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Ügyszám:

/2016.

Jegyzőkönyv
Készült: Magyargencs Község Képviselő-testülete 2016. május 19-i nyilvános üléséről, mely
18 óra 30 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
Süle Tamás
Rózsavölgyi László
önkormányzati képviselő
Távol van:
Tanácskozási joggal: Novák Edit aljegyző
Boros Tamás polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselőtestület ülése határozatképes, mivel a megválasztott 5 fő képviselő közül 5 fő jelen van.
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 5 igen szavazattal, tartózkodás
és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:
29/2016.(V.19.) önkormányzati határozat
Magyargencs Község Önkormányzatának képviselő-testülete
2016. május 19.-i nyilvános üléséről napirendjét az alábbiak
szerint határozza meg:
1) Magyargencs község Önkormányzat 2015. évi
költségvetésének módosítása
Előadó: polgármester
2) Magyargencs község Önkormányzat 2015. évi
zárszámadásának tárgyalása
Előadó: polgármester
3) Nemesgörzsönyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi
zárszámadásának tárgyalása
Előadó: polgármester
4) Nemesgörzsönyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi
munkájáról szóló beszámoló tárgyalása
Előadó: polgármester
5) Átfogó értékelés a 2015. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatokról
Előadó: polgármester
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6) Beszámoló a családsegítő szolgálat 2015. évi munkájáról
Előadó: polgármester
7) Beszámoló a gyermekjóléti szolgálat 2015. évi munkájáról
Előadó: polgármester
8) Vegyes ügyek
Előadó: polgármester
Dr. Thoma Elek képviselő elmondja, hogy a napirendek tárgyalása előtt szeretné
megköszönni az elismerést, amit a falunapon kapott.
Boros Tamás polgármester elmondja, hogy a 40 év munka megillette erre az elismerésre.
Munkájához további jó egészséget kíván.
Napirendek tárgyalása:
1) Magyargencs község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása
Előadó: polgármester
Boros Tamás polgármester elmondja, hogy az előterjesztést mindenki megkapta, áttekinthette.
A tartalék magas összegét az indokolja, hogy az orvosi rendelőre elnyert pályázati támogatást
az önkormányzat előre megkapta. Pontosítva lett pl a szociális étkezésben résztvevők száma,
mely előre pontosan nem megmondható, és normatíva igénylés kapcsolódik hozzá.
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 Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen
szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotja:
4/2016.(V.26.) önkormányzati rendelete
Magyargencs község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
döntött,az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
3/2015. (II.24.) rendelet módosításáról szóló, fenti számú
rendeletét az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően
megalkotja.
Utasítja az jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetésről – a helyben
szokásos módon- gondoskodjon.
2.)Magyargencs község Önkormányzat 2015. évi zárszámadásának tárgyalása
Előadó: polgármester
Boros Tamás polgármester elmondja, hogy az előterjesztés kiküldésre került, mindenki
áttanulmányozhatta. A szöveges beszámoló részletesen tartalmazza a teljesítéseket.
Megkérdezi, hogy a javaslattal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
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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 Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen
szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotja:
5/2016.(V.26.) önkormányzati rendelete
Magyargencs Község Önkormányzatának képviselő-testülete a
Magyargencs Önkormányzat 2015. évi pénzügyi terv
végrehajtásáról szóló, fenti számú rendeletét az előterjesztésben
foglaltaknak megfelelően megalkotja.
Utasítja az aljegyzőt, hogy a rendelet kihirdetésről – a helyben
szokásos módon- gondoskodjon.
3.)Nemesgörzsönyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi zárszámadásának
tárgyalása Előadó: polgármester
Boros Tamás polgármester elmondja, hogy az előterjesztést mindenki itt is megkapta. A
közös hivatal költségvetésében csak a bérek, a dolgozók által használt program előfizetési
díjak, szaklapok díjai vannak. A rezsit minden önkormányzat maga fizeti. Voltak személyi
változások, és lesznek is, melyek megtakarítást eredményeznek, mivel besorolási béren
kerülnek felvételre az új dolgozók.
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 Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen
szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
30/2016.(V.17.) önkormányzati határozat
Magyargencs Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a Nemesgörzsönyi Közös
Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót 873 e Ft
nyitó pénzkészlettel + 73.115 e Ft bevételi főösszeggel (pénzmaradvány nélkül) – 73.015 e Ft
kiadási főösszeggel, 569 e Ft záró pénzkészlettel elfogadja.
A beszámoló jelen határozat mellékletét képezi (1,2,3,4,5 melléklet)
Utasítja a Képviselő-testület Nemesgörzsöny Község polgármesterét, hogy a Nemesgörzsönyi
Közös Önkormányzati Hivatal zárszámadását Nemesgörzsöny Község Önkormányzata
zárszámadási rendeletében szerepeltesse.
Felelős: polgármester
Határidő: Nemesgörzsöny Község zárszámadásának elfogadása A Nemesgörzsönyi Közös
Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének lezárása
1.melléklet a 30/2016.(V.17.) határozathoz Kiadások
2.melléklet a 30/2016.(V.17.) határozathoz Bevételek
3. melléklet Nemesgörzsönyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi mérleg
4. melléklet Nemesgörzsönyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015.évi eredmény kimutatása
5. melléklet Nemesgörzsönyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi maradványkimutatás
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4.)Nemesgörzsönyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájáról szóló beszámoló
tárgyalása
Előadó: polgármester
Boros Tamás polgármester elmondja, hogy a beszámoló tartalmazza a 7 település adatait.
Elmondható, hogy jó a kapcsolat a hivatalok között. Az információ áramlás megfelelő. Az
anyakönyvvezetői feladatokat közösen látja el a négy település egyenlőre, de az augusztusban
