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

Jegyzőkönyv 
 
Készült: Magyargencs Község Képviselő-testülete 2016. november 17-i nyilvános üléséről, 
mely 16 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 
Süle Tamás 
önkormányzati képviselő 

Távol van:       Rózsavölgyi László 
   
  
 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. 
Rózsavölgyi László képviselő 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: 

 
60/2016.(XI.17.) önkormányzati határozat 
Magyargencs Község Önkormányzatának képviselő-testülete 
2016. november 17.-i nyilvános üléséről napirendjét az alábbiak 
szerint határozza meg: 
1) Iskolai körzethatár meghatározása 

               Előadó: polgármester 
2) Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás 

Társulási Megállapodás módosítása 
Előadó: polgármester 

3) Nemesgörzsönyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi 
költségvetésének módosítása 
előadó:polgármester 

4) Magyargencs Község Önkormányzat 2016. III. névi 
gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása 

               Előadó: polgármester 
5) Magyargencs Község Önkormányzat 2016. évi 

költségvetésének módosítása 
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Előadó: polgármester 
6) Vegyes ügyek 

               Előadó: polgármester 
7) Hatósági ügyek 

Előadó: polgármester 
 

Napirendek tárgyalása: 

1)Iskolai körzethatár meghatározása 
Előadó: polgármester 

Boros Tamás polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát.  Elmondja, hogy nincs halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermek a településen. 

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 4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta:  

61/2016. (XI.17.) önkormányzati határozat 

Magyargencs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal által közzétett kötelező felvételt biztosító általános iskoláinak, körzethatárainak 
meghatározásának tervezetét Magyargencs Község vonatkozásában jóváhagyja. 
Magyargencs község jegyzőjének nyilvántartásában halmozottan hátrányos helyzetű általános iskolába 
járó gyermekek létszáma 0 fő. 
Határidő: 2016. november 30. 
Felelős: polgármester, aljegyző 
 

2)Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási Megállapodás 
módosítása 
Előadó: polgármester 
 

Boros Tamás polgármester elmondja, hogy a Társulási Megállapodás módosítására azért van szükség, 
mert Bakonypölöske és Nagytevel a házi segítségnyújtási feladatokat a Tárulásban kívánja ellátni, Béb 
település viszont kilép a házi segítségnyújtás feladatból. 
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 4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta:  
 

62/2016(XI.17.) önkormányzati határozat 
 
Magyargencs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pápakörnyéki Önkormányzatok 
Feladatellátó Társulása Társulási Megállapodásának 16. módosítását, valamint azt egységes 
szerkezetben az előterjesztés 1. és 2. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 
Határidő: Azonnal 
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Boros Tamás polgármester elmondja, hogy az intézményi térítési díj jóváhagyására is szükség van.  
 
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 4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 

63/2016(XI.17.) önkormányzati határozat 
Magyargencs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pápakörnyéki Önkormányzatok 
Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa 19/2016 (X. 17.) határozatával jóváhagyott intézményi 
térítési díj önkormányzati rendeletben történő megállapításával egyetért. 
Határidő: Folyamatos 
Felelős: Polgármester 
 

3)Nemesgörzsönyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosítása 
előadó:polgármester 

Boros Tamás polgármester elmondja, hogy az előterjesztést mindenki megkapta. Felkéri Novák Edit 
aljegyzőt, hogy ismertesse a tartalmát. 

Novák Edit aljegyző elmondja, hogy lényegében a módosítás fő oka a normatíva emelkedése. 
Ismerteti a számadatokat. 

Boros Tamás polgármester 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 4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 

 
64/2016(XI.17.) önkormányzati határozat 

Nemesgörzsönyi közös Önkormányzati Hivatal 2016.évi költségvetésének módosítása 
 
Magyargencs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Nemesgörzsönyi Közös 
Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosítását a mellékelt előterjesztés szerint. 
A képviselő- testület megbízza Nemesgörzsöny Község polgármesterét, hogy a Közös Hivatal 
2016.évi költségvetésének módosítását építse bele Nemesgörzsöny Község Önkormányzat 2016.évi 
költségvetésének módosításába.  
Határidő: folyamatos 
Felelős: Ivanics Barbara jegyző 
 

4)Magyargencs Község Önkormányzat 2016. III. névi gazdálkodásáról szóló beszámoló 
elfogadása 
Előadó: polgármester 
 

Boros Tamás polgármester elmondja, hogy az előterjesztést mindenki megkapta. Felkéri Novák Edit 
aljegyzőt, hogy ismertesse a tartalmát. 
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Novák Edit aljegyző ismerteti az előterjesztés tartalmát, az előterjesztésben szereplő számadatokat.  

