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Magyargencs Község Önkormányzata 
   8517 Magyargencs, Petőfi u. 127. 
 
Ügyszám:   /2016. 
 

Jegyzőkönyv 
 
Készült: Magyargencs Község Képviselő-testülete 2016. szeptember 20-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 képviselő 

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 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: 

 
52/2016.(IX.20.) önkormányzati határozat 
Magyargencs Község Önkormányzatának képviselő-testülete 
2016. szeptember 20.-i nyilvános üléséről napirendjét az 
alábbiak szerint határozza meg: 
1.) Magyargencs Község Önkormányzat Gördülő Fejlesztési 

Tervének tárgyalása 
előadó: polgármester 

2.) ASP rendszerhez történő csatlakozás, pályázat benyújtása 
előadó: polgármester 

3.) Bursa  Hungarica pályázathoz csatlakozás 
előadó:polgármester 

4.) Napelem rendszer kiépítésének tárgyalása 
előadó: polgármester 

5.) Vegyes ügyek 
előadó:polgármester 
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Napirendek tárgyalása: 

1.) Magyargencs Község Önkormányzat Gördülő Fejlesztési Tervének tárgyalása 
előadó: polgármester 
 

Boros Tamás polgármester elmondja, hogy az előterjesztést mindenki megkapta, ismerteti a 
tartalmát. Elmondja, hogy a vízvezeték hálózat megújult, így nincs szükség egyenlőre 
nagyobb ráfordításra. Önkormányzati forrást nem igényel.  

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: 

53/2016. (IX.20.) önkormányzati határozat 

Magyargencs Község önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzatok közös 
tulajdonában lévő V14, SZ08 számú víziközmű-rendszerek 2017-2031. évekre szóló gördülő 
fejlesztési tervét elfogadja, jóváhagyja. 
A közös tulajdont érintő részek vonatkozásában – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 
V. törvény 5:78 §-ának rendelkezései alapján – mint tulajdonostárs kötelezettséget vállal arra, 
hogy a gördülő fejlesztési terv önkormányzatot terhelő pénzügyi forrását a tulajdonostárs 
önkormányzatokkal kötött megállapodásban foglaltak szerint a mindenkori éves 
költségvetésében betervezi, annak felmerülésekor biztosítja. 
Felelős:polgármester 
Határidő: 2016.09.23. 
 
2.)ASP rendszerhez történő csatlakozás, pályázat benyújtása 
előadó: polgármester 
 

Boros Tamás polgármester elmondja, hogy az előterjesztés itt is kiküldésre került. Ismereti a 
pályázat tartalmát. Elmondja, hogy az ASP rendszerhez kötelezően csatlakozni kell 2017. 
január 1-től, mely csatlakozás technikai hátteréhez pályázaton keresztül lehet forráshoz jutni. 
Lakosságszám alapján 7 millió Ft-ra pályázhat a Közös Hivatal gesztor települése 
Nemesgörzsöny Önkormányzat. Ez az összeg sok mindenből tevődik össze, ami leginkább 
kézzel fogható, az a 3150 ezer Ft eszközbeszerzés. Ebből kártya olvasók lesznek vásárolva, 
valamint számítógépek. 

Megkérdezi, hogy 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:  
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54/2016. (IX.20.) önkormányzati határozat 

Magyargencs község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
 
felhatalmazza Nemesgörzsöny község Önkormányzatát, mint a Nemesgörzsönyi Közös 
Önkormányzati Hivatal gesztor önkormányzatát (képviseli: Tatai László polgármester), hogy 
a „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez ” 
című, KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-os kódszámú pályázatot nyújtsa be, 
 
felhatalmazza Tatai László Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a pályázati 
dokumentáció aláírására és a pályázat benyújtására, 
 
felhatalmazza Boros Tamás polgármestert, hogy döntésükről Nemesgörzsöny község 
Önkormányzat polgármesterét tájékoztassa. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
3.)Bursa  Hungarica pályázathoz csatlakozás 
előadó:polgármester 
 

Boros Tamás polgármester ismereti az előterjesztés tartalmát. Elmondja, hogy 2016. október 
3-ig lehet csatlakozni. A pályázat mindig népszerű a felsőoktatásban tanuló gyerekek körében. 
Megkérdezi, hogy 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:  

55/2016. (IX.20.) önkormányzati határozat 

Magyargencs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy  
1. Az önkormányzat a jogszabályoknak megfelelően kifejezett és visszavonhatatlan döntést 
hozott arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, 
illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi pályázati fordulójához. 
2. Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási 
tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2017. 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. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. 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. 

https://bursa.emet.hu/onk/tonkbelep.aspx
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4. Az önkormányzat 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. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

4.)Napelem rendszer kiépítésének tárgyalása 
előadó: polgármester 
 

Boros Tamás polgármester elmondja, hogy évek óta próbálkoznak alternatív energia 
kiépítésével. Most lehetőség lenne egy napelem park létrehozására. 50-500 KW energiát 
tudna termelni. A hálózati rendszer be kell, hogy fogadja az energiát, önrész nem lesz, az 
önkormányzati épületeket ellátná villamos energiával, anyi haszon lenne rajta. Az iskola 
mögötti 2 ha terület alkalmas lenne, mivel 1,3 ha-t igényel a beruházás. 

