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Önkormányzati Képviselő-testületek 
BAKONYSZENTIVÁN, GIC, 
PÁPATESZÉR, VANYOLA 
 
Szám: Bakonyszentiván II. 23-2/2020.   
           Gic I. 6-3/2020.  
           Pápateszér  IV. 2-4/2020.  
           Vanyola III. 15-3/2020.   
 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

 
Készült Bakonyszentiván, Gic, Pápateszér és Vanyola  községek  Önkormányzata Képviselő-
testületei  2020. január  30-án 18 órakor megtartott nyilvános,  e g y ü t t e s  üléséről. 
Az ülés helye:  Pápateszér, Községháza      
 
 
J e l e n   voltak: Bakonyszentiván község Önkormányzata részéről: 
                           Frum István polgármester,  Baranyai Miklósné alpolgármester,  
                           Földing Zoltán, Frum Imre, Strommerné Biró Hajnalka  k é p v i s e l ő k , 
 
                           Gic község Önkormányzata részéről: 

                Németh Adrienn  polgármester,  Sári Lajos János alpolgármester  
                            Németh László, Horváth Tibor k é p v i s e l ő k,  

 
                           Pápateszér Község Önkormányzata részéről: 
                           Völfinger Béla polgármester, Horváth József alpolgármester, 
                           Hoffmanné Bóka Erzsébet, Milinszki Tibor, Polauf Gyula,  
                           Esztergominé Major Tímea  k é p v i s e l ő k ,  
 
                           Vanyola Község Önkormányzata részéről: 
                           Varga Rita polgármester, Birkás Győző alpolgármester, 
                            Mukk Eszter,  Gajdacsik Ernő, Kakukné Albert Erzsébet0 
                            k é p v i s e l ő k 
      
Tanácskozási joggal meghívottak:    Fehér Mária címzetes főjegyző 
                                                           Vassné Butkovics Andrea,Bókáné Klauz Erzsébet, 
                                                           Knolmajer Éva, Polaufné Kovács Zsanett, Koncz Gáborné, 
                                                           Bertalan Gyuláné, Győrffy Endre Győzőné                                                          
                                                           köztisztviselők 
 
Távol maradtak:   Szalay Bálint  képviselő Pápateszér 
                              Kakukné Albert Erzsébet képviselő Vanyola                                
                              Kovács Péter képviselő Gic 
 
Völfinger Béla polgármester (Pápateszér) köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy a választás 
után először találkozott a négy testület. Kért, hogy mindenki mutatkozzon be, megismerhessék 
egymást.  
Megállapította, hogy a bakonyszentiváni 5 fő képviselő közül megjelent 5 fő, a  képviselő-testület 
határozatképes, a gici 5 fő  képviselő közül  megjelent 4 fő, távol maradt 1 fő,  a képviselő-testület 
határozatképes, a pápateszéri 7 fő képviselő közül megjelent 6 fő, távol maradt 1 fő,  a képviselő-
testület határozatképes, a vanyolai 5 fő képviselő közül megjelent 4 fő, távol maradt 1 fő,   a 
képviselő-testület határozatképes.  
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Az ülést megnyitotta. Javaslatot tett az ülés napirendjére: 
 

N a p i r e n d 
 
 
1./  Beszámoló a Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi tevékenységéről 
      Előadó: Fehér Mária címzetes főjegyző 
 
2./ A Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése 
      Előadó: Fehér Mária címzetes főjegyző 
 
A javasolt napirendet a bakonyszentiváni Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül, 
a gici  Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 
a pápateszéri Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 
a vanyolai  Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  elfogadta.  
 
N a p i r e n d   tárgyalása: 
 
1./ Beszámoló a Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi tevékenységéről   
     Előadó: Fehér Mária címzetes főjegyző 
 
Előadó köszöntötte az együttes ülés résztvevőit. Ismertette a jegyzőkönyvhöz csatolt  előterjesztést. 
Kérte a  képviselő-testületek véleményét.  
 
Völfinger Béla  polgármester (Pápateszér) megköszönte a közös hivatal dolgozóinak a 2019. évi 
munkáját, melyet Pápateszér község érdekében tettek. Pápateszéren rengeteg munkát végeztek, 
aminek meg is van az eredménye. Kívánja a többi községnek is, hogy hasonló eredményeket 
érjenek el, hasonló érzésekkel tudjanak egy évet lezárni. A köztisztviselőktől a 2020. évre is ilyen 
hozzáállást és teljesítményt kér és vár. Ismertette a határozati javaslatot. Kérte a testületek döntését.  

 

A bakonyszentiváni Képviselő-testület  5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 
a gici  Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 
a pápateszéri Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,  
a vanyolai  Képviselő-testület  4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  meghozta a 
következő határozatát:  
 
 

Bakonyszentiván  5/2020. (I. 30.) határozat 
Gic 9/2020. (I. 30.) határozat 
Pápateszér   14/2020. (I. 30.) határozat  
Vanyola  10/2020. (I. 30.) határozat 
 
BAKONYSZENTIVÁN, GIC, PÁPATESZÉR és  
VANYOLA községek Önkormányzata    
Képviselő-testületei   a  Pápateszéri Közös      
Önkormányzati Hivatal  2019. évi  
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadták.  
 
 

2./ A Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése 
      Előadó: Fehér Mária címzetes főjegyző 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést és határozati javaslatot ismertette. Arra kérte a 
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képviselő-testületeket, hogy esküjükhöz méltóan képviseljék községeik érdekeit, de ne 
feledkezzenek meg a többi község érdekei figyelembe vételéről sem. Egymást tisztelve, 
egyetértésben, békességben próbálja meg mindenki megérteni a másikat is, és képviselni saját 
érdekeit.  A közös hivatalnak mind a négy önkormányzatot egyformán ki kell szolgálnia. A közös 
hivatal létrehozásáról és működtetéséről szóló megállapodás szerint lakosságarányosan kell viselni 
a központi támogatásból nem fedezhető terheket. Kérte a képviselő-testületek hozzászólását.   
 
 
H o z z á s z ó l á s o k :  

 
Völfinger Béla polgármester (Pápateszér) elmondta, hogy a közös hivatal költségvetési variációit 
megkapták, a mai nap újabb változat készült a köztisztviselők tervezett 5 %-os bérfejlesztése esetére 
a gici testület javaslatára. Az ő álláspontjuk az volt,  hogy őket csak azoknak a köztisztviselőknek 
az 5 %-os bérfejlesztése terhelje, akik nekik dolgoznak. Vitára bocsátotta az anyagot.  
Vassné Butkovics Andrea kivetítette a költségvetés tervezeteit, a táblázatok tartalmát ismertette.  
 
Kovács Péter képviselő (Gic) az ülésre megérkezett. A gici képviselő-testület jelenlevő tagjainak 
száma 5 fő.  
 
Frum István  polgármester (Bakonyszentiván) elmondta, hogy Vanyola és Gic községek, akiknek 
meg kell egyezniük, és nem Bakonyszentiván kárára.  
 
Völfinger Béla polgármester (Pápateszér) elmondta, hogy 2014-2019-ig sérelmezte, hogy egyes 
községek magasabb létszámot vettek igénybe, ezért megbeszélést kezdeményezett, de szó szerint 
kidobták a polgármestereket, volt olyan is, hogy egy község testület meg sem jelent az együttes 
ülésen. 2019. január 1-jén elhatározta, hogy kenyértörésre viszi a dolgot, mert volt olyan, hogy 1 
egész létszámmal több alkalmazott volt, ez több millió Ft-ot jelentett. 4,5 millió Ft-ról van szó, ami 
a központi költségvetési támogatáson felül kellene a közös hivatal működtetéséhez. A 
Pápateszérnek dolgozó köztisztviselők munkájának van eredménye, ezért is dicsérte meg őket az 
előző napirendnél. Megkérdezte, érhető-e a kiosztott anyagban- és a prezentációban látott táblázat 
tartalma? Van-e kifogása valakinek?  
 
Mukk Eszter képviselő kérdezte, hogy a táblázat adatai nem tényleges adatok, azok a számok 
szerepelnek benne, amit a dolgozók bevallottak? Érti, de nem fogadja el.  
 
Völfinger Béla polgármester (Pápateszér) elmondta, hogy a munkaerő megosztást tartalmazó 
táblázatok adataival eddig egyes községek nem törődtek, 3-4 év alatt 10 millió Ft-ot meghaladó  
munkabér többletet jelentett, amit nem tudott a dolgozó kitermelni a községnek. Minden 
önkormányzat a saját lelkiismeretével, eredményeivel számol el. Nem hajlandó túlfeszíteni a saját 
dolgozóit. Az 1200 fős településnek 2,7 fő dolgozott, a fele akkora település pedig több, mint 
hárommal.  
Addig ez nem jelent gondot, amíg állóvíz van, míg nincs mit dolgozni. Amikor beindulnak a 
pályázatok, igen is szükség van az emberekre. Látta, 2-3 éven keresztül megfeszültek a 
Pápateszérnek dolgozók, hétvégén is tenni kellett, most sincs kevesebb munka.  
Más településeken még védik is a polgármesterek az ott dolgozókat úgy, hogy nincs rálátásuk, mit 
is végez adott dolgozó. Csak a ő látta, hogy Pápateszéren meg hiány van a dolgozókból. A 
visszajelzések is megerősítették ebben a hitében. Az állam lakosságszám szerint támogatja a közös 
hivatalt. Ez a fő ismérv a leosztásban. Év végén a közös hivataltól az utalás is lakosságszám szerint 
történt.  
Akkor lehetséges, ha a munkaerőt is lakosságarányosan veszi igénybe. Pápateszér 2020-ban 0,2 
fővel több embert használ, kifizeti, mert szüksége van rá, és tudja, hol térül meg ez a kiadás a 
következő évi költségvetésben munkában. . Ha a közösből kivesz valaki, fizesse is meg a közös 
hivatalnak. Ezt már sokszor elmondta. Ciklus eleje van, nem szeretné, ha 3-4 év múlva derülne ki, 
hogy egyes községeknél 8-10 m Ft munkabér ott maradt valahol. Ez nem kézzel fogható pénz, 
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hanem munkaerő. Ehhez kell egy olyan képviselő-testület és polgármester, aki az adott dolgozóban  
meglátja a lehetőséget, ami a településnek hasznot hoz, mindenkinek a saját elképzelése szerint. 
Valós számokat tartalmaz a táblázat, pár tizedet, századot lehet tologatni. A tizedeket, ha átvetítik 
órára, pénzben sokat jelent.  
Nem szeretné, ha azt dekáznák, hogy az a dolgozó hány kommunális adózóval vagy gépjármű 
adózóval dolgozik, az adott település lehetőségeitől függ, hogy milyen adót vet ki, azt hogyan hajtja 
be.  
Legnagyobb költség a munkabér, 3/4-e a költségvetésnek. A költségvetés többi része a dologi 
kiadás. Pápateszér Község Önkormányzata dologi kiadása 400 ezer Ft felett volt, nem a közös 
hivatal költségvetéséből fedezi a dologi kiadásait.  
Gesztus Pápateszér részéről: a jegyző költségei 51 %-át Pápateszér viseli, holott 37 %-ban veszi 
igénybe Pápateszér. Vanyolán szinte ugyanannyit van, mint Pápateszéren, holott fele akkora 
település.  
2019-ben jelentős visszaosztás volt: plusz 2 millió Ft-ot kaptak a központi költségvetésből 
működtetésre. A négy polgármester úgy határozott, hogy választás előtt a maradványt visszautalja 
lakosságarányosan. Mindenki jól járt vele. A 2020-ban jelentkező jubileumi jutalom 2021-ben nem 
lesz. 9 fővel csökkent a lakosság létszáma, 800 ezer Ft-tal lett kevesebb az állami támogatás.  
2021-re azt várja, hogy nő az állami támogatás, hisz 2019-ben 50 fővel nőtt Pápateszéren a 
lakosságszám.  
A 2020. évi költségvetésben tervezett hozzájárulás összegének minimum felét 2019-ben 
visszakapták az önkormányzatok. Érdeklődött több közös hivatalnál, van, ahol 18 m Ft a hiány. Ott 
nem arról tárgyalnak, hogy 5 %-os bérfejlesztéssel megbecsüljék-e a dolgozóikat, hanem arról, 
hogyan éljék túl ezt az esztendőt.  
 
Vassné Butkovics Andrea köztisztviselő azzal indokolta az utolsóként megkapott költségvetési 
variációt, hogy Bertalan Gyuláné munkaidő beosztását nem tartotta reálisnak, új táblázat készült, 
ismertette.  
 
Frum István polgármester (Bakonyszentiván) elmondta, hogy az utolsó táblázatban szereplő 
hozzájárulás nem jogos. Minden önkormányzat tudja, mennyi munkaerőt vesz igénybe, ki közelít az 
állami normatívához. A plusz munkaerőt fizesse meg, aki igénybe veszi. Bakonyszentiván 
hozzájárulása 248 ezer Ft helyett 10 ezer Ft lett. Ezt hajlandó megfizetni.  
 
Völfinger Béla polgármester (Pápateszér) elmondta, hogy Pápateszér is tudja támogatni ezt a 
variációt.  
 
Sári Lajos János alpolgármester (Gic) kérdezte, hogy Bertalan Gyuláné tavaly 0,1 munkaerőt 
jelentett Gicnek, most 0,28, Koncz Gáborné 0,25 volt, most 0,30. Hogyan alakult így? Mi történt? 
1,25-ről 1,48 lett?  
 
Horváth Tibor képviselő véleménye szerint el kell napolni az ülést, nem tudtak kellőképpen 
felkészülni a döntésre.  
 
