirendet. Egy napirend felvételét javasolja, a 

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása alapító okiratának módosítását. Kéri a 

napirendi pontok elfogadását. A meghívó a jegyzőkönyv 1. melléklete.  

 

 

1. Vaszar-Gecse-Takácsi Községe Körjegyzősége I. félévi gazdálkodásáról szóló 

beszámoló 

Előadó: Pfilfné Bagics Judit 

2. Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló 

Előadó: Pfilfné Bagics Judit jegyző 

3. Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének módosítása 

Előadó: Pfilfné Bagics Judit jegyző 

4. Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal SzMSz módosítása 

Előadó: Pfilfné Bagics Judit jegyző 

5. Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal Ügyrendjének elfogadás 

Előadó: Pfilfné Bagics Judit jegyző 

6. Gecse Község Önkormányzata I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása 

Előadó: Istenes Gyula polgármester 

7. Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének ../2013.(IX.) önkormányzati 

rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló /2013.(II..) önkormányzati 
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rendelet módosításáról 

Előadó: Istenes Gyula polgármester 

8. Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás alapító okirat 

módosításának elfogadása 

Előadó: Istenes Gyula polgármester 

9. Bóbita Napközi Otthonos Óvoda I. félévi zárszámadása 

Előadó: Istenes Gyula polgármester 

10. Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása alapító okiratának módosítása 

Előadó: Istenes Gyula polgármester 

11. Vegyes ügyek 

12. Szociális ügyek (zárt ülés keretében kerül megtárgyalása) 

 

Gecse község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 „igen” szavazattal, „nem” szavazat és 

tartózkodás nélkül a napirendet elfogadta.  

 

Napirend előtt a polgármester beszámol a két ülés között átruházott hatáskörben hozott 

döntésekről, és a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról. (2. melléklet)  

 

Gecse község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 „igen” szavazattal, „nem” szavazat és 

tartózkodás nélkül a beszámolót elfogadta. 

 

Napirendi pontok tárgyalása: 

 

1. Vaszar-Gecse-Takácsi Községe Körjegyzősége I. félévi gazdálkodásáról szóló 

beszámoló (3. melléklet) 

Előadó: Pfilfné Bagics Judit 

 

Pfilfné Bagics Judit jegyző: Ismerteti az előterjesztést. 

 

Gecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 „igen” szavazattal, „nem” szavazat 

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 63/2013.(IX.12.) határozata 

Gecse község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vaszar-Gecse-Takácsi Községek 

Körjegyzősége I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztésnek megfelelően 

elfogadja. 

 

2. Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló (4. 

melléklet) 

Előadó: Pfilfné Bagics Judit jegyző 

 

Pfilfné Bagics Judit jegyző: Ismerteti az előterjesztést. 

 

Gecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 „igen” szavazattal, „nem” szavazat 

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 64/2013.(IX.12.) határozata 

Gecse község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vaszari Közös Önkormányzati 
Hivatal I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztésnek megfelelően 
elfogadja. 
 

3. Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének módosítása (5. melléklet) 

Előadó: Pfilfné Bagics Judit jegyző 
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Pfilfné Bagics Judit jegyző: Ismerteti az előterjesztést. 

 

Gecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 „igen” szavazattal, „nem” szavazat 

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 65/2013.(IX.12.) határozata 

Gecse község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közös Önkormányzati Hivatal 2013. 

évi módosított költségvetését 

38.881.000,- Ft 

 

bevételi és kiadási főösszeggel fogadja el az 1., 2., 3. melléklet szerint. 

 

Az önkormányzatok hozzájárulásának mértékét az alábbiak szerint állapítja meg: 

Vaszar Község Önkormányzata 19.437.000,- Ft 

Gecse Község Önkormányzata   5.137.000,- Ft 

Takácsi Község Önkormányzata 10.580.000,- Ft 

Pápakörnyéki Feladatellátó Társulás   3.627.000,- Ft 

 

A Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretét 13 főben határozza meg: 12 fő köztisztviselő 

és 1 fő MT hatálya alá tartozó dolgozó.  