felvett ügyintéző már végzi a tanfolyamot. Vannak húzósabb időszakok, mint pl. egy pályázat
beadása előtti időszak.
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 Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen
szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
31/2016.(V.17.) önkormányzati határozat
Magyargencs község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemesgörzsönyi közös
Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta, azt elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
5.)Átfogó értékelés a 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról
Előadó: polgármester
Boros Tamás polgármester elmondja, hogy az előterjesztést mindenki megkapta,
áttanulmányozhatta.
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 Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen
szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
32/2016.(V.17.) önkormányzati határozat
Magyargencs Község Önkormányzat Képviselő-testület úgy döntött, hogy a 2015. évi
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról szóló beszámolót az előterjesztés szerint
elfogadja.
Felelős: aljegyző
Határidő:azonnal
6.)Beszámoló a családsegítő szolgálat 2015. évi munkájáról
Előadó: polgármester
Boros Tamás polgármester elmondja, hogy az előterjesztést mindenki megkapta,
áttanulmányozhatta.
Megkérdezi, hogy a javaslattal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
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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 Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen
szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
33/2016.(V.17.) önkormányzati határozat
Magyargencs Község Önkormányzat Képviselő-testület úgy döntött, hogy a családsegítő
szolgálat 2015. évi munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
7.)Beszámoló a gyermekjóléti szolgálat 2015. évi munkájáról
Előadó: polgármester
Boros Tamás polgármester elmondja, hogy az előterjesztést mindenki megkapta,
áttanulmányozhatta.
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 Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen
szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
34/2016.(V.17.) önkormányzati határozat
Magyargencs Község Önkormányzat Képviselő-testület úgy döntött, hogy a gyermekjóléti
szolgálat 2015. évi munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
8.)Vegyes ügyek
Előadó: polgármester
Boros Tamás polgármester elmondja, hogy a pályázat benyújtásra került, konzorciumban. A
hiánypótlás megérkezett, folyamatban van.
Kiírásra került a konszolidációban nem részesült önkormányzatok részére pályázat.
Hasonlóan lehet pályázni, mint az előző években. A tavalyihoz hasonlóan kellene benyújtani,
azzal a különbséggel, hogy egy járdaszakaszra kellene pályázni. Nincs értelme mind a két
oldalon egy kicsi darabot megcsinálni. Természetesen várja az észrevételeket, ha valakinek
van ötlete, kér rá árajánlatot, és kiválasztják a legjobb alternatívát. Nem javasolja, hogy a
pályázható 10 millió forintot elaprózzák.
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy törvényességi észrevétel érkezett a Helyi Építési
Szabályzatra. Új rendezési tervet kell készíttetni, mivel a jelenlegi a jogszabályi
követelményeknek már nem felel meg. A határidő 2018. december 31.
A pályázatban rendezési tervet is lehet készíttetni.
Dr. Thoma Elek képviselő megkérdezi, hogy árokra nem lehetne?
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Boros Tamás polgármester elmondja, hogy lehet, de itt a közút tulajdonában van, így nem.
Vida Gábor alpolgármester megkérdezi, hogy a Cinca hídra is lehetne.
Boros Tamás polgármester elmondja, hogy erre azért nem lehet, mert külterületen van.
Elmondja, hogy a falunap lezajlott, jól sikerült. Az idő is kegyes volt, jövőre, ha marad a
pünkösdi időpont, akkor az június eleje lesz, akkor már az idő is jobb.
Novák Edit aljegyző elmondja, hogy a Kormányhivatal megküldte az ellenőrzési tervét,
melyben a rendezési terven kívül szerepel még az egészségügyi tárgyú rendelet ellenőrzése is.
Ezzel az önkormányzat nem rendelkezett, így szükségessé válik annak megalkotása. Első
körben egy megállapodás kerül elfogadásra, melyben rögzítésre kerül, hogy Magyargencs az
OEP körzet gesztora. Valamint az előterjesztés tartalmazza a rendelet tervezetet is, mely
megküldésre kerül többek között a háziorvosnak, védőnőnek. A véleményeztetés lezajlása
után lesz lehetőség a rendelet elfogadására. Körzet szempontjából egy település itt egy
körzetnek minősül.
Boros Tamás polgármester 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 Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen
szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
35/2016.(V.17.) önkormányzati határozat
Magyargencs község Önkormányzatának képviselő – testülete
1.
Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló rendelettervezetet az előterjesztés
szerinti tartalommal és formában megtárgyalta és azt jóváhagyja, jelen határozat 1.
mellékletét képező a háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló rendelet- tervezetet
véleményezési eljárás lefolytatására alkalmasnak minősíti.
2.
Felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt rendelettervezetet véleményezés
céljából küldje meg az az alapellátást végző dr. Thoma Elek háziorvosnak, Dr. Károlyi
Sándor fogszakorvosnak és Nyőgér Erzsébet védőnőnek, valamint Nemzeti
Egészségfejlesztési Intézetnek (1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.).
3.
Felkéri a polgármestert, hogy a 2. pontban foglaltak alapján véleményezett
rendelettervezetet a képviselő-testület soron következő ülésére terjessze elő.
4. Magyargencs község Önkormányzat Képviselő - testülete egészségügyi alapellátásról szóló
2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésben foglaltak alapján elfogadja az előterjesztés 1.
mellékletét képező megállapodást a háziorvosi, fogorvosi védőnői és iskola egészségügyi
körzetekről. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodások aláírására.
Határidő:
1. pontban azonnal
2. pontban 2016. május 31.
3. pontban soron következő testületi ülés
Felelős:

