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Önkormányzati Képviselő-testület 
GIC 
Szám: 7/2012.    
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

 
Készült Gic Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. május 30-án 19  
órakor megtartott nyilvános üléséről.   
 
Az ülés helye: Gic, Művelődési Ház   
 
J e l e n   voltak:  Horváth Tibor polgármester, Sári Lajos alpolgármester,  
                            Baranyai Zoltán, Sebestyén Zoltánné,  
                            Szekeres Katalin  k é p v i s e l ő k 
 
Tanácskozási joggal meghívottak: Fehér Mária körjegyző címzetes főjegyző  
                                                    Pápai Többcélú Kistérségi Társulás  
                                                    Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata  
                                                    részéről: 
                                                    Kazinczi Gabriella családgondozó 
                Májerné Reiter Beáta családgondozó 
   
Horváth Tibor 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./ Az önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai     
     ellátásának értékelése   
     Előadó: Horváth Tibor polgármester 
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2./ Helyi rendelet alkotása az egyes önkormányzati rendeletekben szereplő  
     szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezéséről  
     Előadó: Horváth Tibor polgármester 
 
3./ Egyéb ügyek 
 
 

 
 

N a p i r e n d   tárgyalása: 
 
 
1./ Az önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai     
     ellátásának értékelése   
     Előadó: Horváth Tibor polgármester 

 
 

Előadó ismertette a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést és határozati 
javaslatot. Kérte a jelenlevők véleményét.   
 
H o z z á s z ó l á s o k :  
 
Kazinczi Gabriella családgondozó ismertette a jegyzőkönyvhöz csatolt 
beszámolót a gyermekjóléti szolgálat 2011. évi munkájáról.  
 
Májerné Reiter Beáta  családgondozó ismertette a jegyzőkönyvhöz csatolt 
beszámolót a családsegítő szolgálat 2011. évi munkájáról.  
 
Szekeres Katalin képviselő kérdezte, hogy az alapellátásban részesülő családok 
elfogadják-e a szakemberek segítségét?  
 
Kazinczi Gabriella családgondozó válaszában elmondta, hogy szívesen fogadják 
a gondozott családok a szakemberek segítségét, de általában csak látszólag 
együttműködők.  
 
Szekeres Katalin képviselő véleménye szerint a mostani szülők még kaptak 
átadandó értékeket a szüleiktől, de már átadni nem tudják a gyermekeiknek.  
 
Baranyai Zoltán képviselő véleménye is az, hogy nem tudnak  még a rendes 
szülők sem parancsolni a gyermekeiknek. Ezért vannak az igazolatlan iskolai 
hiányzások is. A szülők nem tudnak tenni semmit.  
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Kazinczi Gabriella családgondozó szerint a megoldás az lehet, hogy a 18. 
életévet betöltött gyermeknek azt mondja a szülő, ha nem fogadod el a család 
normáit, csomagolj össze és éld a saját életedet.  
 
Sári Lajos alpolgármester kérdezte, hogy a városi iskolások is mulasztanak 
igazolatlanul vagy csak a vidékiek?  
 
Kazinczi Gabriella családgondozó elmondta, hogy városi és falusi gyermekek 
egyaránt mulasztanak igazolatlanul.  
 
Horváth Tibor polgármester megköszönte a családgondozók 2011. évi munkáját, 
kérte a testület döntését.  
 
A  Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát:  
 

 
19/2012. (V.  30.) határozat: 
 
GIC község Önkormányzati Képviselő-testülete  
az önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékeléséről  
készült előterjesztést elfogadja.  
Felkéri a Polgármestert, hogy az értékelést 
A Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és 
Gyámhivatalának küldje meg.  
 
Határidő: 2012. május 31.   
Felelős:   Horváth Tibor 
                polgármester 
 
 
2./ Helyi rendelet alkotása az egyes önkormányzati rendeletekben szereplő  
     szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezéséről  
     Előadó: Horváth Tibor polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést, rendelettervezetet és indokolást 
ismertette. Kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
megalkotta a következő rendeletét: 
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7/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelet 
 
GIC Község Önkormányzati Képviselő-testülete  
az egyes önkormányzati rendeletekben szereplő  
szabálysértési rendelkezések hatályon kívül 
helyezéséről a mellékelt rendeletet alkotja.  
 

 
3./ Egyéb ügyek 
 

- Románd-Bakonypéterd-Bakonygyirót- Gic háziorvosi körzet  
megszüntetése 

    Előadó: Horváth Tibor polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést és határozati javaslatot 
ismertette. Kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát:    
 

 
20/2012. (V.  30.) határozat: 
 
GIC  Község Önkormányzati Képviselő-testülete  
– hivatkozva Dr. Asztalos Tímea Bakonypéterd,  
Bakonygyirót, Gic és Románd háziorvosának 2012. 
július 31. nappal történő felmondására – a felnőtt  
háziorvosi körzetet megszünteti. 
Felkéri a Polgármestert, hogy erről Bakonypéterd,  
Bakonygyirót és Románd községek önkormányzatait 
értesítse.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Horváth Tibor 
               polgármester 
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- Tényő-Sokorópátka-Gic háziorvosi tevékenységre ellátási szerződés 

jóváhagyása  
     Előadó: Horváth Tibor polgármester 

  
Előadó ismertette a jegyzőkönyvhöz csatolt ellátási szerződés tervezetét. 
Kérte a testület döntését.  

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

 
21/2012. (V.  30.) határozat: 
  
GIC  Község Önkormányzati Képviselő-testülete  

                   a Tényő-Sokorópátka-Gic háziorvosi tevékenységre 
                    a PROVISIO-MED Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt  
                    Felelősségű Társasággal (székhely: 9112 Sokorópátka, 
                    Fő u. 1.) kötött ellátási szerződést a melléklet szerint 
                    jóváhagyja.  
                    Felkéri a polgármestert, hogy erről Tényő és Sokorópátka  
                    községek  önkormányzatát értesítse.  
 
                    Határidő: azonnal 
                    Felelős:   Horváth Tibor 
                                     polgármester 
 
 

- A gici 69/2 hrsz-ú országos közút művelési ágú ingatlan átadása a 
Magyar Állam tulajdonába és a Közlekedésfejlesztési Koordinációs 
Központ vagyonkezelésébe 
Előadó: Horváth Tibor polgármester 
 
Előadó ismertette a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Közép-Dunántúli 
Területi Főmérnökség Veszprém Megyei Igazgatósága VES-507/2012. 
számú levelét, határozati javaslatot, nyilatkozatot. Kérte a testület 
döntését.  

 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát:    
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22/2012. (V.  30.) határozat: 

  
GIC  Község Önkormányzati Képviselő-testülete  

                   kinyilvánítja azon szándékát, hogy a tulajdonában 
 lévő gici 69 hrsz-ú közterület művelési ágú ingatlan 
 megosztása során a gici 69/2 hrsz-ú országos közút 
                   művelési ágú ingatlant térítésmentesen átadja a Magyar 
                   Állam tulajdonába és a Közlekedésfejlesztési Koordinációs 
                   Központ vagyonkezelésébe.  
                   A tulajdonba adásra vonatkozóan a képviseleti jog alapján 
                   eljáró Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 

              - 1024 Budapest, Lövőház u. 34-36. – és Gic Község 
              Önkormányzata megállapodást köt, amit a vagyonkezelő 
              jóváhagyásra megküld Gic Község Önkormányzatának.   
              Felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések 
              megtételére.  
               
              Határidő: a Magyar Közút Nonprofit Zrt.Veszprém Megyei 
                             Igazgatósága iránymutatása szerint 
              Felelős:    Horváth Tibor 
                             polgármester 

 
- Az általános iskolai tanulók tankönyv és füzetcsomag biztosítása  

Előadó: Horváth Tibor polgármester 
 
Előadó tájékoztatotta a képviselőket, hogy a sokorópátkai általános iskola 
a tankönyv és füzetcsomag megrendelés miatt megkereste, hogy az 
önkormányzat átvállalja-e a tankönyvek és füzetek költségét. Javasolta, 
hogy a tankönyveket és füzeteket ingyenesen biztosítsák az általános 
iskolásoknak. Tekintettel az önkormányzat pénzügyi lehetőségei 
szűkösségére, az éves utazási bérleteket ne vásárolja meg, hisz az 
iskolabusszal ingyenesen utazhatnak a tanulók. Aki nem az iskolabusszal 
utazik, vásárolja meg a tanulóbérletet. Kérte a testület döntését.  

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

 
23/2012. (V.  30.) határozat: 
  
GIC  Község Önkormányzati Képviselő-testülete  
az általános iskolába járó gici gyermekeknek 
biztosítja a tankönyvtámogatás kiegészítését és a füzetcsomagot.  
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Felkérte a polgármestert, hogy erről a Sokorói  
Közoktatási és Közművelődési Központ Igazgatóját  
értesítse.  

 
 

 
Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 20,40 órakor bezárta.  
 
 
     

K. m. f. 
 
 
 
Horváth Tibor                                                   Fehér Mária 
polgármester                                                       címzetes főjegyző 
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Önkormányzati Képviselő-testület 
GIC 
Szám: 8/2012.    
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

 
Készült Gic Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. június 20-án 
18,30  órakor megtartott nyilvános üléséről.   
 
Az ülés helye: Gic, Művelődési Ház   
 
J e l e n   voltak:  Horváth Tibor polgármester,  Baranyai Zoltán, Sebestyén  
                            Zoltánné k é p v i s e l ő k 
 
Tanácskozási joggal meghívottak: Fehér Mária körjegyző címzetes főjegyző  
                                                     
 
Távol maradtak: Sári Lajos alpolgármester, Szekeres Katalin  képviselő 
 
   
Horváth Tibor polgármester köszöntötte a megjelenteket.  
 
A jelenléti ív alapján megállapította, hogy 5 fő képviselőből 3 fő megjelent,  2 fő 
távol maradt, a testület határozatképes, az ülést megnyitotta.  
Kérte a testület tagjait, hogy a meghívóban közölt napirendet a testület fogadja 
el.  
 
Gic Község Önkormányzati Képviselő-testülete 3 igen szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendet elfogadta:  

 
 

N A P I R E N D 
 

 
1./ Helyi rendelet alkotása a települési szilárd hulladékok kezelésével 

kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 9/2010. (XII. 28.) önkormányzati 
rendelet módosításáról  

     Előadó: Horváth Tibor polgármester 
 
2./ A Bakonyszentlászló  0368/4 hrsz-ú kivett víztároló megnevezésű    ingatlan   
     tulajdonrész (4/100) apportálása a Bakonyalja 2002 Kft-be  
     Előadó: Horváth Tibor polgármester 
 
3./ Egyéb ügyek 
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N a p i r e n d   tárgyalása: 
 
 
1./ Helyi rendelet alkotása a települési szilárd hulladékok kezelésével 

kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 9/2010. (XII. 28.) önkormányzati 
rendelet módosításáról  

     Előadó: Horváth Tibor polgármester 
 
 

Előadó ismertette a jegyzőkönyvhöz csatolt rendelettervezetet és indokolást. 
Kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
megalkotta a következő rendeletét: 
 
 

8/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelet 
 
GIC Község Önkormányzati Képviselő-testülete  
a települési szilárd hulladékok kezelésével 
kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 9/2010. 
(XII. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról  
a mellékelt rendeletet alkotja.  
 
 
 

2./ A Bakonyszentlászló  0368/4 hrsz-ú kivett víztároló megnevezésű    ingatlan   
     tulajdonrész (4/100) apportálása a Bakonyalja 2002 Kft-be  
     Előadó: Horváth Tibor polgármester 
 
 Előadó ismertette a határozati javaslatot. Kérte a testület döntését.  
 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a  következő határozatát:   
 
 

24/2012. (VI. 20.) határozat  
 
GIC Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 
résztulajdonában (tulajdoni aránya 4/100) lévő, 
Bakonyszentlászló 0368/4 hrsz-ú kivett víztároló 
megnevezésű ingatlant 840.000 Ft bruttó értékben - 
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mint korlátozottan forgalomképes vízi közmű  
vagyont - apportként beviszi a 100 %-os 
önkormányzati tulajdonban levő  Bakonyalja 2002 
Kft-be (8438 Veszprémvarsány, Kossuth u. 44.). 
Az apportálással egyidejűleg a Bakonyalja 2002 Kft 
törzstőkéjének emelését jóváhagyja.  
Gic Község Önkormányzata tagi törzsbetétjét a 
Bakonyalja 2002 Kft-n belül 1.100.000 Ft-ról 
megemeli 840.000 Ft-tal. A tagi törzsbetét 
1.900.000 Ft-ra emelkedik.  
Amennyiben az apport bevitele érvényesen nem jön 
létre, akkor Gic Község Önkormányzati Képviselő-
testülete vagyonkezelői szerződést köt a víztároló 
működtetésére a Bakonyalja 2002 Kft-vel.  
Felhatalmazza a polgármestert az apport átadásról 
készülő okirat aláírására.  
Felkéri a polgármestert, hogy erről a Bakonyalja 
2002 Kft-t értesítse. 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Horváth Tibor  
                polgármester 

 
3./ Egyéb ügyek 
 

- Beiskolázási támogatás  ballagó nyolcadikos tanulók részére 
Előadó: Horváth Tibor polgármester 
 

Előadó kérte a képviselőket, hogy a hagyományoknak megfelelően a ballagó 
nyolcadik osztályos tanulóknak ballagáskor fizessék ki a beiskolázási 
támogatást. Kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát: 
 
25/2012. (VI. 20.) határozat 
 
Gic Község Önkormányzati Képviselő-testülete  
a gici lakóhellyel rendelkező nyolcadik osztályos  
tanulók részére                                         5.000 Ft 
összegű, egyszeri beiskolázási támogatást biztosít.  
Felkéri a polgármestert, hogy a támogatás 
kifizetéséről a ballagás napján intézkedjék. 
Határidő: 2012. június 23.  
Felelős: Horváth Tibor 
    polgármester 
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- A gici 21, 148/1, 148/2, 148/3, 165 hrsz-ú Magyar Állam tulajdonában 

lévő és a 117/2, 168/1, 169/1, 170/1 hrsz-ú Gic Község Önkormányzata 
tulajdonában lévő ingatlanok megosztása, 21/1, 21/3, 21/4. 21/5, 21/6, 
21/7 hrsz-ú ingatlanok átvétele  
Előadó: Horváth Tibor polgármester 
 
Előadó tájékoztatta a képviselőket a fenti ingatlanok megosztásáról, 
ismertette a határozati javaslatot. Kérte a testület döntését.  

