Magyargencs Község Önkormányzata
8517 Magyargencs, Petőfi u. 127.
Ügyszám:

/2015.
Jegyzőkönyv

Készült: Magyargencs Község Képviselő-testülete 2016. március 24-i nyilvános üléséről,
mely 8 óra 00 perckor kezdődött.
Az ülés helye: Nemesgörzsönyi Közös Önkormányzati Hivatal Magyargencsi Kirendeltség
hivatali helyisége
Jelen vannak: Magyargencs Község Képviselő-testülete részéről
Boros Tamás polgármester
Vida Gábor alpolgármester
Süle Tamás
önkormányzati képviselők
Távol van: : Dr. Thoma Elek
Rózsavölgyi László
Tanácskozási joggal: Novák Edit aljegyző
Boros Tamás polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselőtestület ülése határozatképes, mivel a megválasztott 5 fő képviselő közül 3 fő jelen van. Dr.
Thoma Elek és Rózsavölgyi László képviselők távolmaradásukat előre jelezték. Ismerteti
szóban a kiküldött napirendi pontokat. Mivel kiegészítés, kérdés nem érkezett, felkéri a
képviselő-testületet, hogy szavazzon a napirend elfogadásáról.
Magyargencs község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, tartózkodás
és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:
16/2016.(III.24.) önkormányzati határozat
Magyargencs Község Önkormányzatának képviselő-testülete
2016. március 24.-i nyilvános üléséről napirendjét az alábbiak
szerint határozza meg:
1.) Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulással kapcsolatos ügyek
előadó: polgármester
2.) Vegyes ügyek
előadó:polgármester

Napirendek tárgyalása:
1.) Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulással kapcsolatos ügyek
előadó: polgármester
Boros Tamás polgármester elmondja, hogy a képviselők részére kiküldésre került a társulás által
megküldött levél. Az információk hiányosak, a vagyonkezelésbe adás nem kötelező. Mint leírják, még
nem lehet tudni, hogy az eszközök, járművek, berendezési tárgyak és a megvalósított létesítmények
összes tétlét fel lehet ajánlani vagyonkezelésre, vagy csak a Koordináló szerv által megnevezett
tételeket. A hulladékgazdálkodási közszolgáltató kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében
lehetséges, a közbeszerzési eljárás kiírása szempontjából szükséges a meglévő információk alapján
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dönteni, hogy vagyonkezelésbe adjuk-e a vagyont. Mivel a vagyonkezelésbe adásra nincs
meghatározva határidő, azt később is meglehet tenni, javasolja, hogy a vagyon ne kerüljön felajánlásra
vagyonkezelésre.
Megkérdezi, hogy a javaslattal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
Boros Tamás polgármester megállapítja, hogy a község képviselői részéről kérdés, hozzászólás,
módosító javaslat nem érkezett, ezért szavazásra bocsátja a fenti javaslatot, s megállapítja, hogy
Magyargencs Község Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
17/2016.(III.24.) önkormányzati határozat
Magyargencs Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött, hogy ne kerüljön átadásra a
Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás vagyona a Nemzeti
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. részére.
Felelős: polgármester
Határidő: 2016. március 31.
2.)Vegyes ügyek
előadó:polgármester
Boros Tamás polgármester elmondja, hogy a Pápai Rendőrkapitányság megküldte beszámolóját a
2015. évi munkájukról. Ismerteti a beszámoló tartalmát. Elmondja, hogy a végén lévő statisztikai
adatok megtévesztőek, ügyekben benne vannak azok is, akik pl. sértettként magyargencsi lakcímmel
rendelkeznek, de maga az esemény nem itt történt.
Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
Megkérdezi, hogy a javaslattal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
Boros Tamás polgármester megállapítja, hogy a község képviselői részéről kérdés, hozzászólás,
módosító javaslat nem érkezett, ezért szavazásra bocsátja a fenti javaslatot, s megállapítja, hogy
Magyargencs Község Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
18/2016.(III.24.) önkormányzati határozat
Magyargencs Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Pápai Rendőrkapitányság
2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Boros Tamás polgármester elmondja, hogy az óvodában elkészült a terasz. A falunapi program is
összeállt, már csak egy zenés előadó kell a megnyitó utánra. Felvette a kapcsolatot egy zenésszel.
Gondolkodik még egy kültéri ugrálón, mert nem biztos, hogy jön búcsús. Max 40 e Ft költséggel.
Vida Gábor alpolgármester megkérdezi, hogy a szennyvízzel kapcsolatban nincs-e előrelépés?
Boros Tamás polgármester elmondja, hogy a pályázat beadásához készen van minden, várják a
pályázat kiírását. A korábbi agglomeráció megszűnése kapcsán Szergény önkormányzat kéri a
felmerült költségeinek megtérítését, nincsenek azonos állásponton, mert nem érte őket hátrány. Az ügy
intézése folyamatban van.

Boros Tamás polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
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Megállapítja, hogy a Képviselő-testület nyilvános ülésén megtárgyalandó további napirend
nincs, kérdés, bejelentés hiányában a 2016. március 24-i nyilvános ülést 8 óra 41 perckor
berekeszti.
K.m.f.
Boros Tamás
polgármester

Ivanics Barbara
jegyző

A jegyzőkönyv tartalmáért felel:
Novák Edit
aljegyző
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