Boros Tamás polgármester
Ivanics Barbara jegyző
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Boros Tamás polgármester elmondja, hogy tulajdonosi hozzájárulást kérnek próbafúrások
elvégzéséhez. Magyargencs külterület 0133 hrsz. (út) és 086 hrsz. (árok) ingatlanokról van
szó. A Cinca hídtól balra lévő árokról van szó, ami bele folyik a cincába. A bánya megnyitás
előkészítéséhez szükséges műszaki, geológiai, vízföldtani adottságok térképezéséhezkutatásához szükséges a fúrások elvégzése.
Boros Tamás polgármester 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 Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen
szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
36/2016.(V.17.) önkormányzati határozat
Magyargencs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött hogy a tulajdonosi
házzájárulását adja a Magyargencs külterület 0133 hrsz. (út) és 086 hrsz. (árok) ingatlanokon
térképező-kutató fúrások végrehajtásáoz “kérelmező” indítvényára, “kivitelező” által
végrehajtásra kerülő fent jelölt tevékenységekre, annak érdekében, hogy a nevezett
ingatlanokon a későbbiekben lefolytatni tervezett engedélyezési eljárások előkészítéseként (bányászati, -ipari létesítmény telepítési, -vízjogi, -TRT módosítási engedélyezési folyamatok),
Magyargencs Község “tulajdonosi hozzájárulásával”
megvalósulhassanak, azok
előkészítéséhez szükséges műszaki, geológiai, vízföldtani adottságok térképezéséhezkutatásához szükséges feladatok.
Felelős: polgármester
Határidő:azonnal
Vida Gábor alpolgármester
közfoglalkoztatottak?

megkérdezi,

hogy

a

fűnyírással

hogyan

bírnak

a

Boros Tamás polgármester elmondja, hogy jól, az eső miatt egy kicsi csúszás van, de bírnak
vele. Most többen vannak.
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. május 17-i nyilvános ülést 19 óra 27 perckor
berekeszti.
K.m.f.

Boros Tamás
polgármester

Ivanics Barbara
jegyző

A jegyzőkönyv tartalmáért felel:
Novák Edit
aljegyző
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