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

 
 

26/2012. (VI. 20.) határozat: 
 
GIC  Község Önkormányzati Képviselő-testülete  
kinyilvánítja azon szándékát, hogy a gici 21, 148/1,  

               148/2, 148/3, 165, 117/2, 168/1, 169/1, 170/1 hrsz-ú  
               ingatlanok megosztása során kialakított  
              21/1 hrsz-ú  közterület művelési ágú,  
               21/3 hrsz-ú közterület művelési ágú,  
               21/4 hrsz-ú saját haszn. út művelési ágú, 
               21/5 hrsz-ú saját haszn. út művelési ágú, 
               21/6 hrsz-ú közterület művelési ágú, 
               21/7 hrsz-ú közterület művelési ágú ingatlanokat  
               átveszi, üzemelteti. 
              A  21, 148/1, 148/2, 148/3, 165, 117/2, 168/1,  
               169/1, 170/1 hrsz-ú  ingatlanok megosztása  
               ügyintézésével járó költségek fizetését vállalja.  

                 
  
A tulajdonba adásra vonatkozóan a képviseleti jog alapján 
eljáró Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 
 - 1024 Budapest, Lövőház u. 39. – és Gic Község                             
Önkormányzata megállapodást köt.    
Felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására  
és a szükséges intézkedések  megtételére.  
               
Határidő: Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ  
                jóváhagyása, iránymutatása szerint 
 Felelős:    Horváth Tibor 
                  polgármester 
 



 5 

 
 
 - Csatlakozás Áder János köztársasági elnök felhívásához   
            Előadó: Horváth Tibor  polgármester 
 
Előadó ismertette a jegyzőkönyvhöz csatolt felhívást. Kérte a testület döntését.  
 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül 
meghozta a  következő határozatát: 

 
27/2012. (VI. 20.) határozat  
 
GIC Község Önkormányzati Képviselő-testülete  
csatlakozik Magyarország Köztársasági 
Elnökének felhívásához, mivel mélységesen 
elítéli az elmúlt napokban dr. Schweitzer József 
világhírű tudós, nyugalmazott országos főrabbi 
ellen irányuló atrocitást. Bízik abban, ha az 
ilyen és hasonló antiszemita inzultusok ellen 
minél több település önkormányzati képviselő-
testülete is felemeli a hangját, akkor 
visszaszorítható lesz ez a gyűlöletkeltő, 
kirekesztő magatartás.    
Felkéri a polgármestert, hogy  
- Áder János elnök urat a Köztársasági Elnöki 
Hivatalhoz címzett levélben postai úton,  

- Dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselő urat 
elektronikus levélben 
értesítse a felhíváshoz való csatlakozásról.  
 
 Határidő: azonnal    
 Felelős:   Horváth Tibor   
                 polgármester 

 
 
 
Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 19,20 órakor bezárta.  
     

K. m. f. 
 
 
 
Horváth Tibor                                                   Fehér Mária 
polgármester                                                       címzetes főjegyző 
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Önkormányzati Képviselő-testület 
GIC 
Szám: 10/2012.    
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

 
Készült Gic Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. október 19-én 16 
órakor megtartott nyilvános üléséről.   
 
Az ülés helye: Gic, Művelődési Ház   
 
J e l e n   voltak:  Horváth Tibor polgármester,   
                            Sebestyén Zoltánné, Szekeres Katalin 
                            k é p v i s e l ő k 
 
Tanácskozási joggal meghívott: Fehér Mária körjegyző címzetes főjegyző  
 
Távol maradtak:     Sári Lajos alpolgármester, Baranyai Zoltán képviselő                                       
  
Horváth Tibor polgármester köszöntötte a megjelenteket.  
 
A jelenléti ív alapján megállapította, hogy 5 fő képviselőből 3 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 3 igen szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendet elfogadta:  

 
 

N A P I R E N D 
 

 
1./ Pápai Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodás módosítása   
     Előadó: Horváth Tibor polgármester 
 
2./ Beszámoló a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás 2012. I. félévi  
     tevékenységéről    
     Előadó: Horváth Tibor polgármester 
 
3./ Megállapodás a fogászati ügyeletről 
     Előadó: Horváth Tibor polgármester 
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4/ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati  
     Ösztöndíjrendszer 2013. évi pályázati fordulójához  
     Előadó: Horváth Tibor polgármester 
 
5./ Egyéb ügyek 
 
 
N a p i r e n d   tárgyalása: 

 
1./ Pápai Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodás módosítása   
     Előadó: Horváth Tibor polgármester 
 
Előadó ismertette a jegyzőkönyvhöz csatolt társulási megállapodás módosítást. 
Kérte a testület döntését.   
 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát:  
 
 
 
                    31/2012. (X. 19.) határozat 

 

 GIC  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás  
 módosítását és annak egységes szerkezetét az előterjesztés  
 szerint jóváhagyja.  
 Felhatalmazza a Polgármestert a társulási megállapodás aláírására.  
 Felkéri a Polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről szóló  
 határozatnak a   Pápai Többcélú Kistérségi Társulás 
Munkaszervezetéhez  
 történő megküldéséről  gondoskodjon.  
 
Határidő: 2012. november 5.      
Felelős: Horváth Tibor  
              polgármester  
 

 
2./ Beszámoló a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás 2012. I. félévi  
     tevékenységéről    
     Előadó: Horváth Tibor polgármester 
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Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt beszámolót ismertette. Kérte a testület 
döntését.  

 
 

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

 
 
               32/2012. (X. 19.) határozat 

 
GIC Község Önkormányzati Képviselő-testülete 
Pápai Többcélú Kistérségi Társulás 2012. I. félévi  
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta.  
 

 
3./ Megállapodás a fogászati ügyeletről 
     Előadó: Horváth Tibor polgármester 
 
Előadó ismertette a az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény (Győr) 
512-1/Eü/2012. számú levelét, melyben kérte az önkormányzat nyilatkozatát 
arról, hogy a sürgősségi ügyeleti ellátást a továbbiakban is igénybe kívánja-e 
venni a lakosság számára. Javasolta, hogy 2013. évben is vegyék igénybe. Kérte 
a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát: 

 
 

33/2012. (X. 19.) határozat 
 
GIC Község Önkormányzati Képviselő-testülete 
az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény (Győr) 
által biztosított fogorvosi sürgősségi ügyeleti ellátást  
2013. 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:   Horváth Tibor 
              polgármester 
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4/ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati  
     Ösztöndíjrendszer 2013. évi pályázati fordulójához  
     Előadó: Horváth Tibor polgármester 
 
Előadó ismertette a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatot, az általános 
szerződési feltételeket. Kérte a testület döntését.  

 
 

A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát:  
 
 
                34/2012. (X. 19.) határozat 

 
GIC Község Önkormányzati Képviselő-testülete 
a jogszabályoknak megfelelően kifejezett és 
visszavonhatatlan döntést hoz arról, hogy csatlakozni kíván 
a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, 
illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok 
támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi pályázati 
fordulójához. 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj- 
rendszer 2013. 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 2013. évi  
fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a  
pályázatokról hozott döntését  a  
https.//www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbele.asspx  internet  
címen elérhető EPER.Bursa rendszerben rögzíti.  
Nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa 
meghatározott és a pályázóktól bekért, a szociális 
körülmények igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és 
mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás 
feltételeivel.  
Felkéri a polgármestert, hogy a csatlakozásról szóló önkor- 
mányzati döntésről a Csatlakozási nyilatkozatot az 
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Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére  küldje meg. 
 
Határidő:  2012. október 26.  

               Felelős:     Horváth Tibor  
                              polgármester 
 
5./ Egyéb ügyek 
 
- Halottak napja     

Előadó: Horváth Tibor  polgármester  
 
Előadó  tájékoztatta a képviselőket, hogy a halottak napi emlékszertartást 2012. 
november 1-jén 17 órakor tartják a temetőben. Kérte a képviselők részvételét.  
 
 

 
Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 16,20 órakor bezárta.  
     
 
 

K. m. f. 
 
 
 
Horváth Tibor                                                   Fehér Mária 
polgármester                                                       címzetes főjegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 



Önkormányzati Képviselő-testület 

GIC 

Szám: 3/2012.    

 

J e g y z ő k ö n y v 
 

 

Készült Gic Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. január 16-án 18 

órakor megtartott nyilvános üléséről.   
 

Az ülés helye: Gic, Művelődési Ház   
 

J e l e n   voltak:  Horváth Tibor polgármester, Sári Lajos alpolgármester,  

                            Baranyai Zoltán, Sebestyén Zoltánné,  

                            Szekeres Katalin  k é p v i s e l ő k 

 

Tanácskozási joggal meghívott: Fehér Mária körjegyző címzetes főjegyző  
 

 

Horváth Tibor 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./    Folyószámla hitel felvétele   

            Előadó: Horváth Tibor polgármester 
 

N a p i r e n d   tárgyalása: 
 

   1./    Folyószámla hitel felvétele   

            Előadó: Horváth Tibor polgármester 
 
Előadó tájékoztatta a képviselőket, a 71/2010. (XII. 27.) határozattal 
megigényelt folyószámla hitel lehetőséget 1 évre biztosították, ami lejárt.  
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Javasolta, hogy hosszabbítsák meg újabb 1 évre, mert a pályázati támogatásokat 

előfinanszírozni kell. Ha ehhez nem rendelkeznek elegendő fedezettel, akkor  
igénybe tudják venni a számlavezető banktól, az  OTP-től a folyószámla hitel 
lehetőségét. Ismertette a határozati javaslatot. Kérte a testület döntését.  
 

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

meghozta a következő határozatát: 

 

 

 

1/2012. (I. 16.)   határozat 

 
GIC Község Önkormányzat Képviselő-testülete átmeneti likviditási probléma 

áthidalása céljára 4.000.000 Ft azaz Négymillió forint összegű 1 év futamidejű 
folyószámla hitelt vesz fel az OTP Bank Nyrt-től.  
Kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatti költségvetésébe a hitel és 
járulékai visszafizetésére a fedezetet saját bevételeiből a fejlesztések előtt 
betervezi, jóváhagyja és biztosítja.  

Felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés megkötésére az OTP Bank Nyrt-

vel.  

 

Határidő: azonnal  
Felelős:   Horváth Tibor  
                polgármester  

 

 

Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 18,10 órakor bezárta.    

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

Horváth Tibor                                                   Fehér Mária 

polgármester                                                       körjegyző 

         címzetes főjegyző 
 



 
 
Önkormányzati Képviselő-testület 
GIC 
Szám: 3/2012.    
 

J e g y z ő k ö n y v 

 
 
Készült Gic Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. február 10-én 13 
órakor megtartott nyilvános üléséről.   
 
Az ülés helye: Gic, Művelődési Ház   
 
J e l e n   voltak:  Horváth Tibor polgármester, Sári Lajos alpolgármester,  
                            Baranyai Zoltán, Sebestyén Zoltánné,  
                            Szekeres Katalin  k é p v i s e l ő k 
 
Tanácskozási joggal meghívottak: Fehér Mária körjegyző címzetes főjegyző  
                                                    Horváth Irén köztisztviselő 
 
Horváth Tibor 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 2012. évi költségvetéséről    
     Előadó: Horváth Tibor polgármester 
 
2./ Egyéb ügyek 
 
Z á r t   ülésen: 
 
1./Átmeneti segély kérelmek elbírálása 
     Előadó: Horváth Tibor polgármester  
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N a p i r e n d   tárgyalása: 
 
 
1./ Helyi rendelet alkotása az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről    
     Előadó: Horváth Tibor polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztéseket, határozati javaslatot és 
rendelettervezetet ismertette. Kérte a képviselők véleményét.   

 
 
 
H o z z á s z ó l á s o k : 
 
Sári Lajos alpolgármester kérdezte, mit jelent a 3. § (6) bekezdésében az 
általános tartalék? A 841126 szakfeladaton a tagdíjak és normatíva átadás mit 
tartalmaz?  
 