A Közös Önkormányzati Hivatal közfoglalkoztatotti létszámkerete 0 fő. 

 

Felkéri a Képviselő-testület Vaszar Község polgármesterét, hogy a Közös Önkormányzati 

Hivatal költségvetését Vaszar Község Önkormányzata költségvetésében szerepeltesse. 

Felelős: Varga Péter polgármester 

Határidő: Vaszar önkormányzat költségvetésének módosítása 

 

1. melléklet a 65/2013.(IX.12) önkormányzati határozathoz  

Költségvetési szerv 
megnevezése 

Közös Önkormányzati Hivatal 
Ezer 

forintban 

    

Száma 
Előirányzat-csoport, kiemelt 

előirányzat megnevezése 
Előirányzat 

(A) (B) ( C ) (D) 

    Bevételek   

1.   
I. Intézményi működési 

bevételek (1.1.+…+1.8.) 
100 

  1.1. Áru- és készletértékesítés 0 

  1.2. 
Nyújtott szolgáltatások 

ellenértéke 
0 

  1.3. Bérleti díj 0 

  1.4. Intézményi ellátási díjak 0 

  1.5. Alkalmazottak térítése 0 

  1.6. 
Általános forgalmi adó 

bevétel 
0 

  1.7. Osztalék, hozambevétel 0 

  1.8. Igazgatási szolgáltatási díj 100 
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2.   
II. Véglegesen átvett 

pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) 
0 

  2.1. 
Támogatásértékű működési 

bevételek 
0 

  2.2. 
Támogatásértékű 

felhalmozási bevételek 
0 

  2.3. 
EU-s forrásból származó 

bevételek 
0 

  2.4. 
Működési célú 

pénzeszközátvétel 
 

3.   
III. Felhalmozási célú egyéb 

bevételek 
0 

4.   IV. Közhatalmi bevételek 0 

5.   V. Kölcsön 0 

6.   
VI. Pénzmaradvány, vállalk. 

tev. maradványa (6.1.+6.2.) 
0 

  
6.1

. 
Előző évi pénzmaradvány 

igénybevétele 
0 

  
6.2

. 
Előző évi vállalkozási 

maradvány igénybevétele 
 

7. 
  

VII. Önkormányzati, 
társulási támogatás 

38.781 

8. 
  

BEVÉTELEK ÖSSZESEN 
(1+2+3+4+5+6+7) 

38.881 

    

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 2. melléklet a 65/2013.(IX.12) önkormányzati határozathoz 

    Kiadások 
Ezer 
forintban  

1.   
I. Működési költségvetés 
kiadásai (1.1+…+1.5.) 

38.881 

  1.1. Személyi  juttatások 26.067 

  1.2. 
Munkaadókat terhelő 

járulékok és szociális 
hozzájárulási adó 

6.364 

  1.3. Dologi  kiadások 5.892 

 1.4. Egyéb befiz.köt(cafeteria) 558 

  1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai  

  1.6. 
Egyéb működési célú 

kiadások 
 

2.   
II. Felhalmozási költségvetés 
kiadásai (2.1+…+2.4) 

0 

  2.1. 
Intézményi beruházási 

kiadások 
 

  2.2. Felújítások  
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  2.3. 
EU-s forrásból finanszírozott 

támogatással megvalósuló 
programok, projektek kiadásai 

 

  2.4. 
Egyéb fejlesztési célú 

kiadások 
 

3.   III. Kölcsön 0 

4.   
KIADÁSOK ÖSSZESEN: 

(1+2+3) 
38.881 

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 
  
  

13 

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 
  
  

0 

    
    
 



 

 