Goodwill Consulting Kft. végezné a beruházást. Egyenlőre felhatalmazást kellene adnunk, 
hogy felvegye a kapcsolatot az EOn-nal, hogy adjon igazolást a terület megfelelőségéről, 
valamint arról, hogy az energiát átveszi. 

Vida Gábor alpolgármester elmondja, hogy minél nagyobbat kellene építeni, hogy sok 
villamos energiát lehessen termelni.  

Süle Tamás képviselő elmondja, ha van támogatottsága, akkor jó ötlet. 

Boros Tamás polgármester elmondja, hogy akkorát lehet építeni, hogy hálózatbővítésre ne 
legyen szükség. 

Süle Tamás képviselő megkérdezi, hogy a föld szintén lesz-e? 

Dr. Thoma Elek képviselő elmondja, hogy ez fix, a föld szintjén. 

Boros Tamás polgármester elmondja, hogy ha az EOn-tól megjön a válasz, akkor tudnak 
tovább menni.  

Süle Tamás képviselő elmondja, hogy körbe kell keríteni. 

Boros Tamás polgármester elmondja, hogy ezt megoldja a cég. Akkor megoldandó, ha a 
területet meg kellene venni. De így, hogy saját, érdemes megpróbálni. 

Megkérdezi, hogy 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:  

56/2016. (IX.20.) önkormányzati határozat 
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Magyargencs Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött, hogy felhatalmazza a 
Goodvill Consulting Kft-t (1162 Budapest, Timur. u. 74.), a 184 hrsz-ú területen építendő 
napelem park egyeztetési munkáit elvégezze.  
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

5.)Vegyes ügyek 
előadó:polgármester 
 

Boros Tamás polgármester elmondja, hogy a népszavazás közeledtével szeretné, ha a 
képviselő-testület szintén állást foglalna a kérdésben. Ismerteti az előterjesztés tartalmát. 

Megkérdezi, hogy 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: 

57/2016. (IX.20.) önkormányzati határozat 

Magyargencs Község önkormányzata elutasítja a kötelező betelepítési kvótát. A kötelező 
betelepítési kvóta jogtalan, értelmetlen. Növeli a bűnözés kockázatát és a terrorveszélyt. A 
kvóta veszélyezteti a kultúránkat és a mindennapjaink biztonságát, vállalhatatlan terheket 
jelentene a szociális, egészségügyi és oktatási rendszerünkre. 
Kérjük a kormányt, hogy minden lehetséges eszközzel akadályozza meg az illegális 
migránsok beáramlását és a kötelező betelepítési kvótát, védje meg Magyarországot és a 
magyar embereket! 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

Boros Tamás polgármester elmondja, hogy az iskola bérleti szerződése lejárt, ezért szükséges 
egy új szerződés megkötése. A konstrukció marad, a rezsi 10%-át fizeti továbbra is az iskola. 

Megkérdezi, hogy 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: 

58/2016. (IX.20.) önkormányzati határozat 

Magyargencs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy bérleti szerződést 
köt a Nemesgörzsönyi Egyházközség Presbitériumával (Nemesgörzsöny, Rózsa F. u. 18., 
Képviselője: Szakács Sándor lelkész, adószám:     19898539-1-19) a mellékelt előterjesztés szerint. 
Felhatalmazza a polgármert a bérleti szerződés aláírására. 
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Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 Boros Tamás polgármester elmondja, hogy két pályázati került kiírásra. A szociális tűzifa 
pályázatot nem javasolja, amikor volt, az sem tetszett az embereknek, nehéz volt igazságosan 
elosztani. Önrészt kell biztosítani, csak a kijelölt helyről lehet vásárolni. A másik a külterületi 
utakra van, 10 millió Ft-ra lehet pályázni, 75 % a támogatási intenzitás. Átereszre nem 
vonatkozik, ami minket érdekelni. Gépbeszerzésre is lehet, de ahhoz is kell önrészt 
biztosítani, és alkalmazni kell hozzá egy embert is. 