Horváth Irén köztisztviselő válaszában elmondta, hogy beruházást, felújítást 
nem terveztek a költségvetésben. Amennyiben a képviselő-testület úgy határoz, 
az általános tartalék összegéből van lehetősége a fejlesztésre.  
A tagdíjak és normatíva átadás cím alatti felsorolás tartalmazza az átadandó 
pénzeszközöket.  
 
Horváth Tibor polgármester kérte a testületet, hogy a határozati javaslatot és 
rendelettervezetet fogadják el.  
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát:  
 
 
5/2012. (II. 10.) határozat 
 
GIC Község Önkormányzati Képviselő-testülete 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.  
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
megalkotta a következő rendeletét:   
 
 
                     1/2012. (II. 13.) önkormányzati rendelet 

 
 GIC  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

                     az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről a  
                     mellékelt rendeletet alkotja.  
 
 
2./ Egyéb ügyek 
 
-Vock Balázs gici lakos telekvásárlási kérelme 

Előadó: Horváth Tibor polgármester 

 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt kérelmet ismertette. Kérte a képviselők 
véleményét. 
 
H o z z á s z ó l á s o k :  
 
Baranyai Zoltán képviselő elmondta, hogy támogatja a telekvásárlási kérelmet. 
Javasolta a telek értékesítését.  
 
Sári Lajos alpolgármester felhívta a képviselők figyelmét, hogy több millió Ft-
ba került a telkek kialakítása az önkormányzatnak. Javasolta, hogy 10 éves 
beépítési kötelezettséggel értékesítsék a telket.  
 
Horváth Tibor polgármester elmondta, hogy a telket 238 ezer Ft-ért vásárolta 
vissza az önkormányzat az előző tulajdonostól. Javasolta, hogy ezen az áron 
értékesítsék, 10 éves beépítési kötelezettséggel. Kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással  
meghozta a következő határozatát:  
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6/2012. (II. 10.) határozat 
 
GIC Község Önkormányzati Képviselő-testülete  
Vock Balázs és Vockné Czirfusz Brigitta  
Gic, Nagy Lajos út 22. sz. alatti lakosok gyermekei: 
Vock Mátyás (Pápa, 1998. 09. 24. an: Czirfusz Brigitta) 
Vock Ádám   (Pápa, 2000. 08. 20. an: Czirfusz Brigitta) 
Vock András (Pápa,  2007. 09. 26. an: Czirfusz Brigitta) 
8435 Gic, Nagy Lajos út 22. sz. lakosok  részére  
238.000 Ft-ért értékesíti a Gic 170/5 hrsz-ú beépítetlen területet. 
A testület 10 éven belüli beépítési kötelezettséget ír elő, 
melyet a Földhivatali nyilvántartásba be kell jegyeztetni,  
oly módon, ha a beépítés nem történik meg a telek 
eredeti árban visszakerül tulajdonjogilag az Önkormányzat 
nevére. 
A testület felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés 
aláírására.  
 
Határidő: 2012. március 31.  
Felelős: Horváth Tibor 
            polgármester 
     
 
 
- A Sokorói Közoktatási és Közművelődési Központ Sokorópátka  2012. évi         

   költségvetésének elfogadása   

   Előadó: Horváth Tibor polgármester 
 
Előadó ismertette a Sokorói Közoktatási és Közművelődési Központ 
Sokorópátka  2012. évi      költségvetésének tervezetét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.   
 
Horváth Tibor  polgármester kérte a testület döntését.  
 
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát: 
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                   7/2012. (II. 10.) határozat 

 
 GIC  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

                     a Sokorói Közoktatási és Közművelődési Központ 
                     Sokorópátka 2012. évi költségvetését a jegyzőkönyv 
                     melléklete szerint elfogadja. 
                     Felkéri a polgármestert, hogy erről Sokorópátka  
                     Község Önkormányzatát értesítse.  
                     Határidő: azonnal 
                     Felelős:   Horváth Tibor 
                                     polgármester 
 
 
 

- Gic község Győr-Moson-Sopron megyéhez csatlakozásának lehetősége 

Előadó: Horváth Tibor polgármester 

 
Előadó ismertette a jegyzőkönyvhöz csatolt jegyzőkönyvi kivonatokat, 
Sokorópátka Község Önkormányzata 1,2,3/2012. (I. 12.) határozatait.  
Kérte a képviselők véleményét.  
 
H o z z á s z ó l á s o k : 
 
Baranyai Zoltán képviselő véleménye az, hogy a megyeváltásról való 
döntés során a lakosság érdekeit kell szem előtt tartani.  
 
Sári Lajos alpolgármester elmondta, hogy nem rendelkeznek elég 
információval a döntéshez. Nem látják át a csatlakozás előnyeit, 
hátrányait.  
 
Baranyai Zoltán képviselő elmondta, hogy 2012. január 1-jével négy 
községből álló körjegyzőség székhelye lett Gic község. Ennek a 
körjegyzőségnek a működőképességét veszélyeztetné Gic kiválása. Túl 
nagy előnyét nem látja a győr-moson-sopron megyei csatlakozásnak. 
Véleménye szerint az idősek nem örülnének a megyeváltásnak. Számba 
kell venni azokat a körülményeket, amelyek mellette és amelyek ellene 
szólnak. Pápán jól működik a járóbetegellátás.  
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Sári Lajos alpolgármester véleménye szerint a köztudatban benne van, 
hogy mennének Győr-Moson-Sopron megyéhez, mert Veszprém 
messzebb van, mint Győr.  
Ha a téti járáshoz tartoznának, akkor nem szabad átmenni, de ha 
Pannonhalmához, akkor már meggondolandó, mert Pannonhalma 
közelebb van, mint Pápa. Véleménye az, hogy várják meg, amíg 
letisztulnak a dolgok, ne döntsenek még. Gic nincs döntéskényszerben. 
Alternatíva lehet, de ne sürgessék.  
 
Baranyai Zoltán képviselő véleménye az, hogy ne hitegessék 
Sokorópátkát, döntsék el most. Gondolják meg, hogy a járt utat elhagyják-
e a járatlanért.  
 
Sári Lajos alpolgármester elmondta, ne adják fel a lehetőségét a 
csatlakozásnak. Várjanak a döntéssel az év végéig.  
 
Baranyai Zoltán képviselő elmondta, hogy több érv van a maradás mellett.  
Vakon nem szabad beleugrani.  
 
Szekeres Katalin képviselő javasolta, hogy a tanév végéig döntsenek a 
megyeváltásról.  
 
Horváth Tibor polgármester az elhangzott vélemények alapján javasolta, 
hogy várják meg, amíg a csatlakozással kapcsolatos kérdésekre választ 
kapnak, ismerjék meg a lehetőségeket. Ezt követően szülessen döntés.  
 
 

 
Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 14,10 órakor bezárta, a 
tanácskozást zárt ülésen folytatja.     
 
 
 

K. m. f. 
 
 

 
 
Horváth Tibor                                                   Fehér Mária 



polgármester                                                       körjegyző 
         címzetes főjegyző 
 



Önkormányzati Képviselő-testület 
GIC 
Szám: 4/2012.    
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

 
Készült Gic Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. március 13-án 18 
órakor megtartott nyilvános üléséről.   
 
Az ülés helye: Gic, Művelődési Ház   
 
J e l e n   voltak:  Horváth Tibor polgármester, Sári Lajos alpolgármester,  
                            Baranyai Zoltán, Sebestyén Zoltánné,  
                            Szekeres Katalin  k é p v i s e l ő k 
 
Tanácskozási joggal meghívott: Fehér Mária körjegyző címzetes főjegyző  
 
Horváth Tibor 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 a természetben nyújtott szociális ellátásokért  
     fizetendő térítési díjakról    
     Előadó: Horváth Tibor polgármester 
 
2./ Helyi rendelet alkotása a szociális ellátásokról     
     Előadó: Horváth Tibor polgármester 
 
3./ Helyi rendelet alkotása a falugondnoki szolgáltatásról     
     Előadó: Horváth Tibor polgármester 
 
4./ Egyéb ügyek 
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Z á r t   ülésen: 
 
1./ Szociális kérelmek elbírálása 
     Előadó: Horváth Tibor polgármester  

 
N a p i r e n d   tárgyalása: 
 
 
1./ Helyi rendelet alkotása a természetben nyújtott szociális ellátásokért  
     fizetendő térítési díjakról    
     Előadó: Horváth Tibor polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést és rendelettervezetet ismertette. 
Kérte a képviselők véleményét.   

 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Horváth Tibor polgármester kérte a testület döntését.  
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
megalkotta a következő rendeletét:   
 
 
                     2/2012. (III. 14.) önkormányzati rendelet 

 
 GIC  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

                     a természetben nyújtott szociális ellátásokért  
                     fizetendő térítési díjakról a mellékelt rendeletet alkotja.  
 
 
2./ Helyi rendelet alkotása a szociális ellátásokról     
     Előadó: Horváth Tibor polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést és rendelettervezetet ismertette. 
Kérte a képviselők véleményét.   

 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Horváth Tibor polgármester kérte a testület döntését.  
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
megalkotta a következő rendeletét:   
 
 
                    3/2012. (III. 14.) önkormányzati rendelet 

 
 GIC  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

                     a szociális ellátásokról  a mellékelt rendeletet alkotja.  
 
 
3./ Helyi rendelet alkotása a falugondnoki szolgáltatásról     
     Előadó: Horváth Tibor polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést és rendelettervezetet ismertette. 
Kérte a képviselők véleményét.   

 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Horváth Tibor polgármester kérte a testület döntését.  
 

 
 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
megalkotta a következő rendeletét:   
 
 
                    4/2012. (III. 14.) önkormányzati rendelet 

 
 GIC  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

                     a falugondnoki szolgáltatásról a mellékelt rendeletet alkotja.  
 
 
4./ Egyéb ügyek 
 

- Veszprém Megyei Falugondnokok Egyesületének  támogatása 

Előadó: Horváth Tibor polgármester 

 
Előadó ismertette a Veszprém Megyei Falugondnokok Egyesülete  
támogatási kérelmét. Kérte a testület döntését.  
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát:  
 
                     11/2012. (III. 13.) határozat 
 

GIC Község Önkormányzati Képviselő-testülete 
                       a Veszprém Megyei Falugondnokok Egyesülete 
                       működését 2012. évben 10.000 Ft-tal támogatja.  
                       Felhatalmazza a polgármestert a támogatási megálla- 
                       podás aláírására.  
                       Felkéri a polgármestert, hogy a támogatás átutalására 
                       intézkedjék.  
 
                      Határidő: 2012. április 30. 
                      Felelős:   Horváth Tibor  
                                      polgármester 
     
 

- Csóti Kistérségi Körzeti Megbízotti Csoport által használt szolgálati  

     gépkocsi  üzemeltetéséhez támogatás  

          Előadó: Horváth Tibor polgármester 
 
 
Előadó ismertette a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság által megküldött 
megállapodás tervezetet. Kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát: 
 
                     12/2012. (III. 13.) határozat 

 

Gic  Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 01. 
és 2012. december 31. közötti időre körzeti megbízotti feladatokat 
ellátó rendőr munkájának segítésére (10 Ft/fő/hó) havi 3.830.-Ft, 
egy évre 45.960.-Ft  anyagi támogatást nyújt a Pápai 
Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály állományába tartozó 
Csóti Kistérségi Körzeti Megbízotti Csoport által használt 
szolgálati gépkocsi – belső normában meghatározott mértéken 
felüli – üzemeltetésére (üzemanyag-költségek fedezésére) a 
mellékelt megállapodásban foglaltak szerint.  
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A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 
adományozásra irányuló megállapodás aláírására.  
 
Határidő: azonnal   
Felelős::   Horváth Tibor 
               polgármester                  

  
 

- Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

Társulási Tanácsába delegálás 

           Előadó: Horváth Tibor  polgármester 
 
Előadó ismertette a jegyzőkönyvhöz csatolt levelet, melyben a Győr 
Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás elnök nevében 
Horváth István kérte Valiczkó Mihály Győrasszonyfa Község 
Polgármesterének jelölését. Ismertette a határozati javaslatot. Kérte a testület 
döntését.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát:  
 

13/2012. (III. 13.) határozat  
 
GIC Község Önkormányzati Képviselő-testülete 
a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás Társulási Tanácsába a „Veszprémvarsányi régió” 
képviseletében Győrasszonyfa Község Polgármesterét, Valiczkó 
Mihály urat delegálja. 
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Győr Nagytérségi 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulást értesítse.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Horváth Tibor   
                 polgármester 

 
Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 19,05 órakor bezárta, a 
tanácskozást zárt ülésen folytatja.     

K. m. f. 
 
Horváth Tibor                                                   Fehér Mária 
polgármester                                                       címzetes főjegyző 



 



 
 
Önkormányzati Képviselő-testület 
GIC 
Szám: 5/2012.    
 

J e g y z ő k ö n y v 

 
 
Készült Gic Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. április 30-án 18 
órakor megtartott nyilvános üléséről.   
 