3. melléklet a 65/2013.(IX.12) önkormányzati határozathoz 

A Közös Önkormányzati Hivatal  

2013. évi költségvetése 

 A                                                               B 

                e Ft-ban 

 Bevételek Eredeti előirányzat 

I. Finanszírozás  

I.1. Önkormányzati hivatal működésének tám.          33 699 

I.1.1 Vaszar Község Önkormányzata 18 303 

I.1.2 Gecse Község Önkormányzata 5 137 

I.1.3 Takácsi Község Önkormányzata 10 259 

I.2. Bérkompenzáció bevétele 1 135 

I.3. Önkormányzatok-Feladatellátó társ. hozzájárulása 3947 

I.3.1. Vaszar hozzájárulása (1559 fő) 0 

I.3.2. Gecse hozzájárulása (434 fő) 0 

I.3.3. Takácsi hozzájárulása (900 fő) 320  

I.3.4. Pápakörnyéki Feladatellátó Társulás hozzájárulása  3 627 

I.4 Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 100 

II. Pénzmaradvány felhasználása 0 

II.1. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 0 

II.2. Szabad pénzmaradvány 0 

I+II. Összes bevétel 38 881 

   

 Kiadások Eredeti előirányzat 

III.  Személyi juttatások 26 067 

III.1. Rendszeres személyi juttatás 22 555 

III.2. Nem rendszeres személyi juttatás 2 618 

III.3. Bérkompenzáció 894 

IV. Közterhek 6 364 

V. Dologi kiadások 5 892 

VI. Egyéb befizetési kötelezettség (cafetéria SZJA) 558 

VII. Fejlesztési kiadások 0 

VIII. Pénzmaradvány visszafizetése 0 

III-VIII. Összes kiadás 38 881 

 

4. Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal SzMSz módosítása (6. melléklet) 

Előadó: Pfilfné Bagics Judit jegyző 

 

Pfilfné Bagics Judit jegyző: Ismerteti az előterjesztést. 
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Gecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 „igen” szavazattal, „nem” szavazat 

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 66/2013.(IX.12.) határozata 

Gecse község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vaszari Közös Önkormányzati 

Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását az előterjesztés szerint elfogadja. 

Felelős: Varga Péter polgármester, Pfilfné Bagics Judit jegyző 

Határidő: folyamatos 

a Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal Ügyrendjét az előterjesztés szerint elfogadja. 

Felelős: Varga Péter polgármester, Pfilfné Bagics Judit jegyző 

Határidő: folyamatos 

 

 

5. Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal Ügyrendjének elfogadás (7. melléklet) 

Előadó: Pfilfné Bagics Judit jegyző 

 

Pfilfné Bagics Judit jegyző: Ismerteti az előterjesztést. 

 

Vida Sándor alpolgármester: Azt szeretné kérni, hogy az ügyfélfogadás legyen kifüggesztve, s 

legyen betartva. Amit még megjegyezné, hogy olyan ne forduljon elő a jövőbeni időben, hogy 

emberek rohangálnak be a hivatalba. A hivatalért mindig az felel, aki itt van. Az ügyfelek ne 

járkáljanak a hivatalban céltalanul. Ez önkormányzati hivatal, nem átjáró ház. A nagy 

hivatalokban sem lehet kénye-kedve szerint sétálni az egyes embereknek. Szinte mindig lehet 

jönni, de az sem állapot, hogy mindig jönnek az emberek. Be kellene tartani az 

ügyfélfogadást. És a munkaidő nem traccsparti, a bejövő emberek ne beszélgessenek, ne azért 

jöjjenek be a hivatalba. Ennek ne a hivatal adjon otthont. 

 

Gecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 „igen” szavazattal, „nem” szavazat 

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 67/2013.(IX.12.) határozata 

Gecse község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vaszari Közös Önkormányzati 

Hivatal Ügyrendjét az előterjesztés szerint elfogadja. 

Felelős: Varga Péter polgármester, Pfilfné Bagics Judit jegyző 

Határidő: folyamatos 

 

6. Gecse Község Önkormányzata I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása 

(8. melléklet) 

Előadó: Istenes Gyula polgármester 

 

Istenes Gyula polgármester: Ismerteti az előterjesztést. 

 

Tarró Józsefné lakos: Megkérdezi a traktormunkák bevételét.  

 

Hujterné Radics Zsuzsanna gazdálkodási ügyintéző: A bevétel 52 ezer forint volt. A kiadás 

egy szakfeladaton van, egybe van könyvelve, megváltozott a könyvelési rend. 

