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Magyargencs Község Önkormányzata 
8517 Magyargencs, Petőfi u. 127. 
 
Ügyszám:   /2017. 
 

Jegyzőkönyv 
 
Készült: Magyargencs Község Képviselő-testülete 2017. január 25-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 

Rózsavölgyi László 
önkormányzati képviselő 

 
Távol van:      dr. Thoma Elek 
  Süle Tamás 
  
 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 3 fő jelen van. 
Rózsavölgyi László és Süle Tamás 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 3 igen szavazattal, tartózkodás 
és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 
15/2017.(I.25.) önkormányzati határozat 
Magyargencs Község Önkormányzatának képviselő-testülete 
2017. január 25.-i nyilvános üléséről napirendjét az alábbiak 
szerint határozza meg: 
1) Ingatlan eladásra kiírt pályázattal kapcsolatos ügyek 

Előadó: polgármester 
2) Vegyes ügyek 

Előadó: polgármester 

 

Napirendek tárgyalása: 

1) Ingatlan eladásra kiírt pályázattal kapcsolatos ügyek 
Előadó: polgármester 
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Boros Tamás polgármester elmondja, hogy az ingatlan eladása tárgyában 1 pályázat érkezett.  
Javasolja az ingatlan eladását.  

Boros Tamás polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek még 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 3 igen 
szavazattal,  ellenszavazat, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

16/ 2017. (I.25.) számú határozata: 

Magyargencs Község Önkormányzata úgy döntött, hogy a Magyargencs Község 
Önkormányzat 1/1 arányú tulajdonát képező Magyargencs, 184 hrsz alatti ingatlant értékesíti 
3.201.000.-Ft, azaz hárommilió-kétszázegyezer forint értékben Tolnai Tamás (szül: Szolnok, 
1978.02.10. személyazonosító jel: 1 780210 2874 An: Horváth Ildikó, adóazonosító 
jel:8405821570) 5051 Zagyvarékas, Csárda u. 39. sz. alatti lakos részére. 
Magyargencs Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Boros Tamás 
polgármest a szerződés aláírására. 
Felelős:polgármester 
Határidő:azonnal 
 

2.)Vegyes ügyek 
Előadó: polgármester 
 

Boros Tamás polgármester elmondja, hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatal megküldte 
az iskolai körzethatár tervezetét. Két iskola szerepel benne, a mezőlaki Arany János Általános 
Iskola, és a Vargha Gyula Általános Iskola magyargencsi tagintézménye, valamint a 
nemesgörzsönyi székhelye. 

Boros Tamás polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek még 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 3 igen 
szavazattal,  ellenszavazat, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

17/ 2017. (I.25.) számú határozata: 

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. 
Felelős:polgármester, aljegyző 
Határidő:azonnal 
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Boros Tamás polgármester elmondja, hogy a falunapról is időszerű beszélni. Ha ismét 
búcsúkor lenne, akkor már a következő ülésre kellenének a javaslatok, hogy kik legyenek a 
fellépők. Az idei évben június 5-re esik.  

Vida Gábor alpolgármester elmondja, hogy addigra jó idő lesz talán. 

A Képviselő-testület egyetért a 2017. június 5-i időponttal. 

Boros Tamás polgármester elmondja, hogy külterületi út felújítására lehetne pályázatot 
benyújtani, valamint húzólapot és oldalra felszerelhető kaszát is lehetne venni.  
Konzorciumban lehetne pályázni, és a Vadásztársaságot is be lehetne venni valamint a 
Földtulajdonosi Közösséget is.  

Vida Gábor alpolgármester elmondja, hogy a gazdáknak is be kellene tenni valamennyit. 
Megkérdezi, hogy a szennyvízről nincs-e valami hír? 

Boros Tamás polgármester elmondja, hogy még nincs pályázat kiírva. 

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 2017. január 25-i nyilvános ülést 17 óra 30 perckor berekeszti. 

 

K.m.f. 

Boros Tamás                                         Ivanics Barbara 
 polgármester                 jegyző 

 

A jegyzőkönyv tartalmáért felel: 

Novák Edit 
aljegyző 

 
 

 