Az ülés helye: Gic, Művelődési Ház   
 
J e l e n   voltak:  Horváth Tibor polgármester, Sári Lajos alpolgármester,  
                            Baranyai Zoltán, Sebestyén Zoltánné,  
                            Szekeres Katalin  k é p v i s e l ő k 
 
Tanácskozási joggal meghívott: Fehér Mária körjegyző címzetes főjegyző  
 
Horváth Tibor 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 2011. évi költségvetéséről szóló  
     1/2011. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról    
     Előadó: Horváth Tibor polgármester 
 
2./ Helyi rendelet alkotása az önkormányzat 2011. évi költségvetési  
     zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról     
     Előadó: Horváth Tibor polgármester 
 
3./ Közbeszerzési terv elfogadása 2012. évre 
     Előadó: Horváth Tibor polgármester 



 
4./ Egyéb ügyek 
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N a p i r e n d   tárgyalása: 
 
 
1./ Helyi rendelet alkotása az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló  
     1/2011. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról    
     Előadó: Horváth Tibor polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést és rendelettervezetet ismertette. 
Kérte a képviselők véleményét.   

 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Horváth Tibor polgármester kérte a testület döntését.  
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
megalkotta a következő rendeletét:   
 
 
                    5/2012. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 

 
 GIC  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

                     az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 
                     1/2011. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról  
                     a mellékelt rendeletet alkotja.  
 
 
2./ Helyi rendelet alkotása az önkormányzat 2011. évi költségvetési  
     zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról     
     Előadó: Horváth Tibor polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést és rendelettervezetet ismertette. 
Kérte a képviselők véleményét.   

 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Horváth Tibor polgármester kérte a testület döntését.  
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
megalkotta a következő rendeletét:   
 
 
                    6/2012. (V. 02.) önkormányzati rendelet 

 
 GIC  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
az önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadásáról és  
pénzmaradvány jóváhagyásáról a mellékelt rendeletet alkotja.  

 
 
3./ Közbeszerzési terv elfogadása 2012. évre 
     Előadó: Horváth Tibor polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést és határozati javaslatot  
ismertette. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Horváth Tibor polgármester kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát: 
 

16/2012. (IV.  30.) határozat: 

 
Gic Község Önkormányzati Képviselő-testülete  a 
közbeszerzésekről szóló                   2011. évi CVIII. 
törvény 33. §-ában (1) bekezdésben foglaltak szerint  
megállapítja, hogy a 2012. évben közbeszerzési tervben 
feltüntethető beszerzéseket nem tervez. 
 

 
4./ Egyéb ügyek 
 
- A Sokorói Közoktatási és Közművelődési Központ Sokorópátka  2011. évi         

   költségvetési beszámolójának elfogadása   

   Előadó: Horváth Tibor polgármester 
 
Előadó ismertette a Sokorói Közoktatási és Közművelődési Központ 
Sokorópátka  2011. évi      költségvetési beszámolóját.  



 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.   
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Horváth Tibor  polgármester kérte a testület döntését.  
 
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát: 
 
 

 
 
 

 
17/2012. (IV.  30.) határozat: 
 
 GIC  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

                     a Sokorói Közoktatási és Közművelődési Központ 
                     Sokorópátka 2011. évi költségvetési beszámolóját  
                     a jegyzőkönyv  melléklete szerint elfogadja. 
                     Felkéri a polgármestert, hogy erről Sokorópátka  
                     Község Önkormányzatát értesítse.  
                     Határidő: azonnal 
                     Felelős:   Horváth Tibor 
                                     polgármester 
 
 
 
 
Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 19 órakor bezárta.  
 
 
     

K. m. f. 
 
 
 
Horváth Tibor                                                   Fehér Mária 
polgármester                                                       címzetes főjegyző 
 



Önkormányzati Képviselő-testület 
GIC 
Szám: 6/2012.    
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

 
Készült Gic Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. május 4-én 18,30 
órakor megtartott nyilvános üléséről.   
 
Az ülés helye: Gic, Művelődési Ház   
 
J e l e n   voltak:  Horváth Tibor polgármester, Sári Lajos alpolgármester,  
                            Baranyai Zoltán, Sebestyén Zoltánné,  
                            Szekeres Katalin  k é p v i s e l ő k 
 
Tanácskozási joggal meghívott: Fehér Mária körjegyző címzetes főjegyző  
                                                 Dr. Németh Balázs háziorvos Tényő-Sokorópátka 
 
Horváth Tibor 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./ Csatlakozási szándék a Tényő-Sokorópátka Háziorvosi körzethez  
     Előadó: Horváth Tibor polgármester 
 

 
 

N a p i r e n d   tárgyalása: 
 
 
1./ Csatlakozási szándék a Tényő-Sokorópátka Háziorvosi körzethez  
     Előadó: Horváth Tibor polgármester 
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Előadó ismertette Dr. Asztalos Tímea háziorvos levelét, melyben értesíti az 
önkormányzatot, hogy háziorvosi tevékenységét 2012. június 30. napjával 
megszünteti, háziorvosi rendelőre vonatkozó működési engedélyét visszaadja, a 
felnőtt háziorvosi körzet praxisjogáról 2012. június 30. napjával az 
önkormányzat javára térítés nélkül lemond. 2012. július 1-jétől 31-ig a 
helyettesítésről gondoskodik.  
Fentiek miatt az utódlásról, a lakosság háziorvosi ellátásáról az 
önkormányzatnak gondoskodnia kell. 
Felvette a kapcsolatot Tényő-Sokorópátka háziorvosával, Dr. Németh Balázzsal, 
aki fogadná a körzetéhez Gic község csatlakozását.  
Ehhez Gic Község Önkormányzatának kell a döntése, majd Tényő és 
Sokorópátka községek önkormányzatai nyilatkoznak arról, hogy fogadják-e a 
csatlakozást. Kérte a képviselők véleményét.   
 
H o z z á s z ó l á s o k :  
 
Sári Lajos alpolgármester kérdezte, hogy nem jelent-e problémát, hogy a Tényő-
Sokorópátka körzet Győr-Moson-Sopron megyéhez tartozik, Gic község pedig 
Veszprém megyéhez. 
 
Dr. Németh Balázs háziorvos a kérdésre válaszolva elmondta, hogy érdeklődött 
erről a győri tisztifőorvosnál, nem jelent gondot a másik megyéhez tartozás. 
Eddig is Győr-Moson-Sopron megyei településeken levő háziorvosi körzethez 
tartozott Gic.  
 
Baranyai Zoltán képviselő kérdezte, hogy a rendelési idő hogyan alakulna? 
 
Dr. Németh Balázs háziorvos válaszában elmondta, hogy össze kell egyeztetni a 
másik két település rendelési idejével. Heti két nap tervezi a gici rendelési időt. 
Rendelési időn kívül is „mobil” lesz. Hosszú távra gondolja Gic község 
háziorvosi ellátását.  
 
Baranyai Zoltán képviselő kérdezte, hogy kézi gyógyszertár működtetését 
vállalná-e? Hány fő asszisztenssel dolgozik? Elmondta, hogy Dr. Asztalos 
Tímea háziorvos Nyáriné Lődi Csilla asszisztenssel dolgozott, akinek most 
megszűnik az állása. Ajánlja, hogy alkalmazza őt a doktor úr a körzetében. 
Személyében egy nagy gyakorlattal és szakmai tudással rendelkező munkaerőt 
kapna.  
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Dr. Németh Balázs háziorvos elmondta, hogy megoldható a kézi gyógyszertár 
működtetése. 1 fő asszisztense van, meggondolja Nyáriné Lődi Csilla 
alkalmazását is.  
Amennyiben Gic Község Önkormányzata úgy határoz, hogy csatlakozik a 
körzethez, a szükséges intézkedéseket ehhez megteszi.  
 
Horváth Tibor polgármester kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát:    
 

18/2012. (V.  4.) határozat: 

 
 GIC  Község Önkormányzati Képviselő-testülete  

                     csatlakozni kíván a PROVISIO-MED Egészségügyi  
                     Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 
                     9112 Sokorópátka, Fő u. 1.) által ellátott Tényő- 
                     Sokorópátka települések háziorvosi körzetéhez 
                     2012. augusztus 1-jétől.  
                     A csatlakozáshoz kéri Tényő és Sokorópátka községek 
                     önkormányzatai hozzájáruló nyilatkozatát.  
                     Felkéri a polgármestert, hogy erről Tényő és Sokorópátka  
                     községek  önkormányzatát értesítse.  
 
                     Határidő: azonnal 
                     Felelős:   Horváth Tibor 
                                     polgármester 
 
 
 
Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 19 órakor bezárta.  
 
 
     

K. m. f. 
 
 
 
Horváth Tibor                                                   Fehér Mária 
polgármester                                                       címzetes főjegyző 
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Önkormányzati Képviselő-testületek 
BAKONYSZENTIVÁN, GIC, 
PÁPATESZÉR, VANYOLA 
 
Szám: Bakonyszentiván 1/2012.  
           Gic 2/2012. 
           Pápateszér 2/2012. 
           Vanyola 1/2012.  
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

 
Készült Bakonyszentiván, Gic, Pápateszér és Vanyola  községek  Önkormányzati 
Képviselő-testületei  2012. február 6-án  18 órakor megtartott nyilvános, e g y ü t t e s  
üléséről. 
Az ülés helye:  Gic,  Művelődési Ház      
 
 
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: 

                Horváth Tibor polgármester, Sári Lajos alpolgármester,  
                Baranyai Zoltán, Sebestyén Zoltánné, Szekeres Katalin 
                k é p v i s e l ő k  
 

                         Pápateszér Község Önkormányzata részéről: 
                         Szalczer György polgármester, Völfinger Béla alpolgármester, 
                         Forsthoffer István, Horváth József, Ilkó Sándor, Kuti Károlyné,  
                         Léhner Ilona  k é p v i s e l ő k ,  
 
                         Vanyola község Önkormányzata részéről: 
                          Varga Miklós polgármester, Vajda Lajosné  alpolgármester, 
                          Árvainé Nagy Zsuzsanna, Gajdacsik Ernő 
                           k é p v i s e l ő k 
      
Tanácskozási joggal meghívottak:    Fehér Mária körjegyző címzetes főjegyző ,  
                                                           Bertalan Gyuláné, Forsthoffer Katalin,  
                                                           Horváth Irén, Horváth Istvánné, Kiss Zoltán, 
                                                           Koncz Gáborné, Tolnerné Ihász Irén, Vassné 
                                                           Butkovics Andrea, Vesztergom Ferencné,  
                                                           Zsuppán Lászlóné   köztisztviselők 
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Távol maradtak:   Karvas János képviselő Bakonyszentiván   
                             Nagy Róbert képviselő Vanyola 
 
 
Horváth Tibor polgármester (Gic) 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 5 fő, a képviselő-testület határozatképes, a pápateszéri 7 fő képviselő közül 
megjelent 7 fő, a képviselő-testület határozatképes, a vanyolai 5 fő képviselő közül 
megjelent 4 fő, távol maradt 1 fő, a képviselő-testület határozatképes.  
Az ülést megnyitotta.  
 
Javaslatot tett az ülés napirendjére: 
 
 

N a p i r e n d 
 
 
1./ Beszámoló Bakonyszentiván, Gic és Vanyola Községek Körjegyzősége 2011. évi  
     tevékenységéről    
     Előadó: Fehér Mária körjegyző címzetes főjegyző 
 
2./ Beszámoló Pápateszér és Bakonytamási Községek Körjegyzősége 2011. évi  
     tevékenységéről  Pápateszér Község Önkormányzatára vonatkozóan   
     Előadó: Zsuppán Lászlóné igazgatási főmunkatárs  
 
3./ A köztisztviselők egyéni munkateljesítményértékelését megalapozó      
     teljesítménykövetelmények meghatározását szolgáló kiemelt célok megállapítása  
     2012. évre  
     Előadó: Horváth Tibor polgármester Gic 
                  Ledó Edit polgármester Bakonyszentiván 
                  Szalczer György polgármester Pápateszér 
                  Varga Miklós polgármester Vanyola 
 
4./ Tájékoztató a körjegyző 2011. évi teljesítményértékeléséről  
     Előadó: Horváth Tibor polgármester Gic 
                  Ledó Edit polgármester Bakonyszentiván 
                  Varga Miklós polgármester Vanyola 
 
5./ A körjegyzőség 2012. évi költségvetése 
     Előadó: Fehér Mária körjegyző címzetes főjegyző 
 
 
A bakonyszentiváni Képviselő-testület a javasolt napirendet 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 

a gici  Képviselő-testület a javasolt napirendet 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
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tartózkodás nélkül, 

a pápateszéri Képviselő-testület a javasolt napirendet 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 

a vanyolai  Képviselő-testület a javasolt napirendet 4 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül  elfogadta.  

 
N a p i r e n d   tárgyalása: 
 
1./ Beszámoló Bakonyszentiván, Gic és Vanyola Községek Körjegyzősége 2011. évi  
     tevékenységéről    
     Előadó: Fehér Mária körjegyző címzetes főjegyző 
 
Előadó köszöntötte az együttes ülés résztvevőit. Ismertette a jegyzőkönyvhöz csatolt  
előterjesztést.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Horváth Tibor polgármester (Gic) ismertette a határozati javaslatot. Kérte a testületek 
döntését.  
 