Bertalan Gyuláné köztisztviselő az iktatott ügyiratok szerint ismertette számításait: 
Bakonyszentiván, Gic és Vanyola községekben az iktatott ügyiratok száma 1359 volt. Ebből 
Vanyola 660 db, ebből Bertalan Gyuláné 295 db, Gic 419 db, ebből Bertalan Gyuláné 165 db, 
Bakonyszentiván 280 db, ebből Bertalan Gyuláné 80 db. Vanyola 55 %, Gic 30 %, 
Bakonyszentiván 15 %. Az adóalanyok száma alapján Vanyola 270 db, Gic 206 db, 
Bakonyszentiván 134 db.  Ez nem lakosságarányos megoszlás, hanem a munkavégzés arányát 
mutatja. Lakosságarányosan Bakonyszentiván 19,88 %, Gic 31,1 %, Vanyola 49 %.  
Frum István polgármester (Bakonyszentiván) elmondta, hogy a maradvány visszautalása 
lakosságarányosan történt.  
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Bertalan Gyuláné köztisztviselő elmondta, hogy nyitást, zárást minden községben el kell végezni, 
ami ugyanannyi időt vesz igénybe.  
 
Völfinger Béla polgármester (Pápateszér) kérdezte, hogy ez hányszor van egy évben? Hány 
munkanapot jelent?  
 
Frum István polgármester (Bakonyszentiván) elmondta, hogy ő elfogadta a kimutatásban szereplő 
munkaidőt.  
 
Bertalan Gyuláné köztisztviselő elmondta, hogy januártól nagyon sokszor este 6-ig dolgozik. A 
munkát el kell valakinek végezni.  
 
Németh Adrienn polgármester (Gic) elmondta, hogy nem látja, ki mennyit dolgozik. Vesztergom 
Ferencné besegített, amikor a statisztikát nem tudta  lezárni. Rengeteg gépjárműadó kint van. Mint 
új polgármester még nem látja át, hogy ki mennyit dolgozik. Gic elfogadta volna az 1. variációt, de 
utána vetődött fel, hogy 5 %-os bérfejlesztéssel is számolnak. Ezt csak az önkormányzatok 
hozzájárulásából tudnák fedezni. Ha hiányuk van, miért akarják a hiányt növelni? Gondolkodjanak.  
Ő szeretné motiválni a dolgozókat. Számoljanak.  
 
Völfinger Béla polgármester (Pápateszér) elmondta, hogy tavaly mindegyik önkormányzat 
visszakapott a közös hivataltól, pluszosan zárták az évüket, az 1,9 millió Ft-os jubileumi jutalom 
miatt van a hiány, jövőre már nem lesz.  
 
Frum István polgármester (Bakonyszentiván) véleménye az, hogy Gic és Vanyola egyezzenek meg, 
de ne a másik két község rovására. Mindenki látta, honnan indultak a számításoknál. Mindenki 
tudja, mennyivel használ több munkaerőt.  
 
Mukk Eszter képviselő (Vanyola) kérdezte, hogy ki a plusz ember Vanyolán? Irreálisnak tartja, 
hogy Bakonyszentivánnak csak 10 e Ft-tal kell hozzájárulnia.  
 
Frum István  polgármester (Bakonyszentiván) elmondta, mindenki arra törekedjen, hogy annyi 
létszámot használjon, amennyi megilleti.  
 
Völfinger Béla polgármester (Pápateszér) elmondta, hogy voltak évek, hogy egész számokkal 
szerepeltek a dolgozók, a közös hivatal finanszírozta. Minden község gondja, hogy Vanyolán plusz 
létszám van, annak 51 %-át Pápateszér finanszírozta. A fél munkaerő is nagyon sok. Őt feszélyezi, 
hogy máshol elköltik a milliókat.  
 
Fehér Mária címzetes főjegyző elmondta – bár tudja, hogy  senkinek sem tetszik, hogy ezt 
mondogatja, de - a közös hivatal azért van, hogy a négy falut szolgálja. Egyformán kell minden 
települést ellátni, a képviselő-testületeket és a polgármestereket kiszolgálni. Ehhez nincsenek 
egyforma dolgozók, mindenki más.  
 
Németh Adrienn polgármester (Gic) javasolta, hogy optimaliziálják a dolgozók létszámát.  
Nem látja azt, hogy ki mennyit dolgozik.  
 
Vassné Butkovics Andrea vezető főtanácsos elmondta, hogy a közös hivatal éves tevékenységéről 
szóló beszámolóban látszik az éves teljesítmény, az ügyiratok megoszlásánál.  
 
Völfinger Béla polgármester (Pápateszér) elmondta, a polgármester munkájában látszik, hogy 
mennyi feladatot ad a dolgozóknak. Azért nem látja, mert még új polgármester, bár van, hogy a régi 
sem tudja. Bele kell tanulni. Ha a gépjárműadóval gond van, akkor arra kéri vagy utasítja a 
dolgozót, hogy azt végrehajtsa, az a dolga.  
 



6  Együttes ülés 2020. 01. 30.   

Németh Adrienn polgármester (Gic) szerint utána jutalmazzák, ha már teljesített.  
 
Völfinger Béla polgármester (Pápateszér) elmondta, hogy Pápateszéren 10 milliós nagyságrendben 
maradt az adózóknál adó. Ezért szorgalmazta, hogy kell létszám Pápateszérnek. A polgármesternek 
a dolgozóikkal tisztában kell lenni. A gesztor település mindig rosszabbul jár. Pl. védőnő, 
háziorvos, fogorvosi szolgálat összes költségét a székhely szerinti önkormányzat viseli a plusz 
költségeket. Sok mindent látott az elmúlt 5 évben.  
 
Bertalan Gyuláné köztisztviselő elmondta, hogy decemberben kiküldte az adó felszólításokat Gicre, 
300 ezer Ft-ot befizetett a már évek óta tartozó adóalany. 2009. óta járt Gicre az adó miatt, 1 
hónapig otthon dolgozva tette rendbe az adatbázist.  
 
Gajdacsik Ernő képviselő (Vanyola) véleménye az, hogy törekedjenek a megoldásra.  
 
Völfinger Béla polgármester (Pápateszér) szünetet rendelt el.  
 
Völfinger Béla polgármester (Pápateszér) javaslatot tett az önkormányzati hozzájárulásokra: 
Pápateszér 1.147.709 Ft, Bakonyszentiván 9.556 Ft, Vanyola 2.029.752 Ft, Gic 492.148 Ft, 
összesen 3.679.165 Ft, 5 %-os béremeléssel. Reálisan tartalmazza a munkaerő megosztást és 
hozzájárulások összegét. A tavalyi megtakarítás szinte fedezi a hozzájárulásokat. Egy 
önkormányzat jelentősen hozzájárul azért, mert több munkaerőt alkalmaz. A következő évben nem 
kell ekkora összeggel hozzájárulni. Az egyes települések lakosságszámának alakulása is 
befolyásolja az állami támogatás összegét.  
 
Véleménye szerint az az önkormányzat, aki nem akarja a plusz létszámot tovább használni, 
szabaduljon meg tőle. Gondolja át, hogy szüksége van-e rá. Aki túlzott létszámot vesz igénybe, 
fizesse meg.  
Pápateszéren 2019. évben 23 pályázatot nyújtottak be. Az adott polgármester és képviselő-testület 
kötelessége, hogy kihozza a munkaerőből a maximumot. Rossz alkuba nem akar belemenni.  
Örülne, ha neki is lenne falugondnoka, EFOP-os munkaerője. Át kell gondolni, ki mit hoz, mit visz.  
 
Mukk Eszter képviselő (Vanyola) elmondta, hogy érti, jogosnak tartja a pápateszéri polgármester úr 
által elmondottakat, de Vanyolán lakik, Vanyola érdekeit kell, hogy képviselje.  
 
Sári Lajos János alpolgármester (Gic) kérte, hogy ne az utolsó pillanatban kapják meg az anyagot. 
Tartsák be a törvényben előírt határidőt.  
 
Völfinger Béla polgármester (Pápateszér) elmondta, hogy igaza van a gici alpolgármester úrnak. 
Pápateszéren van munka, 3-4 pályázaton dolgoznak jelenleg is, határidősek. Nincsenek szabadon a 
Pápateszerének dolgozó köztisztviselők, van mit csinálni. A sok munkának megvan az eredménye. 
Ez okozta, hogy még az utolsó nap is dolgoztak ki variációt. Amennyiben valamelyik 
önkormányzat úgy látja, hogy van náluk szabad ember, szívesen látják Pápateszéren a plusz embert.  
Akkor nagyobb az esély arra, hogy időben előkészül a költségvetés tervezete.  
Fontos neki, hogy a több 10 millió Ft-os pályázatokat be tudják nyújtani, költségvetés befolyásoló 
pályázatokról van szó. Ezeket nem akarja figyelmen kívül hagyni, ezeket most kell elkészíteni.  
A saját költségvetésük tervezésével még sehol nem tartanak, mert voltak sürgősebb feladatok. Ha 
nem lennének a pályázataik, akkor már készen lennének a költségvetéssel. Elnézést kér, de a jövőre 
sem tudja megígérni, hogy előbb elkészülnek.  
 
Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete szünetet kért.  
 
Völfinger Béla polgármester (Pápateszér) Szavazásra tette fel az elhangzott javaslatot.  
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A bakonyszentiváni Képviselő-testület  5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 

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

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

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

Bakonyszentiván  6/2020. (I. 30.) határozat 
Gic 10/2020. (I. 30.) határozat 
Pápateszér   15/2020. (I. 30.) határozat  
Vanyola  11/2020. (I. 30.) határozat 
 
BAKONYSZENTIVÁN, GIC, PÁPATESZÉR és  
VANYOLA községek Önkormányzata    
Képviselő-testületei   a  Pápateszéri Közös      
Önkormányzati Hivatal  2020. évi  
költségvetését  49.033.050 Ft bevétellel és kiadással 
a mellékletben foglaltak szerint elfogadja.  
A költségvetési hiány felosztása:  

                     Pápateszér 1.147.709 Ft,  
                     Bakonyszentiván 9.556 Ft,  
                     Vanyola 2.029.752 Ft,  
                     Gic 492.148 Ft,  
                     összesen 3.679.165 Ft.   

 
 
 

Völfinger Béla polgármester megköszönte a képviselő-testületek felelős döntését. Kíván olyan 
lehetőségeket minden önkormányzatnak, amelyeket ki is tud használni. A dolgozóktól azt kérte, 
hogy mind a négy települést megfelelő szaktudással és lendülettel támogassák.  

 
 
Több tárgy nem lévén a pápateszéri polgármester a nyilvános ülést 20,30  órakor bezárta. 
 
 

 
K. m. f. 

 
 
 
Frum István                                            Németh Adrienn                             Völfinger Béla 
polgármester                                             polgármester                                 polgármester 
Bakonyszentiván                                           G i c                                            Pápateszér 
 
 
 
 
Fehér Mária                                                                                                        Varga Rita  
címzetes főjegyző                                                                                               polgármester                                          
                                                                                                                            Vanyola 
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Önkormányzati Képviselő-testületek  
BAKONYSZENTIVÁN 
GIC 
PÁPATESZÉR 
VANYOLA  
 
Szám:   1/2020. együttes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E l ő t e r j e s z t é s 
 
 

Pápateszér, Bakonyszentiván, Gic és Vanyola községek önkormányzatai képviselő-
testületei 2020. január  30-án 18 órakor a pápateszéri községházán  tartandó 

nyilvános együttes ülésére 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Beszámoló a Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi  
            tevékenységéről 
Előadó: Fehér Mária címzetes főjegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testületek! 
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Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban Mötv.) 
81. § (3) bekezdése f) pontja szerint A jegyző évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal 
tevékenységéről.  
A  közös önkormányzati hivatal létrehozásáról és fenntartásáról szóló Megállapodás 7.4. pontja 
tartalmazza a jegyző beszámolási kötelezettségét:  
„A  jegyző  a közös önkormányzati hivatal tevékenységéről évente beszámol a közös önkormányzati hivatalt 
fenntartó önkormányzatok képviselő-testületei együttes ülése előtt. A  beszámoló  tartalmazza a közös 
hivatal: 

személyi állományára vonatkozó adatokat: létszám alakulása, képesítési feltételek alakulása, egyéb a 
közszolgálati tisztviselői jogviszonyhoz kapcsolódó adatok képzés, továbbképzés  

a közös hivatal működési feltételei, 
a közös hivatal hatósági, igazgatási feladatai, 
a polgármesterek, a képviselő-testületek, bizottságok, képviselők munkáját segítő tevékenységek, 
törvényességi követelmények érvényesülése, 
költségvetési-gazdálkodási feladatok – igazgatási kiadások alakulása, 
ügyfélfogadás tapasztalatai közös hivatalban, kirendeltségeken és ügyfélfogadási helyeken.” 

 
Fenti kötelezettség szerint terjesztem a képviselő-testületek elé a Pápateszéri Közös Önkormányzati 
Hivatal 2019. évi tevékenységéről beszámolómat.  
 
a./ Személyi állományra vonatkozó adatok: létszám alakulása, képesítési feltételek alakulása, 
egyéb a közszolgálati tisztviselői jogviszonyhoz kapcsolódó adatok képzés, továbbképzés  
A Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2019. év feladatai közül is a 
legnagyobb kihívást az ASP (Application Service Providing - magyarul alkalmazás-szolgáltatás) 
bevezetése jelentette.  
A hivatal munkatársainak a szakmai ismeretek mellett most már magasabb szintű informatikai 
tudást is el kellett és továbbra is el kell sajátítani.    
Rendkívül feszített munkatempót követel a feladatok ellátása: önkormányzati képviselő-testületi 
határozatok, polgármesteri utasítások végrehajtása, a Veszprém Megyei Kormányhivatalnak, 
Veszprém Megyei Önkormányzatnak és a Magyar Államkincstárnak történő adatszolgáltatások.   
Ez utóbbiak teszik ki munkaidőnk több, mint felét. Az adatrögzítések közben nem lehet mással 
foglalkozni. Ezért is kértük a lakosságtól a megértést, hogy az ügyfélfogadási időt rövidítenünk 
kellett.  
 