 

Istenes Gyula polgármester: A félévi beszámolóhoz képest duplájára növekedett a bevétel, 

mert most lett sok munka kiszámlázva. De a gázolajbeszerzés nem csak a traktor bevételeit 

növeli, hanem saját munkára is ráfordításra kerül. 
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Tarró Józsefné lakos: A traktor a gecseieké, nem kell más munkát végezni. Szerecseny felé 

nem kell munkát végezni. Az a KPM feladata. 

 

Istenes Gyula polgármester: A buszindulás elősegítése miatt volt a hó eltolás lényeges. Nem 

tudott elindulni a busz. Segítés volt a cél.  

 

Tarró Józsefné lakos: Szállított át fát Takácsiba is. 

 

Istenes Gyula polgármester: Ki is lett számlázva.  

 

Vida Sándor alpolgármester: De nem kell számlát kérni a polgármestertől, kérjen a Vida 

Viktortól, mert a vízügynek is volt szállítás, és ki is lett számlázva. Ő személy szerint azért 

nem is végeztet munkát az önkormányzattal, nehogy támadás érje.  

 

Pöntör Lászlóné képviselő: Azért a sem állja meg a helyét, hogy ha valaki látja a faluban, 

hogy a traktor szállít valakinek valamit, s bejön számlát megnézni, hogy egy egész falu 

bejöjjön megnézni.  

 

Vida Sándor alpolgármester: Azt is tudja Ilike, hogy milyen a falu népe, hogy sokat 

rágalmaznak.  

 

Istenes Gyula polgármester: Térjenek vissza a napirendre. Kéri, szavazzanak a képviselők. 

 

Gecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 „igen” szavazattal, „nem” szavazat 

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 68/2013.(IX.12.) határozata 

Gecse község Önkormányzatának Képviselő-testülete Gecse Község Önkormányzata I. félévi 

gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 

 

7. Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének ../2013.(IX.) önkormányzati 

rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.(II.19.) 

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 a következő rendeletet alkotja: 

 

Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013.(IX.24.) önkormányzati 

rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.(II.19.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

(A rendelet a jegyzőkönyv 9. melléklete.) 

 

Pfilfné Bagics Judit jegyző ismerteti a Hulladékgazdálkodási törvény új változását. 

 

8. Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás alapító okirat 

módosításának elfogadása (10. melléklet)  

Előadó: Istenes Gyula polgármester 
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Istenes Gyula polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Egy szakfeladat változása miatt kerül 

sor erre. 

 

Gecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 „igen” szavazattal, „nem” szavazat 

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 69/2013.(IX.11.) határozata 

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Győr Nagytérségi 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának módosítását az 

előterjesztés 1. mellékletében foglaltak szerint elfogadja. Felkéri a polgármestert, hogy az 

Alapító Okirat módosításának elfogadásáról a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási 

Társulást a határozat megküldésével értesítse. 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2013. szeptember 30. 

 

Gecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 „igen” szavazattal, „nem” szavazat 

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 70/2013.(IX.11.) határozata 

Gecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1. 

mellékben foglalt és átvezetett, módosításokat tartalmazó Alapító Okirat aláírására. 

Felelős: Polgármester 

Határidő: Az alapító Okirat módosításának a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás valamennyi tag önkormányzata általi elfogadását követő 30 nap 

 

Gecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 „igen” szavazattal, „nem” szavazat 

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 71/2013.(IX.11.) határozata 

Gecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 

előterjesztés 2. mellékletét képező falhatalmazó levél aláírására azzal, hogy a Társulási 

Tanács részére ez a dokumentum akkor kerül majd megküldésre, amikor a Társulási Tanács 

az Önkormányzat fizetési kötelezettségének elmulasztása miatt az Önkormányzat 

pénzforgalmi szolgáltatóhoz beszedési megbízás benyújtó határozatát az Önkormányzat 

részére megküldte. 

Felelős: Polgármester 

Határidő: a Társulási Tanács beszedési megbízás benyújtására vonatkozó határozatának az 

Önkormányzat általi kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül 

 

9. Bóbita Napközi Otthonos Óvoda I. félévi zárszámadása (11. melléklet) 

Előadó: Istenes Gyula polgármester 

 

Istenes Gyula polgármester: Ismerteti az előterjesztést. 