 

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

a gici  Képviselő-testület  5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 

a vanyolai  Képviselő-testület  5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta a következő határozatát:  
 
 
Bakonyszentiván  1/2012. (II. 6.) határozat 
Gic 2/2012. (II. 6.) határozat 
Vanyola  1/2012. (II. 6.) határozat 
 
 
BAKONYSZENTIVÁN, GIC és VANYOLA községek 
Önkormányzati   Képviselő-testületei   a  Bakonyszentiván, 
Gic, Vanyola Községek Körjegyzősége 2011. évi  
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadták.  
 
 
2./ Beszámoló Pápateszér és Bakonytamási Községek Körjegyzősége 2011. évi  
     tevékenységéről  Pápateszér Község Önkormányzatára vonatkozóan   
     Előadó: Zsuppán Lászlóné igazgatási főmunkatárs  
 
Előadó ismertette a jegyzőkönyvhöz csatolt  előterjesztést.  
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Horváth Tibor polgármester (Gic) ismertette a határozati javaslatot. Kérte a 
pápateszéri testület döntését.  
 

A pápateszéri Képviselő-testület  7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül meghozta a következő határozatát:  
 

9/2012. (II. 6.) határozat 
 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzati  Képviselő-testülete 
a Pápateszér és Bakonytamási Községek Körjegyzősége 2011. évi  
- Pápateszér Község Önkormányzatára vonatkozó -    
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta.  
 

 
3./ A köztisztviselők egyéni munkateljesítményértékelését megalapozó      
     teljesítménykövetelmények meghatározását szolgáló kiemelt célok megállapítása  
     2012. évre  
     Előadó: Horváth Tibor polgármester Gic 
                  Ledó Edit polgármester Bakonyszentiván 
                  Szalczer György polgármester Pápateszér 
                  Varga Miklós polgármester Vanyola 
 

 
Horváth Tibor (Gic) az előterjesztést ismertette.  
 
H o z z á s z ó l á s o k :  
 
Varga Miklós polgármester (Vanyola) elmondta, hogy a kiemelt célokkal a jövőt 
fogalmazza meg az előterjesztés. Zökkenőmentesen működött a körjegyzőség 2011. 
évben. Megköszönte a körjegyző és a köztisztviselők tisztességes munkáját. A 
továbbiakra jó egészséget kívánt. E napirend keretében kell megfogalmazni az 
elvárásokat, mintegy munkaértekezleten, szót kell váltani a jövőről. Már több 
forrásból is tudhatja mindenki, hogy jelentős átalakulás lesz az önkormányzatoknál.  
 
 
 
 
 
Közös hivatalt kell létrehozni 2013. január 1-jétől, járási hivatal kezdi meg 
működését ettől az időponttól. 2012. január 1-jétől bővült a körjegyzőséghez tartozó 
önkormányzatok száma, Pápateszér Község Önkormányzata csatlakozott 
Bakonyszentiván, Gic és Vanyola Községek Körjegyzőségéhez. Ezzel elérték a 
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szükséges  2000 fős lakosságszámot, megfelelnek a közös hivatal alakítása 
feltételnek. A hatékonyságon kell javítani, 11 fővel nem működhet a hivatal, hisz a 
központi költségvetés ezt nem finanszírozza, saját erőből pedig nem tudják majd 
fenntartani. Fel kell készülni a változásokra, már év közben meg kell fogalmazni az 
elvárásokat. A hivatali dolgozók időben tudják meg, mire számíthatnak.  
 
Ledó Edit polgármester (Bakonyszentiván) megköszönte a körjegyző és a 
köztisztviselők  2011. évi munkáját, a jövőre jó egészséget kívánt.  
 
Horváth Tibor polgármester (Gic) ismertette a határozati javaslatot. Kérte a testületek 
döntését.  

 

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

a gici  Képviselő-testület  5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 

a pápateszéri Képviselő-testület  7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül, 

a vanyolai  Képviselő-testület  4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta a következő határozatát:  
 
Bakonyszentiván 2/2012 (II. 6.) határozat 
Gic 3/2012. (II. 6.) határozat 
Pápateszér    10/2012. (II. 6.) határozat 
Vanyola  2/2012. (II. 6.) határozat 
 
Bakonyszentiván, Gic, Pápateszér  és Vanyola községek Önkormányzati  Képviselő-
testületei  a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. § (3) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján  a körjegyzőség köztisztviselői 
teljesítmény-követelményeinek alapját képező célokat 2012. évre  az alábbiak szerint 
állapítja meg. 
 
 
ÁTFOGÓ CÉLOK:  
 
Az önkormányzatok átfogó célja: 

- kötelező és önként vállalt feladataikat a lakosság igényei alapján és anyagi 
lehetőségeiktől függően ellássák,  

- az önkormányzatok vezetői és köztisztviselői elkötelezettek legyenek a 
települések  jövőképének tudatos alakítása iránt, 
 

TEVÉKENYSÉGI CÉLOK:  
 
1.) Bakonyszentiván, Gic, Pápateszér  és Vanyola községek  gazdasági fejlődésének 

ösztönzése, a vállalkozás élénkítés és a foglalkoztatási helyzet javítása: 
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- ki kell használni a pályázattal elnyerhető hazai és Európai Uniós források 
felhasználásában rejlő lehetőségeket, 

- a pályázatok előkészítése időben és szakszerűen, a pályázatok elszámolása a 
jogszabályokban ill. a támogatási szerződésekben foglaltaknak megfelelően 
történjen, 
 

 
2.)  A helyi közszolgáltatások körébe tartozó szolgáltatások színvonalának emelése: 

- az aktív korú nem foglalkoztatott személyek munkaerő-piaci helyzetének 
javításában való közreműködés (közfoglalkoztatás),  

- nagy hangsúlyt kell fektetni a rászorultság alapján történő szociális 
támogatásokra. Az érintettek a helyi és állami szociális ellátó rendszerrel 
kapcsolatban pontos tájékoztatást kapjanak 

 
3.) A hatósági közigazgatási ügyintézésben erősödjön a szolgáltatói jelleg és 

fokozottan érvényesüljenek a polgárbarát igazgatás eszközei és módszerei: 

- az ügyintézési határidő betartása, 
- az ügyfelek tájékoztatása, részükre a szükséges segítség megadása,  

- a KET szakszerű alkalmazása,  
- az önkormányzati és igazgatási tevékenység nyilvánosságának fokozása 

tudatos és rendszeres tájékoztató munkával, a Képviselő-testületek, a 
tisztségviselők és a körjegyzőség  munkájáról való rendszeres és hiteles 
információ nyújtásával, 

- a községek honlapjainak frissítéséhez adatok, információk szolgáltatása. 
 
FUNKCIONÁLIS CÉLOK.  
 
1.   -  biztosítani kell a fejlesztések teljes körű lebonyolítását, 
- a szerződésekben foglaltak következetes végrehajtása és megkövetelése, a 

szerződéses fegyelem betartása, 
- a fejlesztések  lebonyolítása során a gazdaságossági szempontokat kiemelten 

kell érvényesíteni. 

- a gazdálkodás és a fejlesztések lebonyolítása során a szabályszerűség 
biztosítása, a célszerűségi, hatékonysági és takarékossági szempontok alapján.  

 
2.) Az önkormányzatok működéséhez szükséges pénzeszközök megfelelő biztosítása, 

a fizetőképesség megőrzése. 
- határidőre készüljön el a költségvetési koncepció javaslat, 
- határidőre készüljön el a költségvetési rendelet tervezet, 

- 2011. évi zárszámadás határidőre történő elkészítése, 
- a folyamatban lévő és új pályázati pénzből megvalósuló fejlesztések terv 
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szerinti lebonyolítása, 

- a belső ellenőrzés megállapításai és javaslatai alapján készített intézkedési 
tervben foglaltak végrehajtása,  

- a helyi adók, bevallások, kivetések határidőre történő lebonyolítása, 
- a helyi adóbeszedés hatékonyságának javításával növekedjenek az 

önkormányzatok bevételei, 
 

3.)  A feladatát eredményesen ellátó, az önkormányzatokhoz lojális személyi 
állomány biztosítása: 

- határidőre elő kell készíteni az egyéni teljesítménykövetelmények 
meghatározását, illetve azok teljesítésének értékelését, 

- határidőre el kell készíteni a helyi továbbképzési tervet. Elő kell segíteni, hogy 
a köztisztviselők minél magasabb szinten tudják végezni munkájukat, 

- a köztisztviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségével kapcsolatos 
feladatok ellátása, 

- a köztisztviselőknek munkájuk során élni kell a korszerű informatikai 
lehetőségekkel.  

- a lehetőségekhez mérten biztosítani kell a közigazgatási tevékenység  
     informatikai továbbfejlesztését, figyelemmel az elektronikus ügyintézés  
     bevezetéséhez szükséges feltételek megteremtésére. 

 
4.) Az önkormányzati szervek hatékony működtetése, valamint a helyi demokrácia 
erősítése: 

- az önkormányzatok működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre 
való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok szakszerű és 
jogszerű ellátása, 

- biztosítani kell a törvényes működés alapfeltételeit, 
- az előterjesztések és a rendeletek, határozatok készítésére vonatkozó tartalmi 

követelmények betartása, 

- a testületi döntések végrehajtásának szervezése, 

- az ülésekről készült jegyzőkönyvek elkészítése, nyilvántartása, tárolása és 
nyilvánosságuk biztosítása a szabályozásnak megfelelően történjen 

- az önkormányzatok rendeleteinek felülvizsgálata, karbantartása, változásokkal 
egységes szerkezetbe foglalása, 
 
 
 

ESETI CÉLKITŰZÉSEK: 
 

1.) Az önkormányzati rendeletek, szabályzatok felülvizsgálata 
2.) Költségtakarékos gazdálkodás, költségkímélő működés megvalósítása  
3.) Folyamatos önképzés (jogszabályi változások folyamatos tanulmányozása, 
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továbbképzéseken való részvétel, a tanultak eredményes gyakorlati 
alkalmazása) 

4.) A 2012. évi belső ellenőrzés vizsgálataira felkészülés  
5.) Az önkormányzatok kintlevőségeinek behajtása érdekében szükséges 

eljárások lefolytatása  
6.) A szociális törvény módosításaiból eredő új feladatok végrehajtása  
7.) Fel kell készülni a járási hivatalok létrehozásából eredő belső szervezeti 

átalakításokra 
8.) Meg kell teremteni a közös hivatal működésének alapjait mindegyik 

településen 
9.) Fel kell készülni az általános iskolák állam részére történő átadására 

 
 
 

4./ Tájékoztató a körjegyző 2011. évi teljesítményértékeléséről  
     Előadó: Horváth Tibor polgármester Gic 
                  Ledó Edit polgármester Bakonyszentiván 
                  Varga Miklós polgármester Vanyola 
 
Horváth Tibor polgármester (Gic) az előterjesztést ismertette. Elmondta, hogy a 
három polgármester a körjegyző teljesítményét ismét kiemelkedőnek értékelte. 
Megköszönte a körjegyzőnek a tisztességes helytállását. A  44/2001. (XII. 27.) BM 
rendelet 3. § (5) bekezdése szerinti, tartósan kiemelkedő szakmai munkavégzése 
fennáll, melynek rögzítése a címzetes főjegyzői cím viseléséhez  szükséges.  
 
 A képviselő-testületek a  körjegyző 2011. évi teljesítményértékeléséről szóló 
tájékoztatást tudomásul vették.  
 
  

 
5./ A körjegyzőség 2012. évi költségvetése 

     Előadó: Fehér Mária körjegyző címzetes főjegyző 

 

Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést és határozati javaslatot ismertette. 
Elmondta, hogy nehéz év áll az önkormányzatok, a  köztisztviselők előtt, fájdalmas 
döntések elé néznek. Az már látszik, hogy ekkora létszámmal nem működhet majd a 
közös hivatal. Kérte az önkormányzatok humánus döntését.  

 
H o z z á s z ó l á s o k : 
 
Varga Miklós polgármester (Vanyola) elmondta, hogy a  körjegyzőség központi 
támogatása nem változott. A köztisztviselők létszáma nőtt. A költségvetésben 
szereplő személyi és dologi kiadásokon felül mindegyik önkormányzat fenntartja a 
hivatalát, aminek költsége nem a körjegyzőség költségvetésében szerepel. Hosszú 
távon ekkora összeget nem tudnak kigazdálkodni.  
Bakonyszentiván, Gic és Vanyola községek önkormányzatai a 2011. évihez képest 4 
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millió Ft-tal többel járulnak hozzá a körjegyzőség költségvetéséhez. 2011. évben még 
maradt a központi támogatásból a körjegyző kiadásai és a dologi kiadások felett, 
2012. évben már nem. A gazdaságosabb működésre kell törekedni. Elkerülhetetlen 
lesz a körjegyzőségen belüli munkák összevonása a hatékonyság érdekében. Úgy kell 
megtervezni, hogy mindegyik település érdekét szolgálja.  
 
Léhner Ilona képviselő (Pápateszér) elmondta, hogy összehasonlította a pápateszéri 
köztisztviselők 2011. évi és 2012. évi bérét. A 2012. évi 4 millió Ft-tal kevesebb. Mi 
ennek az oka?  
 
