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Magyargencs Község Önkormányzata 
   8517 Magyargencs, Petőfi u. 127. 
 
Ügyszám:   /2015. 
 

Jegyzőkönyv 
 
Készült: Magyargencs Község Képviselő-testülete 2016. február 11-i nyilvános üléséről, mely 
17 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 

           Dr. Thoma Elek 
           Rózsavölgyi László 
           Süle Tamás  

önkormányzati képviselők 
Távol van:     : - 
  
 Tanácskozási joggal: Novák Edit aljegyző   
              
Boros Tamás polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselő-
testület ülése határozatképes, mivel a megválasztott 5 fő képviselő közül 4 fő jelen van.  Dr. 
Thoma Elek képviselő később érkezik. 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 4 igen szavazattal, tartózkodás 
és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

5/2016.(II.11.) önkormányzati határozat 
Magyargencs Község Önkormányzatának képviselő-testülete 
2016. február 11.-i nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak 
szerint határozza meg: 
1.) Magyargencs Község Önkormányzat 2016. évi 

költségvetésének tárgyalása 
előadó: polgármester 

2.) Nemesgörzsönyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi 
költségvetésének tárgyalása 
előadó: polgármester 

3.) Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás 
Társulási Megállapodás módosítása 
előadó:polgármester 

4.) 2016. évi közbeszerzési terv tárgyalása 
előadó: polgármester 

5.) 2016. évi munkaterv tárgyalása 
előadó:polgármester 
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6.) Vegyes ügyek 
előadó: polgármester 

7.) Hatósági ügyek 
előadó:polgármester 

Napirendek tárgyalása: 
1.)Magyargencs Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének tárgyalása 
előadó: polgármester 
 
Boros Tamás polgármester elmondja, hogy az előterjesztést mindenki megkapta.  
Kormányzati funkciónkénti bontásban kerültek kidolgozásra a számadatok. Az előző évi 
teljesítés adatai alapján kerültek megtervezésre. Az orvosi rendelő felújítására előre kiutalt 
támogatás miatt magas az előző évi pénzmaradvány.  Nem számoltunk a közös hivataltól 
rezsire visszautalt összeggel sem. Terveztünk a  föld értékesítésből befolyt bevétellel is. Csak 
azokkal a bevételekkel lett számolva, amelyek biztosak.  Elmondja, hogy próbálta 
kiszámoltatni, hogy mennyivel kevesebb a kiadás a konyha nélkül. A pénzügyes tájékoztatása 
szerint kb. 2,5 millió forint. Az óvoda költségvetése illeszkedik az önkormányzatéba. A 
költségvetése az októberi statisztika alapján készült, így két gyermekkel nem számoltak, ez 
módosításban kerül a költségvetésbe. Hozzávetőlegesen 500 e Ft-tal kevesebbet kell majd 
hozzátenni. 
 
Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 

Boros Tamás polgármester megállapítja, hogy a község képviselői részéről további 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 rendeletet alkotja: 
 

3/2016.( II.17.) önkormányzati rendelete 
Magyargencs község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, 
hogy az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló,fenti számú 
rendeletét az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően megalkotja. 

 
2.)Nemesgörzsönyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének tárgyalása 
előadó: polgármester 
 
17 óra 10 perckor megérkezik dr. Thoma Elek képviselő. 
 
Boros Tamás polgármester elmondja, hogy az előterjesztést mindenki megkapta.  
 
Novák Edit aljegyző elmondja, hogy a költségvetésben a bérek szerepelnek, valamint a dologi 
kiadások között csupán a hat hivatalt érintő előfizetési díjak, üzemeltetési szerződések, jogtár 
és közlöny előfizetés díjak. A rezsi költséget az önkormányzatok maguk fizetik, és a 
fennmaradó normatíva erejéig kerülnek beszámlázásra a közüzemi díjak. 
 
Boros Tamás polgármester elmondja, hogy a költségvetés tartalmaz egy 2012 évben elmaradt 
jubileumi jutalom kifizetést, ez nem terhelheti Magyargencs Önkormányzatát. 
 
Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 
Boros Tamás polgármester megállapítja, hogy a község képviselői részéről további kérdés, 
hozzászólás, módosító javaslat nem érkezett, ezért szavazásra bocsátja a fenti javaslatot, s 
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megállapítja, hogy Magyargencs Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

6/2016.(II.11.) önkormányzati határozat 
Magyargencs község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemesgörzsönyi Közös 
Önkormányzati Hivatal 2016 évi költségvetését a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal 
elfogadja. 
1.) A 2016. évi költségvetési évben a Nemesgörzsönyi Közös Önkormányzati Hivatal  

a) bevételi főösszege: 75.318 ezer forint; melyből 
     aa) intézmény finanszírozás 75.318 ezer forint 

b) kiadási főösszege: 75.318.- ezer forint, melyből 
 ba) személyi juttatások:   48.412.- ezer forint, 
 bb) munkaadókat terhelő járulékok: 12.640.- ezer forint, 
 bc) dologi, és egyéb folyó kiadások: 14.266.- ezer forint, 

 c) átlagos statisztikai állományi létszáma: 15 fő. 
2.) A Képviselő-testületek a Közös Önkormányzati Hivatalban a béren kívüli cafetéria juttatás 
mértékét egységesen bruttó 200.000  forint összegben határozzák meg.  
3.)  A képviselő-testületek megbízzák Nemesgörzsöny Község Polgármesterét, hogy a Közös 
Önkormányzati Hivatal költségvetésének Nemesgörzsöny Községi Önkormányzat 2016. évi 
költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon. 
4.) A Képviselő-testületek megbízzák a jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról 
gondoskodjon. 
 
Határidő: 2016. február 15. 
Felelős: polgármester,a végrehajtásért: jegyző 
 
3.)Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási Megállapodás 
módosítása 
előadó:polgármester 
 
Boros Tamás polgármester elmondja, hogy az előterjesztést mindenki megkapta.  A 
megállapodás módosítására azért van szükség, mert a jogszabályi változások miatt a 
családsegítő- és gyermekjóléti feladatok összevonásra kerültek és új kormányzati funkciót 
kapott, melyet a megállapodásba is fel kell venni. 
 
Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 
Boros Tamás polgármester megállapítja, hogy a község képviselői részéről további kérdés, 
hozzászólás, módosító javaslat nem érkezett, ezért szavazásra bocsátja a fenti javaslatot, s 
megállapítja, hogy Magyargencs Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

7/2016.(II.11.) önkormányzati határozat 
Magyargencs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pápakörnyéki 
Önkormányzatok Feladatellátó Társulása Társulási Megállapodásának 15. módosítását, 
valamint azt egységes szerkezetben az előterjesztés 1. és 2. melléklet szerinti tartalommal 
jóváhagyja. 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
4.)2016. évi közbeszerzési terv tárgyalása 



4 
 

előadó: polgármester 
 
Boros Tamás polgármester elmondja, hogy az előterjesztést mindenki megkapta. Az 
önkormányzat nem tervez akkora beruházást, mely a közbeszerzési értékhatárt elérné, így 
nullás a terv. 
Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 
Boros Tamás polgármester megállapítja, hogy a község képviselői részéről további kérdés, 
hozzászólás, módosító javaslat nem érkezett, ezért szavazásra bocsátja a fenti javaslatot, s 
megállapítja, hogy Magyargencs Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

8/2016. (II.11.) önkormányzati határozat 
Magyargencs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat általános 
közbeszerzési szabályzata alapján az önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervét az 
előterjesztésnek megfelelő tartalommal jóváhagyja.   
 
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: Azonnal a tervnek a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési 
Adatbázisban történő közzétételére vonatkozóan a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény 43. § (1) bekezdés a) pontja alapján. 
Felelős: Novák Edit aljegyző 
 
5.)2016. évi munkaterv tárgyalása 
előadó:polgármester 
 
Boros Tamás polgármester elmondja, hogy az előterjesztést mindenki megkapta. Megkérdezi, 
hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 
Boros Tamás polgármester megállapítja, hogy a község képviselői részéről további kérdés, 
hozzászólás, módosító javaslat nem érkezett, ezért szavazásra bocsátja a fenti javaslatot, s 
megállapítja, hogy Magyargencs Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

9/2016. (II.11.) önkormányzati határozat 
Magyargencs község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztett 2016.évi 
munkatervet a javaslat szerint elfogadja. 
Határidő: 2016.évben folyamatos 
Felelős: polgármester 
 
6.)Vegyes ügyek 
előadó: polgármester 
 
Novák Edit aljegyző a polgármester úr jutalmazására tesz javaslatot. Méltánytalannak tartja, 
hogy a kistelepülések polgármestereinek fizetése a törvényi szabályozás miatt csökkent, így 
mindenképpen indokoltnak tartja a jutalom megszavazását a 2015. évben végzett munkája 
elismeréseként. Javasolja bruttó 625.000.- Ft jutalom kifizetését a 2016. évi költségvetés 
terhére. Elmondja, hogy a  „ KTTV. 225/H. § (1) 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 hat havi összegét.” 
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Novák Edit aljegyző megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 
Boros Tamás polgármester bejelentette érintettségét, és tartózkodik a szavazástól 
 
Novák Edit aljegyző megállapítja, hogy a község képviselői részéről további kérdés, 
hozzászólás, módosító javaslat nem érkezett, ezért szavazásra bocsátja a fenti javaslatot, s 
megállapítja, hogy Magyargencs Község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal,  1 
tartózkodással, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 
 

10/2016. (II.11.) önkormányzati határozat 
Magyargencs község Önkormányzat Képviselő-testülete Boros Tamás polgármester 2015. év 
évben végzett munkáját elismerve bruttó 625.000,- Ft azaz hatszázhuszonötezer forint 
jutalomban részesíti. 