Boros Tamás polgármester 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 4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 

65/2016(XI.17.) önkormányzati határozat 
Magyargencs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Magyargencs Község 
Önkormányzat 2016. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint 
elfogadja. 
Felelős: polgármester 
Határidő:azonnal 
 

5)Magyargencs Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása 
Előadó: polgármester 
 
Boros Tamás polgármester elmondja, hogy a költségvetés a várható év végi teljesítésekhez lett 
igazítva.  Felkéri Novák Edit aljegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Novák Edit aljegyző ismerteti a módosítás okait. Elmondja, hogy tárgyi eszköz beszerzés keretében 
mosógép és vasaló lett vásárolva, valamint tévesen itt szerepel az óvoda terasz tetőzetének építse, a 
kultúrház ablakcseréje is.  
 

Boros Tamás polgármester 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 4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 
nélkül a következő rendeletet alkotja: 
 

8/2016.(XI.21.) önkormányzati rendelete 

Magyargencs község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, 
hogy  az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 
3/2016.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló, fenti 
számú rendeletét az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően 
megalkotja. 
Utasítja az jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetésről – a helyben szokásos 
módon- gondoskodjon. 

 

8)Vegyes ügyek 
Előadó: polgármester 
 

Boros Tamás polgármester elmondja, hogy a konszolidációs pályázat sikeres volt, megnyertük a 10 
millió Ft-ot, tavasszal megkezdődhet a járdaépítés. 
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Károlyi doktor úrnak kredit pontokat kellett volna gyűjteni, de önerőből ezt nem vállalta, így 2016. 
január 1-től nem láthatja el a feladatokat. A kiírt pályázatra senki sem jelentkezett. Az ÁNTSZ 
javaslatára megkerestük dr. Mikola Gizellát, akivel sikerült megállapodni. A jelenleg fizetendő 
díjazásért nem vállalta, kérte a teljesítmény díj 30 %-át a harmadik hónaptól. Sok választás nincs, 
működtetni kell a fogorvosi szolgálatot. A jelenlegi számítások szerint havonta kb. 30 betege volt a 
doktor úrnak. Át lesz számolva, ha kell a másik két önkormányzatnak is hozzá kell járulni. 

Elmondja továbbá, hogy a közmeghallgatás időpontját ki kellene tűzni, 2016.12.13-án 15 órai 
kezdettel kellene megtartani. A képviselő-testület egyetért. 

Az idősek napján fellép Greznár Zoltán, Papatyi-Tóth Tünde, az ovisok és az énekkar. 15 órakor 
kezdődik szombaton.   

400.000.- Ft támogatást kap az önkormányzat a Magyar Agrárgazdaságért és Élhető Vidékért 
Alapítványtól, amiből újraélesztő készülék vásárlására. A készülék 508.000.-Ft-ba kerül, a 
különbözetet kell csak önrészként biztosítani.  

Vida Gábor alpolgármester elmondja, hogy a rendezvényekre ki kell lehet majd vinni. 

Dr. Thoma Elek képviselő elmondja, hogy az idő komoly tényező, szerinte is szükség lehet a 
rendezvényeken a készülékre. Nagyon jó dolognak tartja.  

Boros Tamás polgármester 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 4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 

66/2016(XI.17.) önkormányzati határozat 
Magyargencs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Suppline Kft-től  bruttó 
508.000.- Ft összegben beszerzésre kerül a I-PAD SP1 típusú defibrillátor készülék és hozzá tartozó  
újraélesztési képzés 10 fő részére. 
Felelős:polgármester 
Határidő:azonnal 
 
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. november 17-i nyilvános ülést 16 óra 45 perckor 
berekeszti, és zárt ülés keretében folyatatja tovább. 

 

K.m.f. 

Boros Tamás                                         Ivanics Barbara 
 polgármester                 jegyző 

 

A jegyzőkönyv tartalmáért felel: 

Novák Edit 
aljegyző 


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