Süle Tamás képviselő elmondja, hogy egy traktor akkor lenne csak jó, ha rendbe lennének 
téve az utak, és csak karbantartás jelleggel végig kellene húzni. 

Boros Tamás polgármester tájékoztatja a képviselő testületet, hogy a jelenlegi fogorvos 
januártól már nem tud rendelni, mivel a kredit pontjai nincsenek meg. Egy év múlva betölti 
azt a korhatárt, amikor már nem kell, ezért nem csinálta meg. Mentesíteni alóla nem lehet. 
Javasolja a közalkalmazotti státusz kiírását. Keresi a lehetőségeket, hogy kivel lehetne még 
elláttatni a körzetet. Körzet összevonás lenne a célszerű, de a marcaltői fogorvos nem vállalta. 

Megkérdezi, hogy 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: 

59/2016. (IX.20.) önkormányzati határozat 

Magyargencs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy pályázatot ír ki a 
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20/A. §-a alapján, fogorvosi 
munkakör - határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban történő – betöltésére. 

Beosztáshoz tartozó lényeges feladatok: területi ellátási kötelezettséggel a fogorvosi feladatok 
ellátása. 

Jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 

Munkakör betöltésének időpontja: 2017. január 1. 

Illetmények és juttatások: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 
rendelkezései az irányadóak. 

Egyéb lényeges információ: a munkakör vállalkozói jogviszony keretében is betölthető 

Pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 10. 
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Pályázat elbírálásának ideje és módja: 2016. november 20. A pályázó személyes 
meghallgatására sor kerül. 

Pályázati feltételek: 
Egyetem;a 4/2000. (II.25.)EüM rendelet szerinti képesítés, az önálló orvosi tevékenységről 
szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011.(XII.23.) Korm. rendeletben, 
valamint az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a 
működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rendeletben előírt egyéb 
feltételek megléte,Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,Vállalkozási 
formában történő ellátás esetén a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok másolata 
 
Pályázathoz csatolni kell:Szakmai és személyes önéletrajz, 
Szükséges végzettséget igazoló oklevél másolata, 
Fogorvos szakmai gyakorlat igazolására alkalmas irat, 
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
Nyilatkozat arról, hogy a praxisjog megszerzésének feltételei teljesülnek, 
Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban szereplő személyes adatait az eljárásban 
résztvevők megismerhetik, 
Nyilatkozat arról, hogy pályázatának tárgyalása során zárt ülés tartását kéri-e. 
Pályázat benyújtásának formája: postai úton Boros Tamás polgármester, 8517 Magyargencs, 
Petőfi u. 126., vagy elektronikusan a magyargencs@globonet.hu email címre. 
 
A pályázati felhívást a Nemzeti Közigazgatási Intézet, az Országos Alapellátási Intézet, 
valamint az Önkormányzat internetes oldalán, a pályázati kiírás részletes feltételeinek 
elérhetőségére történő utalással közzé kell tenni. 
 
Felelős: polgármester, aljegyző 
Határidő: azonnal 
   

Boros Tamás polgármester elmondja, hogy a Haditechnikai Alapítványhoz érkezett 100 e Ft 
felajánlás, melyből az eszközök karbantartása fog megtörténni még az ősszel, és tavasszal. 
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az ifjúsági klub rendbe lett téve. Az itteni 
ülőgarnitúra átkerült oda, az utcafronti ablakok cserélve lettek, egy kályhát kell még venni.  

A szennyvízzel kapcsolatban a papírmunkák zajlanak, pályázat még nincs. Megtörtént az 
ivóvíz garanciális bejárása, minden rendben vele. A játszótéri garanciális javítási munkálatai 
megtörténtek. 

Vida Gábor alpolgármester elmondja, hogy az üdvözlő táblákat le kell festeni. 

Rózsavölgyi László képviselő elmondja, hogy bizonyos járdaszakaszoknál a bokrok miatt 
nem lehet közlekedni. 

Boros Tamás polgármester elmondja, hogy a közmunkások most pucolják ki azt a részt, 
valamint a festésről is gondoskodni fog. 

Dr. Thoma Elek képviselő megkérdezi, hogy térfigyelő kamerára pályázat nem került-e 
kiírásra? 
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Boros Tamás polgármester elmondja, hogy sajnos nem. 

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. szeptember 20-i nyilvános ülést 18 óra 50 perckor 
berekeszti. 

 

K.m.f. 

Boros Tamás                                         Ivanics Barbara 
 polgármester                 jegyző 

 

A jegyzőkönyv tartalmáért felel: 

Novák Edit 
aljegyző 

 

 