A közös önkormányzati hivatal engedélyezett létszámkerete 2019. évben 8 fő. Határozatlan időre 
kinevezett köztisztviselők: Fehér Mária jegyző, Koncz Gáborné, Bertalan Gyuláné, Kálmán Andrea, 
Vassné Butkovics Andrea, Knolmajer Éva, Bókáné Klauz Erzsébet, Polaufné Kovács Zsanett. 
Kálmán Andrea 2019. február 17. napjával közszolgálati jogviszonyát közös megegyezéssel 
megszüntettük. Helyére Győrffy Endre Győzőné köztisztviselőt áthelyezéssel alkalmazzuk 2019. 
április 1-jétől.   
Vesztergom Ferencné nyugdíjas munkavállaló munkaszerződéssel dolgozik a gici kirendeltségen 
napi 6 órában.  
Vanyola Község Önkormányzata 2019. február 15-től alkalmazza Gróf Laura ügyintézőt.  
A közös hivatal tényleges létszám 2019. december 31-én 8 fő köztisztviselő + Vesztergom 
Ferencné  munkaszerződéssel alkalmazott ügyintéző.  
 
A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX.28) Korm. rendelet rendelkezései 
megadják a jogi, szakmai és minőségbiztosítási kereteit a köztisztviselők országosan egységes, 
tervszerű, rendszeres és kötelező továbbképzésének. A jogszabály szerint a tisztviselő négy éves 
képzési időszakra meghatározott képzési kötelezettséget teljesít. 
A felsőfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselőnek a továbbképzési időszak alatt legalább 128 
tanulmányi pontot, a középfokú végzettséggel rendelkező tisztviselőnek legalább 64 pontot kell 
teljesítenie. Ezek alapján az éves intézményi továbbképzési tervet elkészítettük, melyet a 
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal részére megküldtünk. 
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A képzésekre az NKE Vezető- és Továbbképzési Intézet honlapján jelentkezhettek a 
köztisztviselők, melyet a munkáltató hagyott jóvá. A továbbképzési programokat a munkáltató által 
megfizetett normatív hozzájárulás fedezi, melynek összege 2019. évben 92.000  Ft volt. 
 
A pénzügyi igazgatásban dolgozó köztisztviselők a MÁK által szervezett értekezleteken részt 
vettek.  
Az ASP 2018. január 1-jei bevezetésével kapcsolatos ismeretek elsajátítása céljából folyamatos 
képzésen vettünk részt 2019. évben is.  
A Veszprém Megyei Kormányhivatal által tartott értekezleteken részt vettem.   
Knolmajer Éva és Polaufné Kovács Zsanett köztisztviselők 2019. évben sikeres közigazgatási 
alapvizsgát tettek.  
Koncz Gáborné köztisztviselő befejezte főiskolai tanulmányait, diplomáját a nyelvvizsga 
bizonyítvány kézhezvétele után veheti át.  
 
Megállapítottam a köztisztviselők 2019.  évi teljesítménykövetelményeit, melyek végrehajtását 
2020.  január 15-én értékeltem a TÉR rendszerben.   
 
 
b./ A közös önkormányzati hivatal működési feltételei 
 
A közös önkormányzati hivatal hivatott az államigazgatási feladatok folyamatos ellátására, a 
képviselő-testületek munkájának előkészítésére, döntései végrehajtásának szervezésére.  
Négy település feladatait és munkáját ellátó közös önkormányzati hivatal működését összehangolni, 
a feladatok elosztását szervezni nem egyszerű feladat.  
 
Valamennyi önkormányzat megteremtette a hivatal működési feltételeit. Pápateszéren teljesen 
felújított épületben dolgozhatunk.  A technikai eszközellátás jó.  
Az internet használata elengedhetetlen, mivel a felsőbb szervektől elektronikus úton kapjuk meg a 
leveleket, társszervektől a megkereséseket. Az internethez való hozzáférés a hivatalban és 
kirendeltségein lévő számítógépeken biztosított.  
 
 
c./ A közös önkormányzati hivatal hatósági, igazgatási feladatai 

 
A beszámolóban a statisztikai adatokkal egyrészt a hivatalban folyó munka nagyságrendjét, 
másrészt annak sokféleségét igyekszem bemutatni.  
A hivatal ügyiratforgalma: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iktatott 
ügyiratok 
száma 

Bakonyszentiván Gic Pápateszér Vanyola 
404 747 2135 1396 

 
Anyakönyvi igazgatás:  
 
 
 Bakonyszentiván Gic Pápateszér Vanyola 
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Bejegyzett papír 
alapú anyakönyvi 
bejegyzések  

19 2 45 25 

Kiállított 
anyakönyvi 
kivonatok  

5 11 43 1 

Rögzített és 
nyilvántartásba 
vett apai 
elismerő 
nyilatkozatok  

1 3 9 3 

Születési 
bejegyzés  

0 0 0 0 

Házasságkötés 3 7 17 6 

Haláleset  1 2 5 1 

Névváltozás  0 2 4 0 
 
 
Az alapvető anyakönyvi felszerelések valamennyi önkormányzatnál rendelkezésre álltak. 
Anyakönyvi megbízása 2 főnek volt 2019. évben: Fehér Mária, Vassné Butkovics Andrea. 
 
 
 
 Bakonyszentiván Gic Pápateszér Vanyola 
Népességnyilvántartási 
adatváltozások száma 

48 91 185 74 

Hagyatéki leltár 3 9 16 10 
Termőföld kifüggesztés 12 5 13 15 
Birtokvédelmi eljárás 0 0 1 1 

 
 
 
Jegyzői címellenőrzési feladat 
 
Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól szóló 
2013. évi CCXX. törvény 14. szakasza értelmében a címadatot tartalmazó állami és önkormányzati 
nyilvántartások együttműködési képességének elősegítésére és az egységes címkezelés biztosítására 
létre kellett hozni az ún. központi címrendszert (KCR). 
A KCR a jogalkotó szándéka szerint egy olyan, a nyilvántartások közötti együttműködést elősegítő 
központi nyilvántartás, amely a címadatok vonatkozásában adatkapcsolat szolgáltatás útján hiteles 
adatforrást biztosít a címadatot tartalmazó állami és önkormányzati nyilvántartások számára. 
A központi címregiszter létrehozásának előkészítése folyamatos volt.  A címellenőrzés során 3 
központi adatbázis (a személyiadat- és lakcímnyilvántartás, az ingatlan nyilvántartás és a postai 
címnyilvántartás) adatainak a jegyző kezelésében lévő okiratokkal, információkkal történő 
egybevetésével valósul meg.  
A négy község címadatainak rendbetételére szakembert bíztunk meg, aki jelenleg is segíti 
munkánkat.   
 
Szociális ellátások:  
 
 Bakonyszentiván Gic Pápateszér Vanyola 
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szociális 
étkező 

6 5 50 27 

Települési 
támogatás  

21 14 50 32 

szoc.tüzifa 21 0 102 56 
rendszeres 
gyermekvédel
mi 
kedvezmény 

 
5 

 
9 

 
102 

 
24 

lakásvásárlási 
támogatása 

1  
1 

  
4 

Születési 
támogatás  

- 1 7 - 

Házasságkötés
i támogatás  

- - 19 - 

kórházi 
támogatás  

- - 31 - 

 
 
A gyermekvédelmi tevékenységről, a gyermekjóléti szolgálatról a képviselő-testületeknek önálló 
napirendként adtunk számot május 31-ig.   
 
Statisztikai adatszolgáltatások: szociális étkeztetés bejelentés naponta, havi elszámolás 
közfoglalkoztatottakról, éves adatszolgáltatások:  internethozzáférésről, infrastrukturális, pénzbeli 
és természetbeni ellátásokról, szociális szolgáltatásokról és gyermekellátásokról, közművelődési 
tevékenységről, hátrányos helyzetű gyermekekről, utak-hidak, szociális alapellátásokról, 
gyámhatósági tevékenységről, adatszolgáltatás gyermekvédelemnek, egészségbiztosítási pénztárnak 
létszámadatok, időszaki statisztikai jelentések: évente kétszer hatósági statisztika, 
ingatlanvagyonról, negyedévente beruházásstatisztika, kereskedelmi tevékenység, szálláshelyek stb.  
 
Az éves statisztikai és egyéb adatszolgáltatási kötelezettségeinknek az igényelt határidőben és 
tartalommal eleget tettünk.  
A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekről az adatszolgáltatásokat (KIR és kormányhivatal) 
teljesítettük.  
 
A 2019. évi választások feladatait a köztisztviselők határidőben (éjszakai órákban is) és 
lelkiismeretesen ellátták, a választási bizottságokkal jól együttműködtek.  
 
 
Adózó állampolgárok száma: 
 
 
 Bakonyszentiván Gic Pápateszér Vanyola 
iparűzési adó  - 33 69 62 
kommunális 

adó 
22 - - - 

gépjármű adó  62 125 262 145 
bírság behajtás  2 0 24 7 
adó- és 

értékbiz.  
12 28 39 27 

 
 
A hátralékok  behajtása folyamatos, de sok esetben munkabér hiányában a behajtás  
eredménytelen.  
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Üzletek:   
 
 
 Bakonyszentiván Gic Pápateszér Vanyola 
kereskedelmi 
tevékenység  

4 7 21 9 

szálláshely 0 0 3 0 
telep 1 0 7 2 

 
Más szervek (kormányhivatal, járási hivatal, tankerület, gyámhivatalok, bíróságok, bírósági 
végrehajtók stb) megkeresésére számtalan adatszolgáltatást (nagy részük azonnali határidejű volt)  
teljesítettünk. 
Előkészítettük (ill. közreműködtünk) az alábbi pályázatokat, illetve pénzügyi elszámolást  
 

GIC 
kistelepülések járda építésének anyagtámogatása  
óvoda udvar eszközbeszerzés  
közfoglalkoztatás hosszú távú 
temető fejlesztések 
polgármesteri hivatal felújítása 
eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására  
 
 
 
PÁPATESZÉR  
szociális tűzifa 
óvoda kialakítása (TOP) elszámolása  
közös hivatal felújítás elszámolása  
közfoglalkoztatás hosszú távú 
START munkaprogram: mezőgazdasági 
START munkaprogram: belterületi utak  
művelődési ház színpad világítás 
konyha eszközbeszerzés (folyamatban) 
zártkerti utak felújítása elszámolása  
ASP elszámolás  
ovisport műfüves pálya  
TAO Sportegyesület 2018/2019, 2019/2020 
LEADER: falunapi elszámolás                   
Pápateszéri Vízimalmos Napok (konzorciumban) 
diákmunka  
külterületi utak VP pályázat  
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések : tornaterem felújítása  
Magyar Falu Program:  
orvosi rendelő építése   
 közösségi eszközbeszerzés 
járda, óvoda udvar fejlesztése  
polgármesteri hivatal felújítása 
temető fejlesztése 
útfelújítás 
óvodafejlesztés 
orvosi eszközök beszerzése 
eszközbeszerzés belterület utak gépbeszerzés 
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            VANYOLA 
KRIPTA pályázat (Élhető települési környezet kialakítása) 
Pályázat I. világháborús emlékmű felújítása (KKETTKK-CP-04) 
Bursa Hungarica Ösztöndíj 2020. évi pályázati forduló 
Hivatal korszerűsítése pályázat (szigetelés, bútorbeszerzés) Magyar Falu 
Program keretében  
Óvoda udvarhoz eszközök, felszerelések beszerzése Magyar Falu Program 
keretében  
Temető fejlesztése Magyar Falu Program keretében Pályázat (temető járda, 
parkoló) 
Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására (Magyar Falu 
Program) 
Szociális célú tüzelőanyag pályázat  
Közétkeztetés fejlesztése (pályázat) 
Feladatellátást szolgáló fejlesztések (Pályázat járda felújítás Árpád utca, 
Vajda Péter utca) 
EFOP-1.5.3-16-2017-00096 számú pályázat 
I. világháborús emlékmű felújítása pályázat  
Defibrillátor pályázat 
Roma Nemzetiségi Kulturális kezdeményezések pályázat 

 
            BAKONYSZENTIVÁN  

szociális tűzifa 
orvosi rendelő felújítás  
közfoglalkoztatás hosszú távú 
nemzeti és helyi identitástudat bővítése 
eszközbeszerzés belterületi közterület karbantartására 
óvodafejlesztés 
óvoda udvar eszközfejlesztése 
önkormányzati tulajdonú utak felújítása 
polgármesteri hivatal felújítása 
temető fejlesztése 
önkormányzati fejlesztések: járda térkövezés 
nemzetiségi pályázat: kereszt felújítása 
 
 
 

d./ A polgármesterek, a képviselő-testületek, képviselők munkáját segítő tevékenységek  
 
A Mötv.  86. § (1) bekezdése szerint a közös önkormányzati hivatal jegyzője vagy aljegyzője vagy 
megbízottja köteles a képviselő-testület ülésén részt venni és ott a szükséges tájékoztatást megadni.  
A közös önkormányzati hivatal feladata: 
- az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe 
tartozó ügyek döntésre való előkészítésével, és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása, 
- közreműködés az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő 
együttműködésének összehangolásában. 
 
Az ülések előkészítésében, a döntések végrehajtásában a közös önkormányzati hivatal 
köztisztviselői közreműködtek.  
A testületi ülések száma, gyakorisága jelentősen meghatározzák a jegyző feladatait.  
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2019.  évben együttes ülést  közös önkormányzati hivatalra vonatkozó napirenddel egy  alkalommal 
(2019. február 11.) tartottak a képviselő-testületek.  
 
