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

/2016.
Jegyzőkönyv

Készült: Magyargencs Község Képviselő-testülete 2016. augusztus 16-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
Dr. Thoma Elek
Vida Gábor alpolgármester
Süle Tamás
önkormányzati képviselő
Távol van:
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 4 fő jelen van.
Rózsavölgyi László távolmaradását előre jelezte. 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:
46/2016.(VIII.16.) önkormányzati határozat
Magyargencs Község Önkormányzatának képviselő-testülete
2016. augusztus 16.-i nyilvános üléséről napirendjét az alábbiak
szerint határozza meg:
1) Települési Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímre
pályázat benyújtása
Előadó: polgármester
2) Adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok
támogatása jogcímre benyújtandó pályázat benyújtása
Előadó: polgármester
3) Egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló
rendelet elfogadása
előadó:polgármester
4) Ügysegédi megállapodás módosítás tárgyalása
Előadó:polgármester
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5) A pénzbeli és természetbeni támogatásokról és az ezzel
kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 4/2015.(II.26.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó:polgármester
6) Vegyes ügyek
Elődadó:polgármester
Napirendek tárgyalása:
1) Települési Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímre pályázat benyújtása
Előadó: polgármester
Boros Tamás polgármester elmondja, hogy a „Települési önkormányzatok rendkívüli
Támogatása” jogcímre kíván pályázatot benyújtani. Ismerteti az előterjesztés tartalmát.
Javasolja a pályázat benyújtását.
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 4 igen
szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
47/2016. (VIII.16.) önkormányzati határozat
Magyargencs Község Önkormányzata úgy döntött, hogy támogatási igényt nyújt be
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C tv. 3. melléklet I.7. pont
és a III.1 pontja alapján a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására
2.205.475.- Ft összegben.
Felelős: polgármester, aljegyző
Határidő: azonnal
2)Adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatása jogcímre
benyújtandó pályázat benyújtása
Előadó: polgármester
Boros Tamás polgármester elmondja, hogy 10 millió Ft-ra lehet a pályázatot benyújtani az
adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatoknak. Több lehetőség felmerült. A
temetőnél elmaradt út 5 millió Ft-ba kerülne. Járdát is fel kellene újítani, de nem úgy mint
ahogy tavaly gondolták, mert megbontani nincs értelme. Javasolja a Petőfi u. 157.-től a 121ig, valamint a Petőfi u. 136-tól a foci pályáig megcsinálni. A járdalapokból pedig a későbbiek
folyamán az árkokat fel lehetne újítani, az esetleges hibákat kijavítani. A felújítás mellett szól,
hogy sokan használják ezt a járdaszakaszt.
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 4 igen
szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
48/2016.(VIII.16.) önkormányzati határozat
Magyargencs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy támogatási igényt
nyújt be a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015.évi C. törvény (a
továbbiakban: Költségvetési törvény) 3. melléklet II. 8. pont szerinti
„az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek
támogatására” kiírt pályázatra.
Ft
Megnevezés tervezett
kötség
járdafelújítás
9 989 988
összesen
9 989 988
támogatás
9 989 988
önrész
0
Felelős: polgármester
Határidő: 2016.08.31
3.) Egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló rendelet elfogadása
előadó:polgármester
Boros Tamás polgármester elmondja, hogy a rendelet-tervezetet az előző ülésen a testület
tárgyalta, véleményeztetni kellett a háziorvosi ellátás végzővel, a védőnővel, valamint a
Nemzeti Egészségfejlesztési Intézettel. Mindenki jóváhagyta a tervezetet, így nincs akadálya
annak, hogy a testület elfogadja.
Boros Tamás polgármester 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 4 igen szavazattal, ellenszavazat,
tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotja:
6/2016.(VIII.24.) önkormányzati rendelete
Magyargencs község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
döntött,az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló, fenti
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számú rendeletét az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően
megalkotja.
Utasítja az jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetésről – a helyben
szokásos módon- gondoskodjon.
4.)Ügysegédi megállapodás módosítás tárgyalása
Előadó:polgármester
Boros Tamás polgármester elmondja, hogy az ügysegédi megállapodás módosítására azért
van szükség, mert eszközök kerültek kihelyezésre a Kormányhivatal részéről, melyek az
ügysegéd munkáját segítik. Nyomtató és egyéb technikai felszerelés. Ezeknek az eszközöknek
az önkormányzat helyet biztosít.
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 4 igen
szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
49/2016.(VIII.16.) önkormányzati határozat