 

Gecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 „igen” szavazattal, „nem” szavazat 

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 72/2013.(IX.12.) határozata 

Gecse község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bóbita Napközi Otthonos Óvoda I. 

félévi zárszámadását az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 

 

10. Vegyes ügyek 
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Istenes Gyula polgármester: Szót ad Tarró Józsefnének. 

 

Tarró Józsefné lakos: Az árkok tisztítását meg kellene oldani. A Petőfi utca előtti részen is 

nagyon tömődik. Nagyon ki kellene pucolni.  

 

Istenes Gyula polgármester: Nem azt mondja, hogy ráér, de még van rá idő. 

 

Tarró Józsefné lakos: Az átfolyó is, ami a polgármester felé van, azt is meg kellene csinálni. 

A Kossuth utcán is meg kellene csinálni az árkot.  Felveti, hogy azokkal szemben is fel 

kellene lépni akik az árkokba, kutakba engedik a szennyvizet, hogy ne engedjék oda. 

 

Pfilfné Bagics Judit jegyző: Ez utóbbi nagy probléma. A kútba engedett szennyvízzel 

kapcsolatban a Környezetvédelmi Felügyelőség az illetékes, de itt is az a probléma, hogy nem 

vállalja fel senki a konkrét lépést. Sajnos az ilyent elkövetők között sok olyan van, akit hiába 

bírságolnak meg, mert olyan körülmények között élnek, hogy nem fizetnék ki a bírságot, és 

nem is lehetne behajtani.  

 

Istenes Gyula polgármester: Ki lehet kaszálni, de nem tudja, hogy mást mit lehetne vele 

csinálni. Majd megnézik. A Kossuth utcánál pedig nagy lakossági ellenállás van.  

 

Vida Sándor alpolgármester: A Kossuth utca 3-5 között az átjárót ki kellene cserélni. Többen 

akkor szólnak felé, mikor nem kellene. Azt hiszik, hogy a testületet egymásnak fogják 

ugrasztani. 

 

Istenes Gyula polgármester: A hídgyűrűvel kapcsolatban biztosan vannak problémák. De ha 

megcsinálják, akkor azzal csinálnak jót, aki nagy gépekkel közlekedik.  

 

Vida Sándor alpolgármester: Nagy gépekkel közlekednek az önkormányzati utakon is, és sok 

kárt okoznak. Valamit erre is ki kellene találni, hogy ne tegyék tönkre. Másik, amit mondani 

szeretne, a temető. Az a véleménye, hogy egy önkormányzatnak, a helyi köztemető 

fenntartása a jogkörébe tartozik. De nemcsak kötelezettsége van az önkormányzatnak, hanem 

írhat elő feltételeket is. Az önkormányzat rendben tartja. De vannak elhagyatott sírok. Utána 

lehetne nézni, hogy kinek, vagy kiknek a sírhelye ápolatlan, s kellene tenni ellene. Fel kellene 

szólítani a tulajdonosokat. Más. Itt az ideje, hogy elkezdjenek hathatósan cselekedni például a 

szennyvizet kieregetőkkel szemben. Az még a jobbik eset, hogy kieregetik saját területre, a 

rosszabb, ha az árokba.  

Javasolja, hogy a csatorna beruházással kapcsolatban legyen már tájékoztatás a lakosság felé. 

A társulat elnökét is megkérte már erre többször.  

A helyi vízvezeték még mindig alaposan törik, az elfolyt vízmennyiséget fizeti most is 

véleménye szerint a lakosság.  

 

Istenes Gyula polgármester: Úgy tudja, nem fizeti a lakosság, csak a javítást.  

 

Pfilfné Bagics Judit jegyző: Elmondja, hogy mint az köztudott, a vízdíj megállapítás is ez 

évtől megváltozott, már központilag történik, és megszabott, hogy mennyit lehet emelni. 