Képviselő-testületek működése:  
 
 

 Bakonyszentiván Gic Pápateszér Vanyola 
ülések száma 16 12 16 14 
határozatok 
száma 

100 59 241 138 

rendeletek száma 10 7 10 10 
közmeghallgatás 2019-12-05 2019-12-11 2019-12-12 2019-12-14 

 
 
 
 
Nemzetiségi önkormányzatok:  
 
 Bakonyszentiván 

Német  
Pápateszér 

Német 
Pápateszér 

Roma 
Vanyola 
Roma 

ülések száma 4 4 4 4 
határozatok 
száma 

11 11 9 16 

közmeghallgat
ás 

2019-12-20 2019-12-12 2019-12-12 2019-12-28 

 
 
Pápateszér, Bakonyság és Bakonyszentiván Óvodafenntartó Társulás  Társulási Tanácsa:  
 
 2019. éven 4 ülést tartott, 7 határozatot hozott.  
 
A helyi rendeletekről és határozatokról naprakész nyilvántartást vezetek.  
 
2019.  évben rendeletet alkottak a képviselő-testületek a költségvetésről, annak módosításairól,  
zárszámadásról és pénzmaradvány jóváhagyásáról,  térítési díjakról,  szociális tüzelőanyagról, 
köztisztviselők illetményalapjáról,  SZMSZ módosításról, településkép védelméről szóló rendelet 
módosításáról, iparűzési adóról, kommunális adóról.   
Előkészítettük a települési önkormányzatok és nemzetiségi önkormányzatok közötti 
együttműködési megállapodások felülvizsgálatát. 
 
A katasztrófavédelmi és polgári védelmi adatszolgáltatások elkészítésében, a riasztási gyakorlaton  
közreműködtünk valamennyi településen.  
 
A Bursa Hungarica ösztöndíj pályázaton való részvételhez szükséges feladatokat elláttuk 
(Bakonyszentiván, Gic, Pápateszér és Vanyola).  
 
A községi rendezvények: idősek napja, március 15, házasságkötések, szépkorúak köszöntése, 
polgári gyászszertartások, avató ünnepségek, falunapok, szüreti felvonulás, szavalóverseny, adventi 
gyertyagyújtások, nemzetiségi önkormányzatok rendezvényei stb. előkészítési munkáiban és 
lebonyolításában közreműködtünk.  
A civil szervezetek által igényelt segítséget megadtuk.  
 
A véradások, tüdőszűrők előkészítésében, az adminisztrációs munkákban segítettünk, 
közreműködtünk az eboltás megszervezésében és végrehajtásában.  
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A képviselő-testületek, polgármesterek működésével kapcsolatos teendők ellátása, a közvetlen 
igazgatási segítség helyben történt a négy községben.  
A képviselő-testületekkel és az önkormányzati intézményi társulásokkal igyekeztünk jó 
munkakapcsolatot tartani, részükre a kért segítséget megadni.  
 
e./ Törvényességi követelmények érvényesülése 
 
A képviselő-testületi ülések jegyzőkönyveit elkészítettem, és mellékleteikkel együtt feltöltöttem a 
Nemzeti Jogszabálytárba az ülést követő 15 napon belül. Határidő mulasztás nem történt. 
 
A Veszprém Megyei Kormányhivatal törvényességi felügyeleti jogkörében eljárva 
Bakonyszentiván, Gic, Pápateszér és Vanyola községek önkormányzatai településkép védelméről 
szóló rendeleteiben feltárt hiányosságok miatt törvényességi felhívással élt.  
A képviselő-testületek a módosító rendeletek megalkotásával a feltárt hiányosságokat 
megszüntették, a jogszabálysértés megszűnt, a törvényességi felügyelet az eljárást lezárta.  
 
A Veszprém Megyei Kormányhivatal Gic Község Önkormányzata hivatalos honlapjának vizsgálata 
alapján törvényességi felhívásban felhívta az önkormányzatot, hogy gondoskodjék a 2018. évi 
üléseiről készült jegyzőkönyvek honlapon történő közzétételének hiányosságaiból eredő 
jogszabálysértés megszüntetésére. A helyreállított honlapon a jegyzőkönyvek feltöltésével a 
jogszabálysértés megszűnt, a törvényességi felügyelet az eljárást lezárta.  
 
A Veszprém Megyei Kormányhivatal a kommunális adó rendeletét módosító, 2019. február 1-jén 
hatályba lépő rendeletben feltárt jogszabálysértés megszüntetésére hívta fel Bakonyszentiván 
Község Önkormányzatát. A képviselő-testület megalkotta 1/2019. (I. 28.) rendeletét, melyben 
kimondta, hogy a módosító rendelet nem lép hatályba. Ezzel a képviselő-testület a törvényességi 
felhívásban foglaltaknak eleget tett, a jogszabálysértés megszűnt, a törvényességi felügyelet az 
eljárást lezárta.  
 
 
 
f./  Költségvetési gazdálkodási feladatok, igazgatási kiadások alakulása 
 
Önálló költségvetése van a négy települési önkormányzatnak,  négy  nemzetiségi önkormányzatnak, 
a pápateszéri óvodai társulásnak, a közös önkormányzati hivatal költségvetése beépül a pápateszéri 
önkormányzat költségvetésébe.  
10 házipénztárt kezeltünk: önkormányzatok, közös önkormányzati hivatal, bakonyszentiváni német 
és pápateszéri német és roma, vanyolai roma nemzetiségi önkormányzat, pápateszéri óvoda.   
A közös önkormányzati hivatal köztisztviselői az önkormányzatok költségvetéseit, évközi, év végi 
beszámolóit elkészítették, információs jelentést adtak. Határidő mulasztás nem történt.  
A 2019.  évi költségvetési és a 2018. évi zárszámadási rendeleteket jogszabály szerinti tartalommal 
elkészítettük.  
A pénzügyi szabályzatokat aktualizáltuk.  
A pénzügyi ügyintézők havonként, negyedévente és eseti adatszolgáltatást végeztek a MÁK 
részére, - Ebr42 rendszerben felméréseket készítettek, - pályázatok előkészítésében közreműködtek, 
pályázatíróknak adatot szolgáltattak.  
A közös hivatal kiadásai alakulásáról önálló napirend keretében adunk számot.  
 
 
g./ Ügyfélfogadás tapasztalatai közös hivatalban, kirendeltségeken és ügyfélfogadási  
            helyeken 

 

A Mötv.  86. § (2) bekezdés: A közös önkormányzati hivatal jegyzője, aljegyzője vagy megbízottja 
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az érintett képviselő-testületek megállapodása alapján köteles biztosítani az egyes településeken 
történő ügyfélfogadást. 
 
Az önkormányzatok megállapodása szerint 2019.  évben Bakonyszentiván községben heti 1 
(csütörtök), Gic községben heti 1 (kedd), Pápateszér községben heti 2 (szerda és péntek), Vanyola 
községben heti 2 (hétfő és csütörtök) alkalommal tartottam ügyfélfogadást.  
Igyekszünk a lakosságot igényeik szerint maximálisan kiszolgálni, segítünk különböző 
nyomtatványok kitöltésében, ügyintézésében.  
A lakosság számára elérhető közelségben történt az önkormányzati és államigazgatási ügyek 
intézése.  
A közös önkormányzati hivatal  2019.  évben a  folyamatos munkavitel, a  törvényesség, a 
közigazgatás szolgáltató jellegének erősítése követelményeinek  igyekezett megfelelni.  
 
A közös hivatal köztisztviselői 2019. évben is túlfeszített munkatempóban tudtak  eleget tenni 
feladataiknak. Munkánk nagy odafigyelést, felkészültséget, elkötelezettséget igényel, rutinból nem 
lehet dolgozni. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani kollégáimnak, akik a hivatali munkát 
szolgálatnak tekintik, szakmai jártasságukkal, hely- és emberismeretükkel hozzájárulnak a 
törvényes, szakszerű, gyors és pontos munkavégzéshez. 
 
Köszönöm a települések képviselő-testületeinek, a települések polgármestereinek a hivatali 
munkához történő rugalmas, segítőkész hozzáállását, a hivatal és a kirendeltségek, ügyfélfogadási 
hely fenntartásához szükséges anyagi hozzájárulást és mindazt a sok segítséget, melyet 
munkánkhoz az önkormányzatoktól kapunk. 
Köszönjük a szép irodákat, berendezéseket, melyek jelentősen hozzájárulnak a jó munkahelyi 
légkörhöz és növelik a munkakedvet is.  
 
Ezúton is köszönöm Baranyai Miklósné (Bakonyszentiván), Baranyai Zoltán (Gic) és Birkás Győző 
(Vanyola) falugondnokok, Gróf Laura ügyintéző (Vanyola) Wágenhoffer Anikó  hivatalsegéd 
(Gic), Baranyai János (Pápateszér) munkánkat segítő közreműködését, szívességeiket.   
 
A Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal  jövőbeni tevékenységéhez kérem szíves 
támogatásukat.  
Kívánom, hogy 2020. évben az összefogás, az együtt gondolkodás jellemezze mindennapjainkat. 
Kívánom, hogy a négy önkormányzat saját érdekei szem előtt tartásával tartsa tiszteletben a többi 
önkormányzat érdekeit is.  
A közös hivatalt a négy önkormányzat tartja fenn, a közös hivatal a négy önkormányzatot szolgálja.   
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy a közös önkormányzati hivatal munkájáról szóló 
beszámolót szíveskedjenek véleményezni, a jövőre vonatkozó elvárásaikat meghatározni.  
 
Kérem, hogy beszámolómat szíveskedjenek elfogadni. 
 
Pápateszér, 2020. január 30.  
          Fehér Mária 

címzetes főjegyző 
Határozati javaslat: 
 
PÁPATESZÉR, BAKONYSZENTIVÁN, GIC, VANYOLA községek önkormányzatai  képviselő-
testületei a Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal 2019.  évi tevékenységéről szóló beszámolót 
elfogadták.  
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Önkormányzati Képviselő-testület 

GIC 

 

Szám: I. 6-1/2020.    

 

J e g y z ő k ö n y v 
 

 

Készült Gic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. január 10-én 17 

órakor megtartott nyilvános üléséről.    
 

Az ülés helye: Gic, Művelődési Ház   
 

J e l e n   voltak:  Németh Adrienn polgármester,  Sári Lajos alpolgármester,   

                            Németh László, Horváth Tibor, Kovács Péter képviselők 

 

 

Tanácskozási joggal meghívott: Fehér Mária címzetes főjegyző  
                          

                                                        

Németh Adrienn 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./ Döntés a szlovákiai Diósförgepatony községgel testvértelepülési     

     együttműködési megállapodás kötéséről  
      Előadó: Németh Adrienn polgármester 
 

 

Z á r t ülésen:  

 

1./ Települési támogatási kérelem   

Előadó: Németh Adrienn  polgármester 
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N a p i r e n d   tárgyalása: 

 
1./ Döntés a szlovákiai Diósförgepatony községgel testvértelepülési     

     együttműködési megállapodás kötéséről  
     Előadó: Németh Adrienn polgármester 
 

Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztéseket ismertette. Kérte a jelenlevők 
hozzászólásait.  

 

H o z z á s z ó l á s o k :  

 

Horváth Tibor képviselő elmondta, hogy közel 30 éve tartják a kapcsolatot, jó 
barátságok születtek. Egyetértett azzal, hogy „papírra” is fektessék az 

együttműködést.  
 

Sári Lajos alpolgármester felidézte a közös túrákat, március 15-i ünnepeket, 

falunapokat. Javasolta, fogadják el az együttműködési megállapodást.  
 

Németh Adrienn polgármester javasolta, hogy a határozati javaslatot fogadják 

el.  Kérte a testület döntését.  

 

 

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

meghozta a következő határozatát: 
 

 

           1/2020. (I. 10.) határozat  
 

     1./  Gic Község Önkormányzata Képviselő-

testülete elfogadja a szlovákiai Diósförgepatony 

településsel kötendő - az előterjesztés mellékletét 
képező -testvértelepülési együttműködési 
megállapodást. 

     2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert  

     az együttműködési megállapodás aláírására. 
 

          Határidő: 2020. január 12. 
          Felelős: Németh Adrienn  

           polgármester 
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Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 17,30 órakor bezárta, a 

tanácskozást zárt ülésen folytatja.  

 

 

K. m. f. 

 

 

 

Németh Adrienn                                                           Fehér Mária 

polgármester                                                       címzetes főjegyző 
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Önkormányzati Képviselő-testület 
GIC 
 
Szám: I. 6-3/2020.    
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

 
Készült Gic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. január 28-án 16 
órakor megtartott nyilvános üléséről.    
 
Az ülés helye: Gic, Művelődési Ház   
 
J e l e n   voltak:  Németh Adrienn polgármester,  Sári Lajos alpolgármester,   
                            Horváth Tibor, Kovács Péter képviselők 
 
 
Tanácskozási joggal meghívott: Fehér Mária címzetes főjegyző  
   
Távol maradt: Németh László képviselő  
                                                        
Németh Adrienn 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./ A kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatárai tervezetének  
     véleményezése  
     Előadó: Németh Adrienn polgármester 
 
2./ Gic Község Önkormányzatának Települési Önkormányzatok Országos   
     Szövetségébe történő belépésének kezdeményezése 
     Előadó: Németh Adrienn polgármester 
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3./ Helyi rendelet alkotása „Az önszerveződő közösségek részére az   
     önkormányzat által nyújtott támogatásokról”  
     Előadó: Németh Adrienn polgármester  
 
Z á r t ülésen:  
 
1./ Települési támogatási kérelem   

Előadó: Németh Adrienn  polgármester 
 
 

N a p i r e n d   tárgyalása: 

 
1./ A kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatárai tervezetének  
     véleményezése  
     Előadó: Németh Adrienn polgármester 
 
Előadó ismertette a Pápai Tankerületi Központ TK/174/00046-74/2020. sz. 
véleményt kérő levelét, valamint annak mellékletét a kötelező felvételt biztosító 
iskolák körzethatárairól. Kérte a képviselők véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Németh Adrienn polgármester javasolta, hogy fogadják el az iskolák felvételi 
körzetének meghatározását. Kérte a testület döntését.  
 