Vassné Butkovics Andrea köztisztviselő válaszában elmondta, hogy a 2011. évi 
összeg 13 havi bért (2010. december és 2012. év 12 hónapjára), a 2012. évi pedig 
csak 11 havi (2012. 01-11. havi) bért  tartalmaz.  
 
Szalczer György polgármester (Pápateszér) elmondta, hogy úgy tűnhet, hogy 
Pápateszér húzza a hasznát a csatlakozásnak. Nem így van. Annak érdekében, hogy a 
megszűnő Pápateszér-Bakonytamási körjegyzőség lezárása 2011. évben 
megtörténhessen, a 2011. december havi bért nem 2012-ben fizették ki, hanem 2011. 
decemberben. Ezért tartalmaz 13 havi bért a 2011. évi költségvetés.  
Köszönetet mondott  Bakonyszentiván, Gic és Vanyola községek 
önkormányzatainak, hogy befogadták Pápateszért a körjegyzőségbe. Kitartást kért a 
pápateszéri dolgozóktól, pótolni kell a hiányosságokat. A képviselő-testület együtt 
tud dolgozni, fiatalok, kritikusak, de reálisak, úgy gondolja, erre is van szükség. A 
pápateszéri képviselő-testület partner lesz a szebb jövő alakításában.  
 
Horváth Tibor polgármester (Gic) ismertette a határozati javaslatot. Kérte a testületek 
döntését.  

 

 

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

a gici  Képviselő-testület  5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 

a pápateszéri Képviselő-testület  7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül, 

a vanyolai  Képviselő-testület  4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta a következő határozatát:  
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Bakonyszentiván  3/2012. (II. 6.) határozat 
Gic 4/2011. (II. 6.) határozat 
Pápateszér   11/2012. (II. 6.) határozat 
Vanyola 3/2011. (II. 6.) határozat 
 
 
BAKONYSZENTIVÁN, GIC, PÁPATESZÉR és VANYOLA Községek 
Önkormányzati Képviselő-testületei a körjegyzőség 2012. évi költségvetését 
33.968.010 Ft bevétellel és kiadással elfogadják. 
Az önkormányzatok hozzájárulásának mértékét a körjegyzőség költségvetéséhez a 
következők szerint állapítják meg:  
 
Bakonyszentiván:    3.212.074  Ft 
Gic:     7.230.015 Ft 
Pápateszér:                              11.175.752 Ft 
Vanyola:             5.623.530 Ft 
 
A körjegyzőség létszámkeretét 2012. évre a következőkben hagyják jóvá: 
teljes munkaidőben foglalkoztatott: 11 fő 
 
Horváth Tibor polgármester (Gic) megköszönte a képviselő-testületek megjelenését, 
munkáját.  
 
 
Több tárgy nem lévén a gici polgármester a nyilvános ülést 18,40 órakor bezárta, 
majd a testületek és a körjegyzőség köztisztviselői  beszélgetésre együtt maradtak.  

 
K. m. f. 

 
 
 
 
Ledó Edit                                        Horváth Tibor                        Szalczer György 
polgármester                                   polgármester                          polgármester 
Bakonyszentiván                                 G i c                                  Pápateszér 
 
 
 
 
 
Fehér Mária                                                                     Varga Miklós  
körjegyző                                                                         polgármester 
címzetes főjegyző                                                             Vanyola 
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Önkormányzati Képviselő-testület 
GIC 
Szám: 11/2012.    
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

 
Készült Gic Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 19-én 
18 órakor megtartott nyilvános üléséről.   
 
Az ülés helye: Gic, Művelődési Ház   
 
J e l e n   voltak:  Horváth Tibor polgármester,  Sári Lajos alpolgármester 
                            Baranyai Zoltán, Sebestyén Zoltánné, Szekeres Katalin 
                            k é p v i s e l ő k 
 
Tanácskozási joggal meghívott: Fehér Mária körjegyző címzetes főjegyző  
 
Horváth Tibor 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./ Tájékoztató közös önkormányzati hivatal alakításáról    
     Előadó: Horváth Tibor polgármester 
 
2./ Idősek napja szervezése  
     Előadó: Horváth Tibor polgármester  
 
 
Z á r t   ülésen: 
 
1./ Szociális kérelmek elbírálása 
     Előadó: Horváth Tibor polgármester  
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N a p i r e n d   tárgyalása: 

 
1./ Tájékoztató közös önkormányzati hivatal alakításáról    
     Előadó: Horváth Tibor polgármester 
 
Előadó ismertette a jegyzőkönyvhöz csatolt megállapodás-tervezetet. Elmondta, 
hogy  Bakonyszentiván, Gic, Pápateszér és Vanyola községek polgármesterei 
előzetes megbeszélést tartottak a közös önkormányzati hivatal létrehozásával 
kapcsolatban. Lovászpatona Község Polgármestere - Bakonyság Község 
Polgármesterével egyetértésben – jelezte, hogy csatlakozni kívánnak a 
Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatalhoz. A körjegyző elkészítette 
Lovászpatona Község Polgármestere által közölt információk alapján a 
megállapodás-tervezetet 6 községre vonatkozóan. A 2012. november 12-i 
megbeszélésen szóban megállapodtak abban, hogy az előzetes közléssel 
ellentétben nem 3 fő, hanem 4 fő köztisztviselő látná el a feladatokat a 
lovászpatonai kirendeltségen. A polgármesterek egyetértettek abban, hogy az 
így keletkező plusz kiadást lakosságarányosan vállalja a 6 település.  
Lovászpatona és Bakonyság Községek Körjegyzője, Dr. Reichert László 
elmondta véleményét, mely szerint aljegyzőségként kívánnak tovább működni a 
közös hivatalon belül. Nem értett egyet azzal, hogy a közös önkormányzati 
hivatal jegyzője részt venne a lovászpatonai és bakonysági üléseken is, valamint 
ügyfélfogadást is tartana valamennyi érintett településen. Elmondta, hogy 
megfelelő a képesítése, teljesen önállóan látná el mint aljegyző Lovászpatona és 
Bakonyság községekben a jegyzői feladatokat. Nem értett egyet azzal, hogy a 
közös hivatal és a kirendeltség köztisztviselői esetenként egymás helyettesítését 
is ellátnák. A megállapodás-tervezet szerinti központosításra – véleménye 
szerint – a környéken sehol nem lesz példa.  
2012. november 16-án Dr. Reichert László körjegyző úr írásban tájékoztatta 
Bakonyszentiván, Gic, Pápateszér és Vanyola községek polgármestereit és  
körjegyzőjét, hogy 2012. november 15-én „együttes ülésen Lovászpatona 
Község Képviselő-testület és Bakonyság Község Képviselő-testülete 
egyhangúlag – minősített többséggel – úgy határozott, hogy ugodi székhellyel 
Ugod, Bakonykoppány, Bakonyszücs és Béb községek Önkormányzataival kíván 
közös önkormányzati hivtalt létrehozni.”  
Ezért a megállapodás-tervezetet a körjegyző átdolgozta a négy településre 
vonatkozóan. Ez a döntés kedvező a megállapodni szándékozó négy 
önkormányzatnak. Egyrészt nem kell az állami támogatáson felül hozzájárulni a 
köztisztviselők kiadásaihoz, másrészt a körjegyző több időt tölthet egy-egy 
településen. Kérte a testület véleményét.    
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H o z z á s z ó l á s o k :  
 
Sári Lajos alpolgármester véleménye szerint a négy település polgármestere 
egyetértési jogát (jegyző és köztisztivelők vonatkozásában) nem 
lakosságarányosan kellene a megállapodásban rögzíteni, hanem egyenlő 
arányban. Kapjanak egyenlő jogot a társuló önkormányzatok. Kérdezte, hogy 
milyen vagyont visz be a gici önkormányzat a közös hivatalba?  
 
Horváth Tibor polgármester válaszában elmondta, hogy a jelenlegi 
körjegyzőségnek sincs vagyona, minden, a körjegyzőség által használt épület, 
berendezés és felszerelés az önkormányzatok tulajdona. Ez így marad a közös 
önkormányzati hivatal esetében is. Így nem adnak alapot későbbi 
vagyonmegosztásra, vitára. Kérte a körjegyzőt, hogy az egyetértési jog 
gyakorlását egyenlő arányra javítsa a megállapodás-tervezetben, így kerüljön az 
együttes ülésen előterjesztésre. A közös hivatal létrehozásáról szóló 
megállapodás elfogadása, a Bakonyszentiván, Gic, Pápateszér és Vanyola 
Községek Körjegyzősége Megszüntető okirata jóváhagyása, a Pápateszéri Közös 
Önkormányzati Hivatal Alapító okiratának elfogadása lesz a 2012. november 
28-án 18 órára tervezett együttes ülés napirendje. Kérte a képviselőket, hogy az 
együttes ülésen vegyenek részt.  
 
A javaslattal a képviselők egyetértettek.  
 
 
2./ Idősek napja szervezése  
     Előadó: Horváth Tibor polgármester  
 
Előadó javasolta, hogy az idősek napját 2012. december 14-én pénteken 15  
órakor tartsák. A sokorópátkai általános iskola, a lovászpatonai Irodalombarát 
Szakkör ad műsort, Frankó Ferenc Bakonyszentlászlóról nótákat énekel.Az 
idősek támogatásáról kérte a testület döntését.  
 
A javaslattal a képviselők egyetértettek.  
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül     
meghozta a következő határozatát:  
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      35/2012. (XI. 19.) határozat   

 
     GIC Község Önkormányzati Képviselő-testülete 
     a gici lakóhellyel rendelkező 60 éves vagy annál 

idősebb lakosok számára egyszeri  3000 Ft karácsonyi 
támogatást biztosít.   
Felkéri a polgármestert, hogy a támogatások 
kifizetésére  intézkedjék.         
               
Határidő: 2012. december 24.  
Felelős: Horváth Tibor 
             polgármester 

 
 

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

K. m. f. 
 
 
 
Horváth Tibor                                                   Fehér Mária 
polgármester                                                       címzetes főjegyző 
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Önkormányzati Képviselő-testület 
GIC 
Szám: 13/2012.    
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

 
Készült Gic Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 
13 órakor megtartott nyilvános üléséről.   
 
Az ülés helye: Gic, Művelődési Ház   
 
J e l e n   voltak:  Horváth Tibor polgármester,  Sári Lajos alpolgármester 
                            Baranyai Zoltán, Szekeres Katalin 
                            k é p v i s e l ő k 
 
Tanácskozási joggal meghívott: Fehér Mária körjegyző címzetes főjegyző  
 
Távol maradt: Sebestyén Zoltánné képviselő  
 
Horváth Tibor polgármester köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ív alapján 
megállapította, hogy 5 fő képviselőből 4 fő megjelent,  1 fő távol maradt, a 
testület határozatképes, az ülést megnyitotta.  
 
Kérte a testület tagjait, hogy a meghívóban közölt napirendet a testület fogadja 
el.  
 
Gic Község Önkormányzati Képviselő-testülete 4 igen szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendet elfogadta:  

 
 

N A P I R E N D 
 

 
1./ Tájékoztató az Önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves  
      helyzetéről  
     Előadó: Horváth Tibor polgármester 
 
2./ Gic Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetési koncepciója 
     Előadó: Horváth Tibor polgármester 
 
3./ Belső ellenőrzési terv jóváhagyása 2013. évre 
     Előadó: Horváth Tibor polgármester 
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4./ A kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzethatárainak   
     Veszprém Megyei Kormányhivatal általi meghatározásához vélemény adása  
     Előadó: Horváth Tibor polgármester 
 
5./ Egyéb ügyek 
 
Z á r t   ülésen: 
 
1./ Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati  
     Ösztöndíjpályázatokról  
     Előadó: Horváth Tibor polgármester  
 
 
N a p i r e n d   tárgyalása: 

 
1./ Tájékoztató az Önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves  
      helyzetéről  
     Előadó: Horváth Tibor polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztéseket- önkormányzat és 
körjegyzőség gazdálkodásának háromnegyedéves helyzete - ismertette.  
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Horváth Tibor polgármester kérte a testület döntését.  
 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát:  
 

 
 
                    44/2012. (XI. 29.) határozat 

 
 GIC  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 az Önkormányzat és a körjegyzőség 2012. I-III. 
 negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadta.  

 
 

2./ Gic Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetési koncepciója 
     Előadó: Horváth Tibor polgármester 
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Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést ismertette. Kérte a képviselők 
véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Horváth Tibor polgármester kérte a testület döntését.  
 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát:  
 

 
45/2012. (XI. 29.) határozat 

 
GIC  Község Önkormányzati Képviselő-testülete 
az önkormányzat 2013. évre szóló költségvetési 
koncepcióját elfogadta.  
A költségvetési rendelet-tervezet elkészítése során a következő 
feladatok elvégzését tartja szükségesnek: 

 
1. A végleges költségvetés összeállítása során a következő 

alapelvek érvényesülését kell biztosítani: 
* takarékosság 
*  költségcsökkentés 
Határidő: folyamatos, ill. 2013. január 31.  
Felelős: Horváth Tibor polgármester 

 
2. A működési kiadások tervezése során az előző évi 

módosított előirányzatokhoz képest  
    bér és bérjellegű juttatások területen csak a kötelező emelésekkel  
    lehet számolni, dologi kiadások területén a várható áremelkedés 
    mértékével kell számolni.  