 Felelős: Vida Gábor alpolgármester 
Határidő: azonnal 
 
Boros Tamás polgármester elmondja, hogy a falunap a Magyar Agrárgazdaságért és Élhető 
Vidékért Alapítvány által megrendezésre kerülő rendezvény keretében kerül megtartásra. 
Sztárvendégként Maksa Zoltán lesz 45 perces műsorral, Dankó Szilvia 45 perces műsorral, 
Papatyi Tóth Tünde kétszer 30 perces műsorral. Vacsora 18.45 kor lesz. Vacsora utánra 
kellene egy zenés záró rendezvény. Megkéri a testületi tagokat, javaslatukat tegyék meg. 
Javasolja, hogy ne csak ücsörgős műsorok legyenek, hanem vetélkedők is, pl. pünkösdi király 
választás traktor kerék gurítással, tekézéssel, st.  
 
Boros Tamás polgármester elmondja, hogy a Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
támogatás kérő levele megérkezett. Minden évben 5000 Ft-tal szokta az önkormányzat 
támogatni őket. Javasolja az idei évben is az 5000 Ft támogatás folyósítását. 
 
Megkérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 
Boros Tamás polgármester megállapítja, hogy a község képviselői részéről további kérdés, 
hozzászólás, módosító javaslat nem érkezett, ezért szavazásra bocsátja a fenti javaslatot, s 
megállapítja, hogy Magyargencs Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

11/2016. (II.11.) önkormányzati határozat 
Magyargencs község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 5000.- Ft 
támogatást nyújt a Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség javára a 2016. évi költségvetés 
terhére. 
Felelős:polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Boros Tamás polgármester elmondja, hogy információt kértek a településektől, hogy hol 
található emléktábla 56-os áldozatokról. Magyargencsen nincs. Ha biztosítanak rá anyagi 
fedezetet, akkor állíttat az önkormányzat kopjafát. 
Folyamatban van a kultúrház felújítása is, 300 e Ft-ot nyert az önkormányzat, el is költötte, de 
közben a Kincstár tájékoztatása szerint az összes vállalt önrészt fel kell használni, nem 
csökken arányosan a támogatás összegéhez. Ilyen még soha sem volt.  Előzetes tájékoztatások 
szerint 2016-ban is lesz pályázat a konszolidációban nem részesült önkormányzatok részére.  
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A haditechnikai alapítvány is kapott 100 e Ft támogatást, amiből sörpadokat vásárolt, hogy az 
önkormányzatnak ne kelljen kölcsön kérni, esetleg bérelni.  
Most kerül kiírásra két pályázat, a falukép megújítására és az egészségügyi intézmények 
felújítására. Célszerű lenne a fogorvosi rendelő felújítására pályázni, és oda telepíteni a 
védőnőt is, egy esetleges egészségház létrehozásával. 150 e Ft+ áfa a pályázat díja, de a két 
szomszédos település is pályázni szeretne, és Magyargencs önkormányzatának kellene 
benyújtani. Így a pályázat írás költségei osztódnak. 
 
Dr. Thoma Elek képviselő megkérdezi, hogy az ovi teraszával mi a helyzet. 
 
Boros Tamás polgármester elmondja, hogy 480 e Ft-os árajánlatot kapott rá, és egyenlőre 
kevés a rendelkezésre álló 100 e Ft.  Lehetne esetleg jótékonysági rendezvény keretében 
gyűjteni rá. 
 
Dr. Thoma Elek képviselő elmondja, hogy erre azokat is meg lehetne szólítani, akiknek nincs 
óvodás gyermekük.  
 
Boros Tamás polgármester elmondja, hogy a szennyvízes pályázat előkészítése folyamatban 
van. 
 
Boros Tamás polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület nyilvános ülésén megtárgyalandó további napirend 
nincs, kérdés, bejelentés hiányában a 2016. február 11-i nyilvános ülést 18 óra 50 perckor 
berekeszti és zárt ülés keretében folytatja tovább. 

 

K.m.f. 

Boros Tamás                                         Ivanics Barbara 
 polgármester                 jegyző 

 

A jegyzőkönyv tartalmáért felel: 

Novák Edit 
aljegyző 
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