 
A Képviselő-testület 4  igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát:  
 
 
4/2020. (I. 28.) határozat 

GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
egyetért  a Pápai Tankerületi Központ által  
meghatározott kötelező felvételt biztosító  
általános iskolák felvételi körzethatáraival.  

 
Felkéri a Polgármestert, hogy erről a Pápai Tankerületi 
Központot értesítse. 

 
Határidő: 2020.  február 15.  
Felelős:   Németh Adrienn  
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                polgármester 
 
2./ Gic Község Önkormányzatának Települési Önkormányzatok Országos   
     Szövetségébe történő belépésének kezdeményezése 
     Előadó: Németh Adrienn polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést ismertette. Kérte a képviselők 
véleményét.  
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Németh Adrienn polgármester javasolta, hogy fogadják el az iskolák felvételi 
körzetének meghatározását. Kérte a testület döntését.  
 
 
A Képviselő-testület 4  igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát:  
 
 
5/2020. (I. 28.) határozat 

GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége 
alapszabályában megfogalmazott célkitűzéseket 
magára nézve kötelezőnek ismeri el és 2020. 2020. 
február 1-től tagja kíván lenni a  TÖOSZ-nak. 
 
Felkéri a jegyzőt, hogy a testület döntéséről a 
TÖOSZ titkárságát tájékoztassa. 
 
Határidő:  azonnal                
Felelős:    Fehér Mária  
                 címzetes főjegyző 
                    
 

 
3./ Helyi rendelet alkotása „Az önszerveződő közösségek részére az   
     önkormányzat által nyújtott támogatásokról”  
     Előadó: Németh Adrienn polgármester  
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést, előzetes hatásvizsgálatot, 
rendelettervezetet ismertette. Kérte a képviselők véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
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Németh Adrienn polgármester javasolta, hogy fogadják el a rendelettervezetet.  
 
 
A Képviselő-testület 4  igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
megalkotta a következő önkormányzati rendeletét:  
 
 
1/2020. (II. 4.) önkormányzati rendelet  

GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
az önszerveződő közösségek részére az   
önkormányzat által nyújtott támogatásokról 
a mellékelt rendeletet alkotja.  
 
 
Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 16,40 órakor bezárta, a 
tanácskozást zárt ülésen folytatja.  
 
 

K. m. f. 
 
 
 
Németh Adrienn                                                           Fehér Mária 
polgármester                                                       címzetes főjegyző 
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Önkormányzati Képviselő-testület 
GIC 
 
Szám: I. 6-5/2020.    
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

 
Készült Gic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. február 14-én 08 
órakor megtartott nyilvános üléséről.    
 
Az ülés helye: Gic, Művelődési Ház   
 
J e l e n   voltak:  Németh Adrienn polgármester,  Sári Lajos alpolgármester,   
                             Németh László, Kovács Péter képviselők 
 
 
Tanácskozási joggal meghívott: Fehér Mária címzetes főjegyző  
                                                    Koncz Gáborné köztisztviselő  
   
Távol maradt: Horváth Tibor képviselő  
                                                        
Németh Adrienn 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./ Helyi rendelet alkotása az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről  
     Előadó: Németh Adrienn polgármester 
 
2./ Helyi rendelet alkotása a természetben nyújtott szociális ellátásért fizetendő    
     térítési díjakról szóló 5/2018. (XI. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról  
     Előadó: Németh Adrienn polgármester 
 
3./ Egyéb ügyek  
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Z á r t ülésen:  
 
1./ Települési támogatási kérelmek   

Előadó: Németh Adrienn  polgármester 
 
 

N a p i r e n d   tárgyalása: 

 
1./ Helyi rendelet alkotása az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről  
     Előadó: Németh Adrienn polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést, határozati javaslatot,  
rendelettervezetet, indokolást, előzetes hatásvizsgálatot  ismertette. Kérte a 
képviselők véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Németh Adrienn polgármester kérte a testület döntését a 2020. évi 
költségvetésről, a határozati javaslat és rendelettervezet  elfogadását.   
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát:    
 

11/2020. (II. 14.) határozat   
 
GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
a saját bevételei összegét, valamint az 
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 
fizetési kötelezettségeinek három évre várható 
összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak 
szerint változatlan formában jóváhagyja. 
 
 

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

2/2020 . (II. 26.) önkormányzati rendelet   
 
GIC  Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről a 
mellékelt rendeletet alkotja.  
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2./ Helyi rendelet alkotása a természetben nyújtott szociális ellátásért fizetendő  
     térítési díjakról szóló 5/2018. (XI. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról  
     Előadó: Németh Adrienn polgármester 
 
 

Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést, rendelettervezetet, indokolást és 
előzetes hatásvizsgálatot ismertette. Kérte a képviselők véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Németh Adrienn polgármester kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
megalkotta a következő rendeletét:  
 

3/2020. (II. 26.) önkormányzati rendelet   
 
GIC  Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

                 a természetben nyújtott szociális ellátásért fizetendő  
                 térítési díjakról szóló 5/2018. (XI. 13.) önkormányzati  
                 rendelet módosításáról a mellékelt rendeletet alkotja.  

 
 
 

3./ Egyéb ügyek  
 
 
- Gróf Esterházy Kórház Jövőjéért Alapítvány  támogatása 
 Előadó: Németh Adrienn polgármester 
 
Előadó Ismertette a Gróf Eszterházy Kórház Jövőjéért Alapítvány  támogatási 
kérelmét. Kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát: 
 
        12/2020. (II. 14.) határozat 
 
        GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
        a Gróf Eszterházy Kórház Jövőjéért Alapítvány  
        támogatási kérelmére 10.000 Ft támogatást nyújt.    
        Felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjék a  
        támogatás átadására.    
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        Határidő: azonnal 
        Felelős:    Németh Adrienn 
                         polgármester 
 
 
- Magyar Légimentő Szolgálat támogatása 
 Előadó: Németh Adrienn polgármester 
 
Előadó Ismertette a Magyar Légimentő Szolgálat támogatási kérelmét. Kérte a 
testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát: 
 
        13/2020. (II. 14.) határozat 
 
        GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
        a Magyar Légimentő Szolgálat támogatási  
        kérelmét - anyagi fedezet hiányában -  
        teljesíteni nem tudja.   
        Felkéri a Polgármestert, hogy erről a  
        kérelmezőt értesítse.   
 
        Határidő: azonnal 
        Felelős:    Németh Adrienn 
                         polgármester 
 
 

-  A Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási  
     Megállapodásának módosítása 
     Előadó: Németh Adrienn polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést és határozati javaslatot 
ismertette. Kérte a képviselők véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Németh Adrienn polgármester javasolta, hogy a határozati javaslatot fogadják 
el. Kérte a testület döntését.  
 
 

A Képviselő-testület  4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát:    
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     14/2020. (II. 14.) határozat   

 
GIC Község Önkormányzata Képviselő-
testülete a Pápakörnyéki Önkormányzatok 
Feladatellátó Társulása   Társulási 
Megállapodásának 20. módosítását, valamint 
azt egységes szerkezetben az előterjesztés 1. és 
2. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Társulás 
Elnökét, hogy a Társulási Megállapodás 
törzskönyvi átvezetése kapcsán a technikai 
jellegű módosításokat saját hatáskörben 
végrehajtsa.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős:   Németh Adrienn 
                polgármester 

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

K. m. f. 
 
 
 
Németh Adrienn                                                           Fehér Mária 
polgármester                                                       címzetes főjegyző 
 



 1 

 

Önkormányzati Képviselő-testület 
GIC 
 
Szám: I. 6-7/2020.    
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

 
Készült Gic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. február 21-én 17 
órakor megtartott nyilvános üléséről.    
 
Az ülés helye: Gic, Művelődési Ház   
 
J e l e n   voltak:  Németh Adrienn polgármester,  Sári Lajos alpolgármester,   
                            Horváth Tibor, Kovács Péter képviselők 
 
 
Tanácskozási joggal meghívott: Fehér Mária címzetes főjegyző  
 
Távol maradt: Németh László képviselő  
                                                        
Németh Adrienn 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./ Gic 157/1 hrsz-ú ingatlan önkormányzati tulajdonba adásának kérése  
     Előadó: Németh Adrienn polgármester 
 
2./ Gic 121 hrsz-ú ingatlan önkormányzati tulajdonba adásának kérése  
     Előadó: Németh Adrienn polgármester 
 
3./ Állami tulajdonú ingatlan (Gic 167 hrsz-ú Kivett saját használatú út)    
     térítésmentes tulajdonba vételének kérelme   
     Előadó: Németh Adrienn polgármester 
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N a p i r e n d   tárgyalása: 

 
1./ Gic 157/1 hrsz-ú ingatlan önkormányzati tulajdonba adásának kérése  
     Előadó: Németh Adrienn polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést ismertette. Kérte a képviselők 
véleményét.  
 
H o z z á s z ó l á s o k :  
 
Horváth Tibor képviselő elmondta, hogy több, mint 10 éve nem gondoskodik 
senki az épületek és környezetük rendben tartásáról. Egy ilyen kis 
önkormányzatnak túl „nagy falat” az ingatlan kezelése, de nem hagyhatják, 
hogy tovább romoljon az állaguk.  
 
Sári Lajos alpolgármester elmondta, hogy romossá válnak az épületek.  
 
Németh Adrienn polgármester javasolta, hogy a határozati javaslatot fogadják 
el. Kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát:  
 
18/2020. (II. 21.) határozat  

 
GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 
2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami vagyonról 
szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar 
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam 
tulajdonában (és a Szociális Gyermekvédelmi Főigazgatóság 
vagyonkezelésében) lévő Gic , Nagy Lajos út 12. 157/1 helyrajzi számon felvett, 
gyógypedagógiai intézet megnevezésű, 6.4152 ha területű ingatlan 1/1 tulajdoni 
hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 
 

   Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése szerinti 2, 9, 12, 13, 
15. pontjaiban meghatározott feladatainak ellátása, valamint az ingatlan 
megmentése ( 12. éve elhagyott, gondozatlan), az épített környezet 
megóvása érdekében kívánja tulajdonba venni és a következőkben 
felsorolt célokra kívánja felhasználni:  
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2. Közparkok kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának 
biztosítása  

    Az ingatlanon jelenleg egy gondozatlan park található, melynek 
felújítása során a településen hiányzó játszóteret, gyepes pihenőterületet 
és rendezvényteret kívánunk kialakítani. A pihenőteret a már meglevő, de 
elhanyagolt tó környékén alakítjuk ki. A kialakítandó közösségi terek 
látogatói számára nélkülözhetetlen parkolóhelyet kell létrehozni.  
 
9. Lakás- és helyiséggazdálkodás 
Az iskolához tartozó lakások megfelelő átalakítás után alkalmasak 
lennének fiatal házasok “fecskeház”-ainak. Szociális rászorultak részére 
átmeneti lakások céljára is igénybevehetőek lennének.  
A garázsok és gazdasági épületek eredeti funkciójukat tölthetnék be ismét, 
szolgálhatnak a falugondnoki autó, utánfutó, fűnyíró traktor, hómaró és 
egyéb gépek, szerszámok javítására, tárolására.   
 
12. Helyi közfoglalkoztatás 
 
A közfoglalkoztattakra vár a közpark kialakítása, majd rendbentartása, a 
gyepes pihenőterület, parkoló, tó gondozása.  
 
13. Turizmussal kapcsolatos feladatok 
Az ingatlanon levő arra alkalmas (volt iskola) épület helyiségeiből 
vendégház, turistaszálló alakítható ki. A kerékpár bérbeadással foglalkozó 
helyi vállalkozót felkereső turistáknak szálláshely lenne, ami kedvező 
lehetőséget jelent.  
 
15. Sport, ifjúsági ügyek 
 
A település lakossága számára a tömeg- illetve a szabadidősport 
lehetőségeinek színvonalas biztosítása, ezáltal is hozzájárulva a lakosok 
számára az egészséges életmód feltételeinek megteremtéséhez. A 
sportrendezvények megszervezésénél kiemelt figyelmet kell fordítani a 
speciális igényekre és célcsoportokra. 
A testmozgás szerepének növelése valamennyi korosztály számára.  
Az ifjúsági korosztály az aktív sportélettől eltávolodott. A közösségi és 
sport programok irányába egyre nehezebben mozgósíthatóak. Egyéni 
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fejlődésük, egészségük megőrzése érdekében azonban elengedhetetlen a 
rendszeres testmozgás. A sportéletbe való aktív bekapcsolódásuk 
előremozdítása különösen nehéz feladat egy kistelepülésen, ahol a 
lehetőségek korlátozottak, a biztosított sport szolgáltatások fejlesztésére 
és modernizációjára kevés lehetőség van. Ezen okok miatt kiemelten 
fontos odafigyelni a település fiatal lakói irányából érkező igényekre. 

A mozgás egész életünkben fontos, idősebb korban azonban sok-sok 
olyan mozgásforma, amely röviddel ezelőtt még magától érthetően és 
fáradság nélkül működött megerőltetésnek tűnik. A sport, a mozgás 
azonban ebben a korban különösen fontos, hogy testünket fitten tartsuk.  
Egy megfelelően felszerelt terem lehetőséget biztosítana az egyszerű 
testmozgásos tornákkal, egyéni és csoportos foglalkozások keretein belül 
az egészségmegőrzésre. 