 
Határidő: folyamatos, ill. 2013. január 31.  
Felelős: Horváth Tibor  
              polgármester 

 
3. A végleges költségvetési rendelet-tervezet kidolgozása 

során tovább kell keresni a bevételek növelésének és a 
kiadások csökkentésének lehetőségeit.  
Határidő: folyamatos, ill. 2013. január 31.  
Felelős:  Horváth Tibor 
              polgármester 
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3./ Belső ellenőrzési terv jóváhagyása 2013. évre 
     Előadó: Horváth Tibor polgármester 

 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést ismertette. Kérte a képviselők 
véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Horváth Tibor polgármester kérte a testület döntését.  
 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát:  
 

 
                   46/2012. (XI. 29.) határozat 

GIC Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi 
belső ellenőrzési tervet  – Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (5) bekezdése szerint  
j ó v á h a g y j a.  
 
A Képviselő-testület a terv megfelelő alkalmazására a 
polgármestert és a körjegyzőt kéri fel. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős:    Horváth Tibor polgármester 
               Fehér Mária körjegyző 

 
 

4./ A kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzethatárainak   
     Veszprém Megyei Kormányhivatal általi meghatározásához vélemény adása  
     Előadó: Horváth Tibor polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést ismertette. Kérte a képviselők 
véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Horváth Tibor polgármester kérte a testület döntését.  
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A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát:  

 
47/2012. (XI.  29.) határozat  
 
GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért  
a Veszprém Megyei Kormányhivatal által meghatározott 
kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi  
körzethatáraival.  
Bakonyszentiván, Gic, Pápateszér és Vanyola Községek 
Körjegyzőjének nyilvántartásában szereplő, a településen 
lakóhellyel rendelkező halmozottan hátrányos helyzetű,  
általános iskolába járó gyermekek létszáma intézményi, 
tagintézményi bontásban: 
 
Általános Iskola Sokorópátka 4 fő  
 
Felkéri a Polgármestert, hogy erről a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Oktatási Főosztályát értesítse. 
 
Határidő: 2012. november 30.  
Felelős:   Horváth Tibor 
                polgármester 

 
5./ Egyéb ügyek 
 
     - Gesztori megállapodás jóváhagyása fogászati alapellátásra és gyermek 

háziorvosi alapellátásra   

       Előadó: Horváth Tibor polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt gesztori megállapodásokat ismertette. Kérte a 
testület döntését.  

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

 
48/2012. (XI.  29.) határozat  
 
GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete fogászati 
egészségügyi ellátással kapcsolatos gesztori megállapodást 
megtárgyalta és elfogadta.  
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a gesztori megállapodást 
aláírja.  
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Felkéri a polgármestert, hogy erről Veszprémvarsány Község 
Önkormányzatát értesítse. 
 
Határidő: 2012. december 7.  
Felelős:   Horváth Tibor 
                polgármester 
 

 

49/2012. (XI.  29.) határozat  
 
GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete gyermekorvosi  
egészségügyi ellátással kapcsolatos gesztori megállapodást 
megtárgyalta és elfogadta.  
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a gesztori megállapodást 
aláírja.  
Felkéri a polgármestert, hogy erről Veszprémvarsány Község 
Önkormányzatát értesítse. 
 
Határidő: 2012. december 7.  
Felelős:   Horváth Tibor 
                polgármester 

 

 
     - 6/2012. (II. 10.) határozat módosítása    

       Előadó: Horváth Tibor polgármester 
 
Előadó tájékoztatta a képviselőket, hogy Vock Balázs Gic, Nagy Lajos út   sz. 
lakos kérte, hogy 6/2012. (II. 10.) határozatot módosítsák, a vevő a kiskorú 
gyermekek helyett az apa legyen. Kérte a testület döntését.  

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

 
50/2012. (XI.  29.) határozat  
 
GIC Község Önkormányzati Képviselő-testülete  
a 6/2012. (II. 10.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:  
GIC Község Önkormányzati Képviselő-testülete  
Vock Balázs Gic, Nagy Lajos út 22. sz. alatti  
lakos  részére 238.000 Ft-ért értékesíti a Gic 
170/5 hrsz-ú beépítetlen területet. 
A testület 10 éven belüli beépítési kötelezettséget ír elő, 
melyet a Földhivatali nyilvántartásba be kell jegyeztetni,  
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oly módon, ha a beépítés nem történik meg, a telek 
eredeti árban visszakerül tulajdonjogilag az Önkormányzat 
nevére. 
A testület felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés 
aláírására.  
 
Határidő: 2012. december 31.  
Felelős: Horváth Tibor 
            polgármester 

     
 

 
Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 13,25 órakor bezárta, a 
tanácskozást zárt ülésen folytatja.  
     
 
 

K. m. f. 
 
 
 
Horváth Tibor                                                   Fehér Mária 
polgármester                                                       címzetes főjegyző 
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Önkormányzati Képviselő-testület 
GIC 
Szám: 14/2012.    
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

 
Készült Gic Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. december 28-án  
17 órakor megtartott nyilvános üléséről, falugyűlésről és közmeghallgatásról.   
 
Az ülés helye: Gic, Művelődési Ház   
 
J e l e n   voltak:  Horváth Tibor polgármester,  Sári Lajos alpolgármester 
                            Baranyai Zoltán, Sebestyén Zoltánné, Szekeres Katalin 
                            k é p v i s e l ő k 
 
Tanácskozási joggal meghívott: Fehér Mária körjegyző címzetes főjegyző  
                                                    Vesztergom Ferencné köztisztviselő 
 
Lakosság részéről: 22 fő  
 
Horváth Tibor 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./ Beszámoló Gic község közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében   
     tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról   
     Előadó: Horváth Tibor polgármester   
 
2./ Tájékoztató az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról és a 2013. évi  
     költségvetési koncepciójáról   
     Előadó: Horváth Tibor polgármester  
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3./ Tájékoztató a lakókörnyezet állapotáról 
    Előadó: Horváth Tibor polgármester 
 
4./ Beszámoló a falugondnok 2012. évi tevékenységéről  
     Előadó: Baranyai Zoltán falugondnok 
 
5./ Közmeghallgatás  
 

6./ Egyéb ügyek  
 
 
Z á r t   ülésen: 
 
1./ Szociális kérelmek elbírálása   
     Előadó: Horváth Tibor polgármester  
 
 
N a p i r e n d   tárgyalása: 

 
1./ Beszámoló Gic község közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében   
     tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról   
     Előadó: Horváth Tibor polgármester   
 
Horváth Tibor polgármester elmondta, hogy a Rendőrkapitányságtól – hivatalos 
elfoglaltságuk miatt – nem tudtak megjelenni. Ismertette a jegyzőkönyvhöz 
csatolt – írásban megküldött - beszámolót.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Horváth Tibor polgármester kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát:  
 
 
                     52/2012. (XII. 28.) határozat 

 
 GIC  Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
 Pápai Rendőrkapitányság Közrendvédelmi és 
 Közlekedésrendészeti Osztály Körzeti Megbízotti Alosztály 
 beszámolóját a közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság  
 érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról  
 elfogadja.     
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2./ Tájékoztató az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról és a 2013. évi  
     költségvetési koncepciójáról   
     Előadó: Horváth Tibor polgármester  
  
3./ Tájékoztató a lakókörnyezet állapotáról 
     Előadó: Horváth Tibor polgármester 
 

 
Horváth Tibor polgármester ismertette a jegyzőkönyvhöz csatolt 
előterjesztéseket. Kérte a jelenlevők hozzászólásait.  
 

 
H o z z á s z ó l á s o k :  
 
Gyenes Attiláné érdeklődő választópolgár kérdezte, hogy Jankovich-Bésán 
András halála miatt a grófi birtokra kötött bérleti szerződésnek mi lesz a 
sorsa?  
 
Horváth Tibor polgármester a kérdésre válaszolva elmondta, hogy a bérleti 
szerződést határozatlan időre kötötték. A bérleti díjból az önkormányzatnak 
1.470 ezer Ft bevétele volt. A hagyatéki ügyet intéző ügyvéd felkereste, 
valószínűleg a bérleti díjra igényt tartanak az örökösök. Az önkormányzati 
földek bérleti díj bevétele marad csak meg, ami 430 ezer Ft.  
 
Gyenes Attiláné érdeklődő választópolgár kérdezte, hogy a kastély felújításról 
van-e információjuk? Véleménye szerint nem szabadott volna hagyni, hogy 
mindent elhordjanak az ingatlanról.  
 
Horváth Tibor polgármester válaszában elmondta, hogy olyan tájékoztatást 
kapott, hogy szerződéskötésre kerül sor még ebben az évben a befektetővel. 
Az önkormányzattal 2013. januárban kíván szerződést kötni a befektető.  
 
Gyenes Attiláné érdeklődő választópolgár véleménye az, hogy necsak 
szerződéseket kössenek, tegyenek is valamit, amíg mindent el nem hordanak 
onnan.  
 
Horváth Tibor polgármester elmondta, hogy 2013. január 1-jétől állami 
fenntartásba kerül a megyei önkormányzati tulajdonban levő ingatlan.  
 
 

A képviselő-testület és a falugyűlés résztvevői  az önkormányzat 2012. évi 
gazdálkodásáról és a 2013. évi költségvetési koncepciójáról, valamint a 

lakókörnyezet állapotáról szóló tájékoztatót tudomásul vették.  
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4./ Beszámoló a falugondnok 2012. évi tevékenységéről  
     Előadó: Baranyai Zoltán falugondnok 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést ismertette.  
 
Vock József érdeklődő választópolgár az ellátottak nevében megköszönte a 
falugondnok éves munkáját.  
 
A falugyűlés résztvevői megtapsolták a falugondnok beszámolóját. 
 
 
A képviselő-testület és a falugyűlés résztvevői a falugondnok 2012. évi 
munkájáról szóló beszámolót tudomásul vették.  

 
 
5./ Közmeghallgatás  

 
Gyenes Attiláné érdeklődő választópolgár felvetette, hogy gyermekkora óta 
emlékszik arra, hogy mindig volt harangszó a községben. Szégyen, amilyen 
harangláb van a templom mellett. A templomból eltűntek a stáció képek és a 
missziós kereszt.  
 
Horváth Tibor polgármester válaszában elmondta, hogy a harangláb áthelyezése 
ideiglenes megoldás volt az egyház részéről. Pályázati támogatással tervezi az 
egyházközség a templom és a harangláb felújítását. Csak átmeneti állapot, hogy 
nincs harangszó. Kérte a lakosság türelmét.  
 
Vock József érdeklődő választópolgár kérdezte, hogy az önkormányzat 
tulajdonában levő vezetékekre is vonatkozik-e a közműadó? A 
kamerarendszerre gondol.  
 
Horváth Tibor polgármester válaszában elmondta, hogy a kamerarendszer 
vezeték nélküli. A vízvezeték az önkormányzat tulajdona, de a szolgáltató fizeti 
az adót, félő, hogy áthárítja a fogyasztókra.  

 
 

6./ Egyéb ügyek  
 

- Általános Iskola, Egységes Óvoda-Bölcsöde, Közművelődési Intézmény és    
    Könyvtár Általános  Művelődési Központ Társulási megállapodás és  
   alapító okirat módosítása  

     Előadó: Horváth Tibor polgármester 
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Előadó ismertette Sokorópátka Község Polgármestere által megküldött 
előterjesztést. Kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 5  igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 
minősített többséggel meghozta a következő határozatát: 

 

53/2012. (XII. 28.) határozat  
 
Gic Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Czibulya 
Balázs  polgármester (Sokorópátka)  „Általános Iskola, Egységes Óvoda-
Bölcsöde, Közművelődési Intézmény és Könyvtár Általános Művelődési 
Központ társulási megállapodás,  alapító okirat módosítása”  című 
előterjesztését és a következő határozatot hozza: 
 
1) Gic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Sokorópátka és 
Bakonytamási községek önkormányzataival közösen fenntartott Általános 
Iskola, Egységes Óvoda-Bölcsöde, Közművelődési Intézmény és 
Könyvtár Általános Művelődési Központ alapító okiratát az általános 
iskola 2013. január 1-jétől állami fenntartásba és működtetésbe kerülése 
miatt 2013. január 1-jei hatállyal úgy módosítja, hogy az intézmény 2013. 
január 1-jétõl kizárólag  az óvoda-bölcsöde, közművelődési és könyvtár 
kötelező  önkormányzati feladatokat lássa el. A határozat 1. mellékletét 
képező módosító okiratot és a határozat 2. mellékletét képező egységes 
szerkezetű alapító okiratot a Képviselő-testület jóváhagyja.  

 2) A Képviselő-testület a sokorópátkai Sokorópátka, Gic és 
Bakonytamási Községi Önkormányzat Általános Iskolai és Egységes 
Óvoda-Bölcsödei Nevelési Intézményfenntartó Társulás Társulási 
megállapodását módosítja oly módon, hogy az általános iskola közös 
fenntartásra vonatkozó rendelkezéseket 2012. december 31. napjával 
hatályon kívül helyezi.  