Magyargencs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a „Települési
ügysegédi feladatok ellátására szóló megállapodás módosítást” az előterjesztés szerint
elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás módosítás aláírására.
Felelős:polgármester
Határidő:azonnal
5.)A pénzbeli és természetbeni támogatásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási
szabályokról szóló 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: polgármester
Boros Tamás polgármester elmondja, hogy a jelenlegi rendeletben szereplő tankönyv
támogatás már nem helytálló, mivel az általános iskola alsó tagozatában már nincs
tankönyvcsekk, tartós tankönyvek vannak, így a támogatásra senki sem jogosult. A szociális
feladatokra kapott normatíva pedig emelkedett, az erre a feladatra elszámolható kiadások
nem fedik le az összeget, így mindenképpen szükséges a rendelet felülvizsgálata. A
pénzügyes tájékoztatása alapján még kb. 1,2 millió Ft kifizetéséről kell gondoskodni. 0-6 éves
korosztály 13 fő, 6-14 éves korosztály 38 fő, kb 10 fő középiskolás van. Korábban az 1-6
éves korosztálynak is volt 3 ezer Ft támogatás, de azt sajnos a szűkös költségvetés miatt
eltörlésre került.
Vida Gábor alpolgármester javasolja, hogy kerüljön visszaállításra.
Boros Tamás polgármester javasolja, hogy az 1-6 éves korosztály kapjon 5 ezer Ft-ot, az
általános iskolai tanulmányokat folytató gyerekek kapjanak 7 ezer Ft-ot, a középiskolások
pedig 8 ezer Ft-ot.
Boros Tamás polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
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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 4 igen szavazattal, ellenszavazat,
tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotja:
7/2016.(VIII.24.) önkormányzati rendelete
Magyargencs község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
döntött, a pénzbeli és természetbeni támogatásokról és az ezzel
kapcsolatos eljárási szabályokról 4/2015.(II.26.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló, fenti számú rendeletét az
előterjesztésben foglaltaknak megfelelően megalkotja.
Utasítja az jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetésről – a helyben
szokásos módon- gondoskodjon.
6.)Vegyes ügyek
Elődadó:polgármester
Boros Tamás polgármester elmondja, hogy a doktor úr kérelmet adott be. Ismerteti a kérelem
tartalmát, mely szerint kéri,hogy a feladatellátási szerződés módosításával mentesítve legyen
a 12 és 24 órás ügyelet alól egészségi állapota miatt. A Pápakörnyéki Önkormányzatok
Feladatellátó Társulása látja el az orvosi ügyeleti feladatot, melynek tagja az önkormányzat.
Mindenképpen szükséges a társulással történő egyeztetés. Amennyiben nem ró terhet az
önkormányzatra, nem látja akadályát a módosításnak.
Tájékoztatja Képviselő-testületet, hogy jelentkezett egy Magyargencsről elszármazott hölgy,
akinek első férje festő volt,és a képeit itt szeretné elhelyezni, valamint magyargencsi temetőbe
szeretne temetkezni. 10.000.- svájci frankot ajánlott fel a költségek fedezetére.
Elmondja, hogy az idősek napját is ki kellene tűzni, javasolja november végét. 2016.
november 26.-át javasolja. A képviselő-testület egyetért a dátummal.
Boros Tamás polgármester elmondja, hogy az új közbeszerzési törvény miatt szükséges a
szabályzat újraalkotása, a régi szabályzat hatályon kívül helyezésével.
Boros Tamás polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
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, ellenszavazat, tartózkodás nélkül
a következő határozatot hozza:
50/2016. (VIII.16.) önkormányzati határozat
Magyargencs község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Magyargencs
Község Önkormányzat Képviselő-testületének Közbeszerzési Szabályzatát az előterjesztés
szerint elfogadja. Egyúttal a 69/2013.(XII.6.) önkormányzati határozattal elfogadott
Közbeszerzési Szabályzat hatályát veszti.
Felelős: aljegyző
Határidő: azonnal
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Boros Tamás polgármester elmondja, hogy az önkormányzat eddig nem rendelkezett
beszerzési szabályzattal. A szabályzat elkészítésre került, mindenki áttanulmányozhatta.
Ismerteti a tartalmát.
Boros Tamás polgármester 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 4 igen szavazattal, ellenszavazat,
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
51/2016. (VIII.16.) önkormányzati határozat
Magyargencs község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Magyargencs
Község Önkormányzat Képviselő-testületének Beszerzések lebonyolításával kapcsolatos
eljárásrendről szóló szabályzatát az előterjesztés szerint elfogadja.
Felelős:polgármester
Határidő:azonnal
Boros Tamás polgármester elmondja, hogy a kultúrház nyílászáróinak a cseréje folyamatban
van. Az orvosi rendelő tetőfelújítása elkészült, valamint a sportparkra benyújtásra került a
pályázat.
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. augusztus 16-i nyilvános ülést 18 óra 15 perckor
berekeszti.
K.m.f.
Boros Tamás
polgármester

Ivanics Barbara
jegyző

A jegyzőkönyv tartalmáért felel:
Novák Edit
aljegyző
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