Nagyon fontos foglalkozni a fogyatékkal élők sportjával, egészséges 
életmód lehetőségének biztosításával is. Településünkön jelenleg három 
lakásotthon működik. Rendszeres használói lehetnének a tornateremnek.  
Tollaslabda, sorversenyek, pókfoci és egyéb labdajátékokat 
végezhetnének. Közös sportrendezvények szervezésével még jobban 
segíthetnénk integrációjukat a település felé. Az ép populáció is közelebb 
kerülne, és ez által megismerkedhetne a fogyatékkal élők problémáival, 
empátiájuk erősödne velük szemben. 

Községünkben is élnek versenyszinten sportolással foglalkozó emberek. 
Országos illetve európai szinten is szép sikereket mutathatnak fel, fekve 
nyomás, kerékpározás sportágakban. 

Célunk mégiscsak a szabadidősport erősítése. A szabadidősport nem 
eredményorientált, hanem kedvtelésből az egészség helyreállításáért, a 
mozgás öröméért kellemes időtöltésként végzett sporttevékenység.  
Önkormányzatunk célja, hogy a lehető legszélesebb lakossági körnek 
biztosítsa a rendszeres sportolási lehetőséget. Fakultatív jelleggel lehetne 
választani a futball, kézilabda, zumba és egyéb foglalkozások közül. A 
terem méreteit figyelembe véve szeretnénk meghonosítani a tavaszi 3+ 1- 
es teremfoci kupát és az ezzel párhuzamosan futó asztalitenisz 
bajnokságot. Ezek és több más szabadidős tevékenység szintén a 
tornateremben kerülnének lebonyolításra. 
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Gic Község Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő 
költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – 
megtérítését. 

Az Önkormányzat tudomással bír arról, hogy az igényelt ingatlan 
(örökségvédelmi / természetvédelmi / helyi / Natura 2000) védettség alatt áll, és 
az ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülése esetén vállalja az ehhez 
kapcsolódó kötelezettségek megtartását és teljesítését. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Gic, Nagy Lajos út 
12. 157/1 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával 
kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és 
valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Gic, Nagy Lajos út 
12. 157/1 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó 
megállapodást aláírja.  

Határidő: azonnal 
Felelős:   Németh Adrienn 
               polgármester 
 
 
 
2./ Gic 121 hrsz-ú ingatlan önkormányzati tulajdonba adásának kérése  
     Előadó: Németh Adrienn polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést ismertette. Kérte a képviselők 
véleményét.  
 
H o z z á s z ó l á s o k :  
 
Sári Lajos alpolgármester elmondta, hogy ennél rosszabb állapotba már nem 
kerülhet az épület és környezete. Idősek napközi otthona célú hasznosítását 
javasolta.  
 
Kovács Péter képviselő véleménye szerint ez az un. kiskastély kedvező lenne 
lakhatásra. Az életveszélyessé vált Dózsa utcai lakásból a lakók ebbe az 
épületbe költözhetnének.   
 
Németh Adrienn polgármester javasolta, hogy a határozati javaslatot fogadják 
el. Kérte a testület döntését.  



 6 

 

 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát:  
 
19/2020. (II. 21.) határozat  

 
GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 
2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami vagyonról 
szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar 
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam 
tulajdonában (és a Szociális Gyermekvédelmi Főigazgatóság 
vagyonkezelésében) lévő Gic , Petőfi u. 5. sz. alatti 121 helyrajzi számon felvett, 
0,2850 ha területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati 
tulajdonba adását. 
 

   Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése szerinti 8a, 9, 12. 
pontjaiban meghatározott feladatainak ellátása, valamint az ingatlan 
megmentése ( 12. éve elhagyott, gondozatlan), az épített környezet 
megóvása érdekében kívánja tulajdonba venni és a következőkben 
felsorolt célokra kívánja felhasználni:  

         8a. Szociális szolgáltatások és ellátások,  
         Idősek napközi otthonának kialakítása  

 
9. Lakás- és helyiséggazdálkodás 
Szociális rászorultak részére átmeneti lakások céljára igénybevehetőek 
lennének.  
 
12. Helyi közfoglalkoztatás 
 
A közfoglalkoztattakra vár az ingatlan rendbe tétele, gondozása,  
zöldterületek kezelése.  
 

Gic Község Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő 
költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – 
megtérítését. 
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Az Önkormányzat tudomással bír arról, hogy az igényelt ingatlan 
(örökségvédelmi / természetvédelmi / helyi / Natura 2000) védettség alatt áll, és 
az ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülése esetén vállalja az ehhez 
kapcsolódó kötelezettségek megtartását és teljesítését. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Gic, Petőfi u. 5.  sz. 
alatti 121 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával 
kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és 
valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Gic, Petőfi u. 5.  sz. 
alatti 121 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó 
megállapodást aláírja.  

Határidő: azonnal 
Felelős:   Németh Adrienn 
               polgármester 
 
 
 
3./ Állami tulajdonú ingatlan (Gic 167 hrsz-ú Kivett saját használatú út)    
     térítésmentes tulajdonba vételének kérelme   
     Előadó: Németh Adrienn polgármester 
 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést és határozati javaslatot 
ismertette. Kérte a képviselők véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Németh Adrienn polgármester javasolta, hogy a határozati javaslatot fogadják 
el. Kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a 
következő határozatát: 
 
 
 
 

20/2020. (II. 21.) határozat  
 

GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:  
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Kezdeményezi feladatai elősegítése érdekében a következő állami tulajdonban 
lévő ingatlan térítésmentes átvételét: 

Település  Ingatlan 
fekvése  

Hrsz Művelési 
ága 

Területe 
(m2) 

Vagyon-   
kezelő  

Állami 
tulajdonrész 

Gic belterület 167 kivett saját 
használatú út  

1433 MÁV Zrt. 1/1 

 

Az átvett ingatlan használatával a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott  
„1. településfejlesztés, településrendezés; 
2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról 
való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak 

és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek 
kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása) 
12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás; 
feladatai mint helyi önkormányzati feladatok ellátását kívánja elősegíteni.”  
 
A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy  

- az ingyenes tulajdonba adással kapcsolatos költségeket megtéríti,  
- Gic községben a Vasút utca (167 hrsz) kezeléséről nem gondoskodik 

senki.  Az út rossz állapotú, kátyús, javítása szükségessé vált.  
 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti útingatlan térítésmentes tulajdonba 
adása iránti kérelmet benyújtsa, az egyes jognyilatkozatokat az ingyenes 
tulajdonba adással kapcsolatos eljárás során megtegye.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Németh Adrienn 
               polgármester 
 
 
 

Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 19,30  órakor bezárta.  
 
 

K. m. f. 
 
 
 
Németh Adrienn                                                           Fehér Mária 
polgármester                                                       címzetes főjegyző 
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Önkormányzati Képviselő-testület 
GIC 
 
Szám: I. 6-8/2020.    
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

 
Készült Gic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. március 3-án 11 
órakor megtartott nyilvános üléséről.    
 
Az ülés helye: Gic, Művelődési Ház   
 
J e l e n   voltak:  Németh Adrienn polgármester,  Sári Lajos alpolgármester,   
                            Horváth Tibor, Kovács Péter képviselők 
 
 
Tanácskozási joggal meghívott: Fehér Mária címzetes főjegyző  
 
Távol maradt: Németh László képviselő  
                                                        
Németh Adrienn 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./ Gic, Zrínyi u. 6. sz. alatti 28 hrsz-ú ingatlan értékesítése   
     Előadó: Németh Adrienn polgármester 
 
2./ Tényő-Sokorópátka-Gic háziorvosi tevékenységre kötött ellátási szerződés  
     felmondása 
     Előadó: Németh Adrienn polgármester 
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N a p i r e n d   tárgyalása: 

 
1./ Gic, Zrínyi u. 6. sz. alatti 28 hrsz-ú ingatlan értékesítése   
     Előadó: Németh Adrienn polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést ismertette. Javasolta, hogy 
750.000 Ft eladási áron kínálják eladásra az ingatlant. Kérte a képviselők 
véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Németh Adrienn polgármester kérte a testület döntését.  
 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát:  
 
 

21/2020. (III. 3.) határozat  
 
GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
a tulajdonában levő Gic, Zrínyi u. 6. sz. alatti, 
28 hrsz-ú lakóház, udvar, gazdasági épület művelési 
ágú 2835 m2 területű ingatlanát 750.000 Ft azaz 
Hétszázötvenezer forintért eladásra meghirdeti.  
 
Felkéri a polgármestert, hogy a hirdetés közzétételére 
intézkedjék.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Németh Adrienn 
               polgármester 
 

 
 

2./ Tényő-Sokorópátka-Gic háziorvosi tevékenységre kötött ellátási szerződés  
     felmondása 
     Előadó: Németh Adrienn polgármester 
 

Előadó ismertette a PRO-SALUTEM-MED Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt  
Felelősségű Társaság (székhely: 9111 Tényő, Petőfi út 1. ) képviseletében Dr. 
Németh Balázs háziorvos levelét, melyben a Tényő-Sokorópátka-Gic háziorvosi 
tevékenységre kötött feladatellátási szerződést felmondja. Javasolta, hogy az 
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indokolást fogadják el. Kérte a testület döntését.  
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát:  
 
 
                    22/2020. (III. 3.) határozat  

 
GIC  Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

                    a Tényő-Sokorópátka-Gic háziorvosi tevékenységre 
                    a PRO-SALUTEM-MED Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt  
                    Felelősségű Társasággal (székhely: 9111 Tényő, Petőfi út 1. )  
                    kötött, a 36/2013. (IX. 17.) határozatával jóváhagyott ellátási  
                    szerződés 2020. augusztus 31-i hatállyal történő  
                    felmondását tudomásul veszi.  
                    Egyetért azzal, hogy 2020. szeptember 1-jei hatállyal  
                    Sokorópátka-Gic háziorvosi körzet jöjjön létre, Sokorópátka 
                    község gesztorságával.  
                    A praxisjog módosításával egyetért.  

                    Felkéri Gic Község Polgármesterét, hogy a feladatellátási szerződés 
                    módosítására intézkedjék, azt jóváhagyásra terjessze a  
                    Képviselő-testület elé.  
                    Meghatalmazza Sokorópátka Község Polgármesterét a  
                    szükséges intézkedések megtételére.  
 

                    Határidő: azonnal 
                    Felelős:   Németh Adrienn 
                                   polgármester  
                                                         
  
 
 
 
 
 

Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 11,30  órakor bezárta.  
 
 

K. m. f. 
 
 
 
Németh Adrienn                                                           Fehér Mária 
polgármester                                                       címzetes főjegyző 
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Önkormányzati Képviselő-testület 
GIC 
 
Szám: I. 6-10/2020.    
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

 
Készült Gic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. július 6-án 18 
órakor megtartott nyilvános üléséről.   
 
Az ülés helye: Gic, Művelődési Ház   
 
J e l e n   voltak:  Németh Adrienn polgármester,  Németh László, Horváth Tibor  
                            képviselők 
 
Tanácskozási joggal meghívottak: Fehér Mária címzetes főjegyző  
                                                        Koncz Gáborné köztisztviselő 
                                                        Pápai Rendőrkapitányság részéről:  
                                                            Molnár László r. őrm. kmb.  
 
Távol maradt: Sári Lajos alpolgármester 
                        Kovács Péter képviselő  
 
Németh Adrienn 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./ Beszámoló Gic község közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében  
     tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról  
     Előadó: Molnár László r. őrm. körzeti megbízott 

 
2./ Helyi rendelet alkotása az önkormányzat 2019. évi költségvetésének    
     módosításáról  
     Előadó: Németh Adrienn polgármester 
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3./ Helyi rendelet alkotása az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról és  
     pénzmaradvány jóváhagyásáról  
     Előadó: Németh Adrienn polgármester 
 
4./ Az Önkormányzat 2020. évi közbeszerzései 
     Előadó: Németh Adrienn polgármester 
 
5./ Gazdasági program elfogadása 2020-2024 évekre 
     Előadó: Németh Adrienn polgármester 
 
6./ Pályázat benyújtása az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések  
     támogatására az önkormányzati tulajdonban lévő Gic, Nagy Lajos út 23. sz.    
     alatti orvosi rendelő felújítására  
     Előadó: Németh Adrienn polgármester 
 
7./ Egyéb ügyek  
 
 
Z á r t  ülésen: 
1./ Települési támogatási kérelmek elbírálása 
     Előadó: Németh Adrienn polgármester 
 
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
napirendet elfogadta.  
 

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: Molnár László r. őrm. körzeti megbízott 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt beszámolót ismertette. Kérte a képviselők 
véleményét.  
 
H o z z á s z ó l á s o k :  
 
Horváth Tibor  képviselő elmondta, hogy a beszámolóból kitűnik, hogy a 
közbiztonság javult a községben.  
 
Németh Adrienn polgármester elmondta, hogy  elégedettek a kmb munkájával. 
Megköszönte munkáját, és a jövőre vonatkozóan jó együttműködést kívánt.  
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Javasolta, hogy a beszámolót fogadják el.  
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát:  
 
 

19/2020. (VII. 6.) határozat  
           
GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
Gic község közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében  
tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló  
beszámolót elfogadta.  

 
 
 
2./ Helyi rendelet alkotása az önkormányzat 2019. évi költségvetésének    
     módosításáról  
     Előadó: Németh Adrienn polgármester 
 

 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést, rendelettervezetet, indokolást és 
előzetes hatásvizsgálatot ismertette.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Németh Adrienn polgármester javasolta, hogy a rendelettervezetet fogadja el a 
képviselő-testület.  

 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
megalkotta a következő rendeletét:    
 
 

4/2020. (VII. 7.) önkormányzati rendelet   

 
GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló  
1/2019. (II. 19.) önkormányzati rendelet 
módosításáról  a mellékelt rendeletet alkotja.  
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3./ Helyi rendelet alkotása az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról és  
     pénzmaradvány jóváhagyásáról  
     Előadó: Németh Adrienn polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést, rendelettervezetet, indokolást, 
előzetes hatásvizsgálatot  ismertette. Kérte a képviselők véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Németh Adrienn polgármester javasolta, hogy a rendelettervezetet fogadja el a 
képviselő-testület.  