3) A Képviselő-testület kifejezi azon szándékát, hogy az átszervezést 
követően létrejövő Egységes Óvoda-Bölcsöde, Közművelődési Intézmény 
és Könyvtár Általános Művelődési Központ Sokorópátka elnevezésű 
társulásban továbbra is részt kíván tagóvodájával venni. A határozat 3. 
számú mellékletét képező módosított társulási megállapodást a Képviselő-
testület jóváhagyja.   

Felkéri a Polgármestert, hogy erről Sokorópátka Község Polgármesterét  
értesítse.  
Határidő:  azonnal   
Felelős:    Horváth Tibor polgármester 
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- Felhatalmazás Megállapodás -  a köznevelési intézmények állami  
  fenntartásba vételével összefüggő intézmény átadás-átvételről, a  
  feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásról, valamint a      
 feladatellátásához kapcsolódó vagyonelemek, jogok és  

   kötelezettségek megosztásáról  - aláírására  
Előadó: Horváth Tibor polgármester 

 
Előadó ismertette Sokorópátka Község Polgármestere által megküldött 
előterjesztést. Kérte a testület döntését.  
 

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

 

54/2012. (XII. 28.) határozat  

 

Gic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
felhatalmazza Sokorópátka Község Polgármesterét, 
hogy az „Általános Iskola, Egységes Óvoda-Bölcsöde, 
Közművelődési Intézmény és Könyvtár Általános 
Művelődési Központ”  Általános Iskolája állami 
fenntartásba- és működtetésbe adása céljából a 
Megállapodást (a köznevelési intézmények állami 
fenntartásba vételével összefüggő intézmény átadás-
átvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám 
átadásról, valamint a feladatellátásához kapcsolódó 
vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról) 
aláírja.  
 
Felkéri a Polgármestert, hogy erről Sokorópátka Község  
Polgármesterét értesítse.  
 
Határidő: azonnal   
Felelős:    Horváth Tibor polgármester 

 
 
 

-       Könyvtári szolgáltatás nyújtásáról és igénybevételéről szóló megállapodás  
       Előadó: Horváth Tibor polgármester 
 

Előadó ismertette az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet 
Veszprém levelét, melyben tájékoztatást adott arról, hogy a jelenlegi 
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mozgókönyvtári ellátás a jövő évben megváltozik. Az elfogadott 
törvénymódosítás, valamint a tervezett jogszabályok alapján a megyei könyvtár 
működteti a kistelepülések könyvtári ellátását biztosító rendszert,  de változatlan 
formában az eddigi szolgáltatót, a pápai Jókai Mór Városi Könyvtárat bevonva a 
feladatellátásba.  
A képviselő-testületnek a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról 
szóló 2012. évi CLII. törvény 64. § (2) bekezdése szerint két lehetősége van, 
vagy nyilvános könyvtár fenntartásával, vagy a megyei könyvtár 
szolgáltatásainak igénybevételével teljesíti kötelező feladatát.  
Amennyiben a képviselő-testület úgy ítéli meg, hogy továbbra is megrendeli a 
könyvtári szolgáltatásokat, akkor a megállapodást legkésőbb 2012. december 
31-ig meg kell kötni.  
Kérte a testült döntését.  
 

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

55/2012. (XII. 28.) határozat  

 

GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete kinyilvánítja azt a 
szándékát, hogy az önkormányzat kötelező feladat ellátását a 
könyvtári szolgáltatás megrendelésével biztosítja a lakosság 
számára. A szolgáltatást az Eötvös Károly Megyei Könyvtár (8200 
Veszprém, Komakút tér 3.) biztosítja a Jókai Mór Városi Könyvtár 
(8500 Pápa, Fő tér 1. Várkastély) bevonásával 2013. január 1-jétől.  
 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a "Megállapodás a könyvtári 
szolgáltatás nyújtásáról és igénybevételéről" szerződést az Eötvös 
Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézettel (8200 
Veszprém, Komakút tér 3.) aláírja, amelynek hatálya 2013. január 
1-jétől határozatlan ideig tart.  
 
Felkéri a polgármestert, hogy a megállapodást kösse meg.  
 
Határidő: azonnal   
Felelős:    Horváth Tibor polgármester 

 
 
 

- A Pápai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodása  
    módosításának jóváhagyása 

       Előadó:  Horváth Tibor polgármester 
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Előadó ismertette a jegyzőkönyvhöz csatolt társulási megállapodás módosítást. 
Kérte a testület döntését.   
 

 

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

56/2012. (XII. 28.) határozat  
 
GIC   Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
 a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás  
 módosítását és annak egységes szerkezetét az előterjesztés  
 szerint jóváhagyja.  
 Felhatalmazza a Polgármestert a társulási megállapodás aláírására.  
 Felkéri a Polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről szóló  
 határozatnak a   Pápai Többcélú Kistérségi Társulás 
Munkaszervezetéhez  
 történő megküldéséről  gondoskodjon.  
 
Határidő: azonnal   
Felelős:    Horváth Tibor polgármester 

 
 

Több tárgy nem lévén a polgármester megköszönte az érdeklődők megjelenését, 
a nyilvános ülést, falugyűlést és közmeghallgatást  18,30 órakor bezárta, a 
tanácskozást zárt ülésen folytatja a képviselő-testület.  
 

K. m. f. 
 
 
 
Horváth Tibor                                                   Fehér Mária 
polgármester                                                       címzetes főjegyző 
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Önkormányzati Képviselő-testület 
GIC 
Szám: 9/2012.    
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

 
Készült Gic Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. szeptember 10-én 
18,30 órakor megtartott nyilvános üléséről.   
 
Az ülés helye: Gic, Művelődési Ház   
 
J e l e n   voltak:  Horváth Tibor polgármester,  Sári Lajos alpolgármester  
                            Baranyai Zoltán, Sebestyén Zoltánné, Szekeres Katalin 
                            k é p v i s e l ő k 
 
Tanácskozási joggal meghívott: Fehér Mária körjegyző címzetes főjegyző  
                                                      
Horváth Tibor 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./  Tájékoztató az önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásáról    
       Előadó: Horváth Tibor polgármester 
 
2./ A 26/2012.(VI. 20.) határozat – a gici 21, 148/1, 148/2, 148/3, 165 hrsz-ú           

     Magyar Állam tulajdonában lévő és a 117/2, 168/1, 169/1, 170/1 hrsz-ú Gic  

     Község Önkormányzata  tulajdonában lévő ingatlanok megosztása, 21/1,  
     21/3, 21/4, 21/5, 21/6, 21/7 hrsz-ú ingatlanok átvétele- módosítása   
     Előadó: Horváth Tibor polgármester 
 
3./ Egyéb ügyek 
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N a p i r e n d   tárgyalása: 
 
 
1./  Tájékoztató az önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásáról    
       Előadó: Horváth Tibor polgármester 

 
 

Előadó ismertette a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést. Elmondta, hogy  a 
féléves beszámoló szerint a kiadás meghaladja a bevételt, folyamatosan igénybe 
kell venni a folyószámla hitelt.  
 
H o z z á s z ó l á s o k:  
 
Baranyai Zoltán képviselő kérte a polgármestert, hogy tegyen javaslatokat a 
kiadások csökkentésére. Kérdezte, hogy a köztemetések részleteit törlesztik-e az 
igénybevevők?  
 
Horváth Tibor polgármester válaszában elmondta, hogy felesleges kiadások 
nincsenek. A köztemetések összegeit havonta törlesztik. A gondot az jelenti, 
hogy az iparűzési adó bevételek nem teljesülnek.  
 
Sári Lajos alpolgármester kérdezte, hogy az iparűzési adó bevételkiesés a 
valóságban is hiányként szerepel? Okoz likviditási gondot? 
 
Horváth Tibor polgármester a kérdésekre válaszolva elmondta, hogy minimum 2 
millió Ft bevételkiesést jelent az iparűzési adó csökkenése. A valóságban is 
jelentkezik, ezért kell a folyószámla hitelt igénybe venni.  
 
Sári Lajos alpolgármester elmondta, hogy vissza kell fogni a kiadásokat.  
 
Horváth Tibor polgármester elmondta, hogy a Leader pályázati támogatásokra a 
kifizetési kérelmeket elküldték, abból várható 2,3 millió Ft bevétel. Áttekintik a 
bevételek teljesítését, a kintlévőségek behajtására intézkedik, takarékos 
gazdálkodásra törekszik. Kérte, hogy az első féléves gazdálkodásról a 
tájékoztatót fogadják el.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát: 
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28/2012. (IX. 10.) határozat 
 
GIC Község Önkormányzati Képviselő-testülete 

               az önkormányzat és a körjegyzőség 
               2012. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót  
               elfogadta.  
 
 
2./ A 26/2012.(VI. 20.) határozat – a gici 21, 148/1, 148/2, 148/3, 165 hrsz-ú           

     Magyar Állam tulajdonában lévő és a 117/2, 168/1, 169/1, 170/1 hrsz-ú Gic  

     Község Önkormányzata  tulajdonában lévő ingatlanok megosztása, 21/1,  
     21/3, 21/4, 21/5, 21/6, 21/7 hrsz-ú ingatlanok átvétele- módosítása   
     Előadó: Horváth Tibor polgármester 

 
Előadó ismertette a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ G-2/0002198-
9/2012. számú levelét, melyben szükségesnek tartott a 26/2012. (VI. 20.) 
határozat módosítását. Meg kell a határozatban jelölni azt az önkormányzati 
feladatot, melynek teljesítéséhez az ériintett ingatlanok átvételét kezdeményezi 
az önkormányzat. Kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát: 
 
29/2012. (IX. 10.) határozat: 
 
GIC Község Önkormányzati Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, 
hogy a gici 21, 148/1, 148/2, 148/3, 165, 117/2, 168/1, 169/1, 170/1 hrsz-ú 
ingatlanok megosztása során kialakított:  
21/1 hrsz-ú közterület művelési ágú,  
21/3 hrsz-ú közterület művelési ágú,  
21/4 hrsz-ú saját használatú út művelési ágú,  
21/5 hrsz-ú saját használatú út művelési ágú,  
21/6 hrsz-ú közterület művelési ágú,  
21/7 hrsz-ú közterület művelési ágú ingatlanok  
tulajdonjogának átvételét kezdeményezi a közúti közlekedésről 1988.évi I. 
törvény 32. §  
(3) bekezdése alapján. A felsorolt ingatlanokat önkormányzati feladatai ellátása 
érdekében kívánja fenntartani és üzemeltetni a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 8.§(1) bekezdésében foglalt helyi közutak és 
közterületek fenntartása feladata ellátása céljából. 
A közútkezelő Magyar Közút Nonprofit Zrt. Veszprém Megyei Igazgatósága  
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VES-2/2/2012. iktatási számon 2012. január 05-én kelt hozzájárulásában 
foglaltak betartását Gic Község Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja 
azzal a megkötéssel, hogy - a Magyar Állam tulajdonába és a 
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ vagyonkezelésébe bejegyzett fenti 
ingatlanok földhivatali bejegyzését követően - az ingyenes önkormányzati 
tulajdonba adás és földhivatali ingatlan-nyilvántartási bejegyzés megtörténik.  
 
A gici 21, 148/1, 148/2, 148/3, 165, 117/2, 168/1, 169/1, 170/1 hrsz-ú ingatlanok  
megosztása ügyintézésével járó költségek fizetését vállalja. 
A tulajdonba adásra vonatkozóan a képviseleti jog alapján eljáró 
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ – 1024 Budapest, Lövőház u. 39. – 
és Gic Község Önkormányzata megállapodást köt. 
Felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására és a szükséges 
intézkedések megtételére. 
 
Határidő: a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ jóváhagyása, 
                iránymutatása szerint 
Felelős: Horváth Tibor 
            polgármester 
 
3./ Egyéb ügyek 
 
      - Beiskolázási támogatások 

        Előadó: Horváth Tibor polgármester 
 

 
Előadó elmondta, hogy minden évben biztosított az önkormányzat az óvodás, 
közép- és főiskolások részére beiskolázási támogatást. 
 
Javasolta, hogy az idén is kapjanak pénzügyi támogatást a gici tagóvodába járó 
gyermekek 5.000 Ft összegben, a közép- és főiskolások pedig 10.000 Ft összegű 
támogatást kapjanak. Az általános iskolások tankönyv, füzet, buszbérlet 
költségét az önkormányzat átvállalja. Kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát: 
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30/2012. (IX. 10.) határozat 
 
Gic község Önkormányzati Képviselő-testülete  
a gici tagóvodába járó gyermekek részére  5.000 Ft, 
közép- és főiskolások részére  10.000 Ft  
összegű, egyszeri beiskolázási támogatást biztosít.  
Közép- és főiskolások esetében iskolalátogatási 
igazolás benyújtása esetén kapják meg a támogatást. 
 
A testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatás 
kifizetéséről intézkedjék. 
 
Határidő: 2012. október 31.  
Felelős: Horváth Tibor 
    polgármester 
 
 
 
Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 19,30 órakor bezárta.  
     
 

K. m. f. 
 
 
 
Horváth Tibor                                                   Fehér Mária 
polgármester                                                       címzetes főjegyző 
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