 

Vida Sándor alpolgármester: A vízvezetékre visszatérve az a véleménye, hogy aki a hasznot 

húzza, az vállalja a kötelezettséget is. A hajdani vízvezeték beruházás kapcsán, kinek a hibája 

a rossz minőségű anyag? A víznél maradva célszerű lenne a külső vízcsapokat úgy beállítani, 

hogy ne locsogjon a víz, többen innen viszik a vizet. Ez sem dukál itt. 
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Istenes Gyula polgármester: Elő van írva, hogy mennyi közcsapot kell biztosítani. Ez ellen 

nem lehet mit tenni.  

 

Vida Sándor alpolgármester: A szemetelésről is beszéljenek. Össze van szedve a szemét, van 

tisztasági nap tartva. Ennek ellenére rengetegen szemetelnek. Óriási probléma.  

 

Pöntör Lászlóné képviselő: Ő szólt már konkrétan személynek is, de letagadta.  

 

Istenes Gyula polgármester: Csak tettenérés esetén lehet fellépni. 

 

Vida Sándor alpolgármester: Tudja, hogy magánterületre nem lehet bemenni. Viszont a 

fedetlen kutak élet és balesetveszélyesek.  

 

Istenes Gyula polgármester: Ez a tulajdonos kötelezettsége. 

 

Vida Sándor alpolgármester: Az újsággal kapcsolatban. Kérték a lakosságot, hogy írhat bele. 

Megkérdezi, hogy miért nem cenzurázta meg a beérkezett írást most. 

 

Istenes Gyula polgármester: Ő sem most, sem máskor nem cenzurázta meg. A másik oldalát 

tekintve megkérdezi, miért vádaskodó ez a cikk.  

 

Vida Sándor alpolgármester: Az alapítvány munkájába sosem szóltak bele. Ő úgy érzi, hogy 

nem használt bántó kifejezéseket az alapítvány munkájával kapcsolatban. Ő sosem kotort 

senkinek a zsebében. Sosem mondta, hogy az alapítvány pénzért dolgozik. Kifejti még 

további véleményét a cikkel kapcsolatban. A rendezvényre kitelepüléssel kapcsolatban sem 

ért azzal egyet, hogy ingyenesen települjenek ki a vállalkozók. Ő tartani fogja a véleményét, s 

állja a pofonokat. Bárkivel kiáll, mert ő választott képviselő. azt meg nem hagyja, hogy őt, 

vagy a családját bántsák. Sokan akkor érzik jól magukat, ha rendbontást csinálnak. 

Más. Mint egyik szervezője a szüreti fesztiválnak – sok ideje fekszik benn – neki ez a szíve 

csücske, ezt szereti. Szereti a hagyományőrzést. De nem szereti azokat az embereket, akik 

pletykálnak, keverik a kását. E rendezvénnyel kapcsolatban téves pletyka, hogy azt nézik jó 

szemmel, akit meghívnak. Ide bárki jöhet a rendezvényre és a településre is. Szívvel-lélekkel, 

gecsei szeretettel várnak mindenkit a rendezvényre, a településre, de nem tudja megérteni az 

ellentét szítást.  

 

Pethő Attila képviselő : Megértették amit mondani szeretett volna. De nem testületi hatáskör. 

 

Pethő Attila képviselő 10 óra 35 perckor távozik. 

 

Istenes Gyula polgármester: Elmondja, hogy a szüreti fesztiváli kitelepülésre nem volt 

augusztus 31-ig. Így a júliusban hozott határozatot vissza kellene vonni, mert valahogy meg 

kell oldani a lakossági fogyasztást. 

 

Gecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 „igen” szavazattal, 1 „nem” 

szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 73/2013.(IX.12.) határozata 

Gecse község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 62/2013.(VII.9.) határozatát 

visszavonja. 

 

További hozzászólás és kérdés hiányában Istenes Gyula polgármester megköszöni a 

képviselőknek a közreműködést, és a testület nyilvános ülését 9 óra 45 perckor bezárja. 
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k.m.f. 

 

 

 

 Istenes Gyula Pfilfné Bagics Judit 

 polgármester jegyző 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: 

 

 

 

 Pöntör Lászlóné  Vida Sándor   

 képviselő alpolgármester 

 