 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
megalkotta a következő rendeletét:  
 
 

5/2020. (VII. 7.) önkormányzati rendelet   
 
GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2019. évi zárszámadásról és pénzmaradvány 
jóváhagyásáról a mellékelt rendeletet alkotja.  

 
 
4./ Az Önkormányzat 2020. évi közbeszerzései 
     Előadó: Németh Adrienn polgármester 
 
Előadó ismertette a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést és határozati 
javaslatot.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Németh Adrienn polgármester javasolta, hogy a határozati javaslatot fogadja el a 
képviselő-testület.  
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát:    
 
             20/2020. (VII. 6.) határozat  
 

GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete   
 – a polgármesteri előterjesztés elfogadásával – 
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény 42. §-a (1) bekezdése rendelkezéseire 
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figyelemmel megállapítja, hogy az 
Önkormányzat a 2020. évben közbeszerzési 
tervben feltüntethető beszerzéseket (építési 
beruházást, felújítást, és szolgáltatás-
megrendelést) nem tervez, így közbeszerzési 
tervet elfogadni nem áll módjában.  
 
 
 

5./ Gazdasági program elfogadása 2020-2024 évekre 
     Előadó: Németh Adrienn polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt gazdasági program tervezetet ismertette.  Kérte 
a képviselők véleményét.  
 
H o z z á s z ó l á s o k :  
 
Horváth Tibor képviselő felhívta a figyelmet, hogy Diósförgepatony szlovákiai 
magyar településsel a testvérkapcsolat 2022-ben lesz 30 éves.  
A járdák, utak felújítása, karbantartása, a faluközpontban park kialakítása  is 
szerepeljen a gazdasági programban.  
 
Németh László képviselő javasolta, hogy az utak portalanítását is tervezzék, 
valamint a Nagy Lajos út 51. sz. előtt buszforduló kialakítását a közlekedés 
biztonságosabbá tétele érdekében.  
 
Németh Adrienn polgármester javasolta a gazdasági program elfogadását az 
elhangzott javaslatokkal együtt. Kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás  nélkül 
meghozta a következő határozatát:  
 

21/2020. (VII. 6.) határozat 

 
GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
a 2020-2024 terjedő időszakra szóló gazdasági programját  
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
 törvény 116. § szerint a melléklet szerint határozza meg. 

 
6./ Pályázat benyújtása az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések  
     támogatására az önkormányzati tulajdonban lévő Gic, Nagy Lajos út 23. sz.    
     alatti orvosi rendelő felújítására  
     Előadó: Németh Adrienn polgármester 
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Előadó ismertette a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az 
államháztartásért felelős miniszter által a Magyarország 2020. évi központi 
költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és 
c) pontok szerint közösen az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatására kiírt pályázati felhívásban foglaltakat. Javasolta, hogy az orvosi 
rendelő nagyon rég óta tervezett felújítására nyújtsanak be pályázatot. Kérte a 
testület döntését.  
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát:  
 
22/2020. (VII. 6.) határozat  

 
GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a helyi 
önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter 
által a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. 
törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerint közösen kiírt 
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására az 
önkormányzati tulajdonban lévő Gic, Nagy Lajos út 23. sz. alatti orvosi rendelő 
felújítására.   
A fejlesztés cél: ac) Egészségügyi alapellátást szolgáló háziorvosi épület vagy 
helyiség infrastrukturális fejlesztése, felújítása 
A megvalósítás tervezett helyszíne: 8435 Gic, Nagy Lajos út 23. hrsz: 1/1. 
A a) fejlesztési alcél, 0-18.000,-Ft/fő adóerő-képesség szerinti támogatási 
mértéke a fejlesztési költség 95 %-a.  
Tervezett teljes költség:     21.989.303,-Ft  
Igényelt támogatás 95 %   20.889.838,-Ft 
Saját forrás               5 %:    1.099.465,-Ft, melyet Gic Község Önkormányzata   
költségvetéséből biztosít. 
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtására intézkedjék.  

 
Határidő: 2020. július 10.  
Felelős:   Németh Adrienn 

               polgármester 
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7./ Egyéb ügyek  
 
 

- Beiskolázási támogatás  ballagó nyolcadikos tanulók részére 

Előadó: Németh Adrienn 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: 
 
 

23/2020. (VII. 6.) határozat   
 

Gic Község Önkormányzati Képviselő-testülete  
a gici lakóhellyel rendelkező 3 fő  nyolcadik osztályos  
tanuló részére  10.000 Ft összegű, egyszeri  
beiskolázási támogatást biztosít.  
Felkéri a polgármestert, hogy a támogatás 
kifizetésére intézkedjék. 
 
Határidő: azonnal   
Felelős: Németh Adrienn 
    polgármester 

 
 

- Gici Szabadidő és Sportegyesület pályázatához tervezési költség  
Előadó: Németh Adrienn polgármester 

 
Előadó tájékoztatta a képviselőket, hogy az egyesület legutóbbi közgyűlésén 
elhatározta, hogy pályázati támogatást igényel a Nagy Lajos út 5. sz. alatti 
ingatlan felújítására. A kiviteli tervek finanszírozását az önkormányzattól kérte, 
melynek összege közel 500 ezer Ft. Elmondta, hogy anyagi fedezet hiányában 
ezt az önkormányzat nem tudja biztosítani. Kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát: 
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24/2020. (VII. 6.) határozat   
 

Gic Község Önkormányzati Képviselő-testülete  
a Gici Szabadidő és Sportegyesület részére anyagi  
fedezet hiányában nem tudja finanszírozni a Gic, 
Nagy Lajos út 5. sz. alatti ingatlan felújításának  
kiviteli terveit.  
Felkéri a polgármestert, hogy erről az egyesület 
elnökét értesítse.  
 
Határidő: azonnal   
Felelős: Németh Adrienn 
     polgármester 

 
 

 
 
Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 20,30 órakor bezárta, a 
tanácskozást zárt ülésen folytatja. 
     
 

K. m. f. 
 
 
 
Németh Adrienn                                                           Fehér Mária 
polgármester                                                       címzetes főjegyző 
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Önkormányzati Képviselő-testület 
GIC 
 
Szám: I. 6-12/2020.    
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

 
Készült Gic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. július 28-án 18 
órakor megtartott nyilvános üléséről.   
 
Az ülés helye: Gic, Művelődési Ház   
 
J e l e n   voltak:  Németh Adrienn polgármester,  Sári Lajos alpolgármester  
                            Kovács Péter képviselő  
 
Tanácskozási joggal meghívottak: Fehér Mária címzetes főjegyző  
                                                        Koncz Gáborné köztisztviselő 
 
Távol maradt: Németh László, Horváth Tibor képviselők 
 
                         
Németh Adrienn 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./ Vis maior támogatási kérelem benyújtása  
     Előadó: Németh Adrienn polgármester 
 
2./ Tájékoztató a polgármester veszélyhelyzet ideje alatt hozott döntéseiről  
     Előadó: Németh Adrienn polgármester 
 
3./ Beiskolázási támogatások  
     Előadó: Németh Adrienn polgármester 
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Z á r t  ülésen: 
 
1./ Szociális étkeztetés megszüntetése és megállapítása  
     Előadó: Németh Adrienn polgármester 
 
2./ Települési támogatási kérelmek  
      Előadó: Németh Adrienn polgármester 
 
 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
napirendet elfogadta.  
 
 
N a p i r e n d   tárgyalása: 

 
1./ Vis maior támogatási kérelem benyújtása  
     Előadó: Németh Adrienn polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést ismertette. Javasolta, hogy 
nyújtsák be a kérelmet.   
 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát:  
 
 

29/2020. (VII. 28.) határozat  
           
GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy a vis maior támogatás címen pályázatot nyújt be a 
Belügyminisztériumhoz.  
A káresemény megnevezése:  Az előre nem látható természeti vagy 
más eredetű erők által fenyegető veszély bekövetkezésének 
lehetősége miatt szükségessé váló védekezés, út helyreállítása, ár- 
belvízvédelmi vízilétesítmény helyreállítása 
helye Gic Petőfi Sándor utca 117/1, Petőfi Sándor utcai bekötő út 
111 hrsz, kivett vízmosás 103 hrsz, Dózsa György utca 123 hrsz, 
Dózsa György és Petőfi Sándor úti átkötés 122 hrsz   
A káresemény forrásösszetétele:  
 

Védekezés  2020. év % 
Saját forrás 
(biztosítási összeg 
nélkül) 

  29.757 Ft 30 
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Biztosító kártérítése 0 Ft 0 
Egyéb forrás  0 Ft 0 
Vis maior támogatási 
igény 

 69.433 Ft 70 

Források összesen  99.190 Ft 100 
 
 
 

Helyreállítás  2020. év % 
Saját forrás 
(biztosítási összeg 
nélkül) 

 1.870.940 Ft 30 

Biztosító kártérítése 0 Ft 0 
Egyéb forrás  0 Ft   0 
Vis maior támogatási 
igény 

 4.365.525 Ft 70 

Források összesen 6.236.465 Ft 100 
 
A védekezés összköltsége 99.190 Ft, a károk helyreállításának 
(költségvetés alapján) tervezett összköltsége 6.236.465 Ft, melynek 
fedezetét az önkormányzat részben tudja biztosítani.  
A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett 
vagyonelem a tulajdonát képezi.  
 
A károsodott építmények az önkormányzat alábbi kötelező 
feladatának ellátását szolgálják.  
 
Építmény 
megnevezése 

Hrsz Kötelező feladat  

Petőfi Sándor utca  117/1 helyi közutak és 
tartozékainak 
kialakítása és 
fenntartása, 
vízkárelhárítás; 

Petőfi Sándor utcai 
bekötő út  

111 helyi közutak és 
tartozékainak 
kialakítása és 
fenntartása, 
vízkárelhárítás; 

Kivett vízmosás 103 helyi közutak és 
tartozékainak 
kialakítása és 
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fenntartása, 
vízkárelhárítás; 

Dózsa György utca  123 helyi közutak és 
tartozékainak 
kialakítása és 
fenntartása, 
vízkárelhárítás; 

Dózsa György és 
Petőfi Sándor utcák 
úti átkötés  

122 (Névtelen utca)  helyi közutak és 
tartozékainak 
kialakítása és 
fenntartása, 
vízkárelhárítás; 

 
A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat 
biztosítással nem rendelkezik.   
Az adott káreseményre biztosítási összeget: nem igényelt.  
A képviselő-testület határoz arról, hogy a károsodott ingatlanokra 
értékkövető határozatlan időtartamú biztosítást köt, és vállalja 
annak 4 éven keresztüli fenntartását, valamint a támogatás 
elszámolásának benyújtásakor igazolja a biztosítási szerződés 
megkötését a Magyar Államkincstár területileg illetékes 
Igazgatósága felé.  
Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a 
megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.  
Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő - vagyontárggyal a 
feladatát nem tudja ellátni.  
A testület a saját forrás összegét a 2020. évi költségvetéséről szóló 
2/2020. (II. 26.) Költségvetési Rendeletében biztosítja. 
A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.  

  Határidő: 2020. augusztus 2.  
  Felelős:   Németh Adrienn 
                  polgármester 
 

 
2./ Tájékoztató a polgármester veszélyhelyzet ideje alatt hozott döntéseiről  
     Előadó: Németh Adrienn polgármester 
 
Előadó ismertette a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést.   
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
A képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul vette.  
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3./ Beiskolázási támogatások  
     Előadó: Németh Adrienn polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést ismertette. Kérte a képviselők 
véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Németh Adrienn polgármester javasolta, hogy a határozati javaslatot fogadják 
el. Kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát:     
 
 
30/2020. (VII. 28.) határozat 

 
GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
a  beiskolázási támogatás mértékét a gici  
lakóhelyű tanulók részére az alábbiakban állapítja meg: 
a.) óvodások 6.000 Ft 
b.) általános iskolás tanulók: 8.000 Ft 
c.) középiskolás tanulók:      20.000 Ft 
d.) felsőfokú tanulmányokat folytatók: 20.000 Ft. 
 
Felkérte a polgármestert, hogy a támogatások kifizetésére intézkedjék.  
 
Határidő:  2020. szeptember 30. 
Felelős.     Németh Adrienn  
                  polgármester 
 
 
 
Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 20 órakor bezárta, a 
tanácskozást zárt ülésen folytatja. 
     
 

K. m. f. 
 
 
 
Németh Adrienn                                                           Fehér Mária 
polgármester                                                       címzetes főjegyző 
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Önkormányzati Képviselő-testület 

GIC 

 

Szám: I. 6-14/2020.    

 

J e g y z ő k ö n y v 
 

 

Készült Gic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. augusztus 25-én 

18 órakor megtartott nyilvános üléséről.   
 

Az ülés helye: Gic, Művelődési Ház   
 

J e l e n   voltak:  Németh Adrienn polgármester,  Sári Lajos János  

                            alpolgármester, Németh László, Horváth Tibor,  

                            Kovács Péter képviselők  

 

Tanácskozási joggal meghívott: Fehér Mária címzetes főjegyző  
                                                         

 

                         

Németh Adrienn polgármester köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ív 

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

határozatképes, az ülést megnyitotta.  

 

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

el.  

 

Gic Község Önkormányzati Képviselő-testülete 5 igen szavazattal,  

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendet elfogadta:  

 

 

N A P I R E N D 
 

 
1./ Pályázat benyújtása szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó  

     támogatásra  

     Előadó: Németh Adrienn polgármester 
 

2./ Egyéb ügyek  
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Z á r t  ülésen: 

 

1./ Szociális étkeztetés megállapítása  

     Előadó: Németh Adrienn polgármester 
 

2./ Települési támogatási kérelem  

      Előadó: Németh Adrienn polgármester 
 
 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 

napirendet elfogadta.  

 
 

N a p i r e n d   tárgyalása: 

 
1./ Pályázat benyújtása szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó  

     támogatásra  

     Előadó: Németh Adrienn polgármester 
 

Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt pályázati felhívást ismertette. Javasolta, hogy 

nyújtsák be a pályázatot.    

 

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

meghozta a következő határozatát:  

 

35/2020. (VIII. 25.) határozat  
           

GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

pályázatot nyújt be a Magyarország 2020. évi központi 

költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. 
melléklet 1.8. pont szerinti „2020. évi települési 

önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz 

kapcsolódó támogatására”.  

A pályázati kiírás alapján igényét benyújtja 28 erdei m
3
  

kemény-lombos tűzifa mennyiségre.  
A képviselő-testület 2020. évi költségvetésében a 28  m

3      

szociális célú tűzifavásárlás céljára benyújtott igényéhez  

35.560 Ft önrészt biztosít. 

A képviselő-testület a szociális célú tűzifában részesülőtől  
ellenszolgáltatást nem kér.  

 

Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtására  

intézkedjék. 
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Határidő: 2020. augusztus 31.   

  Felelős:   Németh Adrienn 

                  polgármester 

 

2./ Egyéb ügyek  

 

Németh Adrienn polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a falugondnoki 
autóba a GPS-t megrendelte.  

 

Sári Lajos alpolgármester javasolta, hogy a településképi rendeletet és a helyi 

építési szabályzatot tekintse át a képviselő-testület. Kérjék fel a főépítészt, 
tájékoztassa a képviselőket a módosítási lehetőségekről.  
 

Németh Adrienn polgármester egyetértett a javaslattal, időpontot egyeztet a 

főépítésszel egy helyszíni konzultációra.  

 

 

Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 18,20 órakor bezárta, a 

tanácskozást zárt ülésen folytatja. 

     

 

K. m. f. 

 

 

 

Németh Adrienn                                                           Fehér Mária 

polgármester                                                       címzetes főjegyző 
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Önkormányzati Képviselő-testület 
GIC 
 
Szám: I. 6-16/2020.    
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

 
Készült Gic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. szeptember 22-
én 19 órakor megtartott nyilvános üléséről.   
 
Az ülés helye: Gic, Művelődési Ház   
 
J e l e n   voltak:  Németh Adrienn polgármester,  Sári Lajos János  
                            alpolgármester, Németh László, Horváth Tibor,  
                            Kovács Péter képviselők  
 
Tanácskozási joggal meghívott: Fehér Mária címzetes főjegyző  
                                                         
                         
Németh Adrienn 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 Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendet elfogadta:  

 
 

N A P I R E N D 
 

 
1./ A Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási  
     megállapodásának módosítása 
     Előadó: Németh Adrienn polgármester 
 
2./ Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása által fenntartott a     
     személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a     
     fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet megalkotásához  
     hozzájárulás 
     Előadó: Németh Adrienn polgármester 
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3./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati  
     Ösztöndíjrendszer 2021. évi pályázati fordulójához    
     Előadó: Németh Adrienn polgármester 
 
4./ Sokorópátkai Óvoda, Bakonytamási Tagóvoda, Gici Tagóvoda, Mini  
     Bölcsőde és Művelődési Központ Óvodavezetői beszámoló 2019/2020-as  
     nevelési évről 
     Előadó: Németh Adrienn polgármester 
 
5./ Sokorópátkai Óvoda, Mini Bölcsőde ÁMK, Bakonytamási Tagóvoda és a  
     Gici Tagóvoda munkaterve 2020/21. nevelési évre 
     Előadó: Németh Adrienn polgármester 
 
6./ Főépítész megbízása a településkép védelméről szóló  9/ 2017. (XII. 29.)  
     önkormányzati rendelet, valamint Gic Község Helyi Építési Szabályzatáról  
     szóló 6/2018. (XII. 28.) önkormányzati rendelet  módosítása előkészítési  
     munkáival  
     Előadó: Németh Adrienn polgármester 
 
7./ Egyéb ügyek  
 
Z á r t  ülésen: 
1./ Szociális étkeztetés megszűnése   
     Előadó: Németh Adrienn polgármester 
 
2./ Települési támogatási kérelmek  
      Előadó: Németh Adrienn polgármester 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
napirendet elfogadta.  
 
 
N a p i r e n d   tárgyalása: 

 
1./ A Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási  
     megállapodásának módosítása 
     Előadó: Németh Adrienn polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést ismertette. Kérte a képviselők 
véleményét  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
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Németh Adrienn polgármester javasolta, hogy fogadják el a határozati 
javaslatot.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát:  
 

36/2020. (IX. 22.) határozat  
           
GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó 
Társulása   Társulási Megállapodásának 21. 
módosítását, valamint azt egységes szerkezetben az 
előterjesztés 1. és 2. melléklet szerinti tartalommal 
jóváhagyja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Társulás 
Elnökét, hogy a Társulási megállapodás 
törzskönyvi átvezetése kapcsán a technikai jellegű 
módosításokat saját hatáskörben végrehajtsa.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős:   Németh Adrienn 
                polgármester 

 
 
2./ Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása által fenntartott a     
     személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a     
     fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet megalkotásához  
     hozzájárulás 
     Előadó: Németh Adrienn polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést ismertette. Kérte a képviselők 
véleményét  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Németh Adrienn polgármester javasolta, hogy fogadják el a határozati 
javaslatot.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát:  
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37/2020. (IX. 22.) határozat  
           
GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó 
Társulás Társulási Tanácsa 17/2020. (VIII. 26.) 
határozatával jóváhagyott, a Pápakörnyéki 
Önkormányzatok Feladatellátó Társulása által 
fenntartott a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a 
fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati 
rendelet megalkotásával egyetért. 
Felkéri a polgármestert, hogy erről a 
Társulást értesítse.  
.  
Határidő: azonnal  
Felelős:   Németh Adrienn 
                polgármester 

 
3./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati  
     Ösztöndíjrendszer 2021. évi pályázati fordulójához    
     Előadó: Németh Adrienn polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt csatlakozási nyilatkozat tervezetét ismertette. 
Kérte a képviselők véleményét.  

 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Németh Adrienn polgármester javasolta, hogy csatlakozzanak a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi 
fordulójához. Kérte a testület döntését.  

 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát:  
 
        38/2020. (IX. 22.) határozat  
 

GIC  Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
1. 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 2021. évi pályázati fordulójához. 

2. Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a  
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               Önkormányzati Ösztöndíj-rendszer 2020. 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.  

3. Kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi fordulója keretében a 
beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését  a 
https://bursa.emet.hu/onk/tonkbelep.aspx  internet címen elérhető 
EPER-Bursa rendszerben rögzíti.  

4. Nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa 
meghatározott és a pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények 
igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak 
ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel.  

Felkéri a polgármestert, hogy a csatlakozásról szóló önkormányzati 
döntésről a Csatlakozási nyilatkozatot az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő részére  küldje meg. 
 
Határidő:  2020. október 1.  
Felelős:    Németh Adrienn  
                 polgármester 

 
 

4./ Sokorópátkai Óvoda, Bakonytamási Tagóvoda, Gici Tagóvoda, Mini  
     Bölcsőde és Művelődési Központ Óvodavezetői beszámoló 2019/2020.  
     nevelési évről 
     Előadó: Németh Adrienn polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt beszámolót ismertette. Elmondta, hogy a 
beszámolót tájékoztatás céljából terjesztette a képviselő-testület elé. A 
beszámoló elfogadása a társulási tanács hatásköre. Kérte a képviselők 
véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
  
Németh Adrienn polgármester javasolta, hogy a beszámolót vegye tudomásul a 
képviselő-testület. Kérte a testület döntését.  

 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát:  
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        39/2020. (IX. 22.) határozat  
 

GIC  Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
        Sokorópátkai Óvoda, Bakonytamási Tagóvoda, Gici  
        Tagóvoda, Mini Bölcsőde és Művelődési Központ  
        Óvodavezetői beszámolójában foglaltakat a  2019/ 
        2020. nevelési évről tudomásul vette.  
        A beszámolót elfogadásra ajánlja a Társulási Tanácsnak. 
        Felkéri a polgármestert, hogy erről Sokorópátka  
        Község Polgármesterét értesítse.  
       
        Határidő: azonnal 
        Felelős:   Németh Adrienn 
                        polgármester 
 
 
5./ Sokorópátkai Óvoda, Mini Bölcsőde ÁMK, Bakonytamási Tagóvoda és a  
     Gici Tagóvoda munkaterve 2020/21. nevelési évre 
     Előadó: Németh Adrienn polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt munkatervet ismertette. Elmondta, hogy a 
munkatervet is tájékoztatás céljából terjesztette a képviselő-testület elé. A 
munkaterv elfogadása a társulási tanács hatásköre. Kérte a képviselők 
véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
  
Németh Adrienn polgármester javasolta, hogy a munkatervet vegye tudomásul a 
képviselő-testület. Kérte a testület döntését.  

 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát:  
 
 
 
        40/2020. (IX. 22.) határozat  
 

GIC  Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
        Sokorópátkai Óvoda, Mini Bölcsőde ÁMK, Bakonytamási  
       Tagóvoda és a Gici Tagóvoda Munkatervét a 2020/21.  
        nevelési évre tudomásul vette.  
        A Munkatervet elfogadásra ajánlja a Társulási Tanácsnak. 
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        Felkéri a polgármestert, hogy erről Sokorópátka  
        Község Polgármesterét értesítse.  
       
        Határidő: azonnal 
        Felelős:   Németh Adrienn 
                        polgármester 
 
 
6./ Főépítész megbízása a településkép védelméről szóló  9/ 2017. (XII. 29.)  
     önkormányzati rendelet, valamint Gic Község Helyi Építési Szabályzatáról  
     szóló 6/2018. (XII. 28.) önkormányzati rendelet  módosítása előkészítési  
     munkáival  
     Előadó: Németh Adrienn polgármester 
 
Előadó elmondta, hogy képviselői kezdeményezésre tűzte napirendre a 
településrendezési eszközök felülvizsgálatát. Kérte a képviselők véleményét. 
 
 
H o z z á s z ó l á s o k :  
 
Németh László képviselő véleménye az, hogy módosítani kell a rendeleteket.  
 
Horváth Tibor képviselő szerint is módosítani kell. Polgármester asszony kérje 
meg az árajánlatot a tervezőktől a HÉSZ és településképi rendelet 
felülvizsgálatára.  
 
Kovács Péter képviselő elmondta, ha szervezetten akarnak dolgozni, szükséges a 
módosítás. Bízzák meg a főépítészt a felülvizsgálat koordinálásával.  
 
Németh Adrienn polgármester egyetértett a javaslatokkal, kérte a testület 
döntését.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát:  
 
 
        41/2020. (IX. 22.) határozat  
 

GIC  Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
        megbízza Bujdosó Judit főépítészt a településkép  
        védelméről szóló  9/ 2017. (XII. 29.)  önkormányzati  
        rendelet, valamint Gic Község Helyi Építési Szabályzatáról  
        szóló 6/2018. (XII. 28.) önkormányzati rendelet módosítása 
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     előkészítési munkáival. 
     Felhatalmazza a polgármestert a főépítésszel kötendő  
     megbízási szerződés aláírására.  
 
     Határidő: azonnal 
     Felelős:   Németh Adrienn 
                     polgármester 
 
 
 
7./ Egyéb ügyek  
 
Horváth Tibor képviselő javasolta, hogy Németh Adrienn polgármestert 
részesítsék 3 havi tiszteletdíja összegének megfelelő jutalomban.  
 
Sári Lajos alpolgármester egyetértett a javaslattal, megérdemli, szívvel-lélekkel 
dolgozik, társadalmi megbízatású, de főállású munkaidőben. A tiszteletdíja 
csekély az elvégzett munkához képest.  
 
Fehér Mária címzetes főjegyző a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény 225/H. § (1) bekezdése alapján „A képviselő-testület 

határozatával jutalmat állapíthat meg a polgármesternek meghatározott 

időszakban végzett munkája értékelése alapján. A jutalom évi mértéke nem 

haladhatja meg a polgármestert megillető illetmény vagy tiszteletdíj hathavi 
összegét.” 
 
Németh Adrienn polgármester bejelentette személyes érintettségét, kérte, hogy a 
képviselő-testület döntsön arról, hogy részt vegyen-e a szavazásban.  
 
Sári Lajos   alpolgármester javasolta, hogy a szavazásból ne zárja ki a képviselő-
testület Némerh Adrienn polgármestert. Kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1  tartózkodással 
meghozta a következő határozatát: 
 

 
                  42/2020. (IX. 22.) határozat  

                 
GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

                  személyes érintettség miatt – nem zárja ki  
Németh Adrienn polgármestert  a  - 
polgármester jutalmazása - döntéshozatalból. 
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A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1  tartózkodással 
meghozta a következő határozatát: 
 
 

43/2020. (IX. 22.) határozat 
                  
GIC Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
úgy határoz, hogy Németh Adrienn 
polgármestert az elmúlt időszakban végzett 
munkája elismeréséül bruttó 149.600.-Ft/hó 
illetményének 3 (három) havi összegével 
megegyező jutalomban részesíti.  
A jutalom kifizetésének fedezete a tárgyévi 
költségvetésben rendelkezésre áll.  
Felkéri a jegyzőt, hogy a jutalom kifizetésére 
intézkedjék.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Fehér Mária 
                címzetes főjegyző  

 
 
Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 19,50 órakor bezárta, a 
tanácskozást zárt ülésen folytatja. 
     
 

K. m. f. 
 
 
 
Németh Adrienn                                                           Fehér Mária 
polgármester                                                       címzetes főjegyző 
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