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Tájékoztató a július havi rendkívüli testületi ülésről 
 

A képviselő testület 2019. július 30-án 

megtartott rendkívüli ülésén döntést hozott a 

szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatás 

igényléséről és a zártkerti út pályázatok 

benyújtásáról. 

A következő napirend keretében határozott 

arról a képviselő-testület, hogy a sikeres 

iskola energetikai pályázat közbeszerzési 

eljárását megindítja.  

Végül az előző hónapban elnapolt az első 

lakáshoz jutás támogatási rendelet 

módosítása került napirendre, melyről nem 

születetett döntés. A rendelettervezet ismételt 

átdolgozását követően augusztus hónapban 

tárgyalja a képviselő- testület.

 

 

 

 

 

Anyakönyvi Hírek július hónapjából 

 
Születés: Kiss Ferenc Zalán 

Kiss Ferenc Péter és Samu Bernadett gyermeke 

Boros Hanna Adrienn 

Boros Roland és Kolompár Adrienn gyermeke 

Gratulálunk! 

 

Házasságkötés: nem történt 

 

Halálozás: Jónás Józsefné 

Fajcsi Lászlóné 

Őszinte részvétünk a hozzátartozóknak! 

 

  __________________________  

 

        Magyarország Köztársasági elnöke 2019. október 13.-ára tűzte ki a helyi önkormányzati és 

a nemzetiségi önkormányzati választások időpontját. A választáshoz kapcsolódó határidőkről, 

információkról a későbbiekben a helyi híradási felületeinken tájékoztatjuk a lakosságot, továbbá 

a Nemzeti Választási Iroda https://www.valasztas.hu/onk2019 - honlapján is információhoz 

juthatnak. 

Mágocs Város Önkormányzata 

7342 Mágocs, Szabadság u. 39. 

 06-72/451-110 

 onkormanyzat@magocs.hu 

 www.magocs.hu 

Az önkormányzat hírei 

 

Közérdekű információk 

https://www.valasztas.hu/onk2019-
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Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal 
a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése 

alapján pályázatot hirdet 

 

adóigazgatási ügyintéző 
munkakör betöltésére. 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 12. 
A részletes pályázati kiírás a www.magocs.hu honlapon, valamint a 

www.kozigallas.gov.hu felületen megtekinthető. 

 

  _______________________  

 

Figyelem! 
 

Felhívjuk azon háztartások szíves figyelmét, akik a Belügyminisztérium téli 

rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben nem részesült személyek részére biztosított 

egyszeri támogatás felhasználásához utalványt kaptak, a Kormány téli 

rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő 

fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatásáról szóló 1602/2018. (XI. 

27.) Korm. határozat döntése értelmében:  

 A kiosztott utalványok felhasználására legkésőbb 2019. december 15. napjáig van 

lehetőség. A határidő elmulasztása jogvesztő! 

 A támogatás nem használható fel a tüzelőanyag jogosulthoz történő szállítási költségek 

fedezésére, annak biztosítása a támogatásban részesülő háztartást terheli. 

 Elhalálozott igénylő törvényes örököse átveheti az elhunyt korábbi igénybejelentése alapján 

megillető természetbeni támogatást, ha az örökös lakcíme/tartozódási helye megegyezik az 

elhunyt háztartásának lakcímével. 

 A támogatás utalványa nem ruházható át senkire. 

 A palackos gázcsere esetén lehetőség van cserepalack biztosítására a támogatás terhére, de 

teljesen új palack vásárlására is (betétdíjjal együtt). Amennyiben a gázpalackok cseréje 

meghaladja a megítélt 12.000 forintos támogatást, úgy a különbözetet az igénybejelentőnek kell 

állnia.  

 

dr. Morvay Klaudia 

          jegyző  

Pályázati felhívások 

 

 

ÁÁLLLLÁÁSSLLEEHHEETTŐŐSSÉÉGG!!  

 

http://www.magocs.hu/
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Tájékoztató a pályázati beruházásokról 
 

 

„Bölcsőde kialakítás és óvoda fejlesztés Mágocs városában” TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00005 

(támogatás mértéke 222.153.123,- Ft) 
Az előző havi tájékoztató óta eltelt időszakban folytatódott a használatbavételi engedélyezési eljárás. A 

szakhatóságok megtartották a helyszíni szemléket, a jegyzőkönyvek szerinti hiányokat pótoltuk, így 

várhatóan az engedély kiadásának már nem lesz akadálya. 

A berendezési tárgyak elhelyezése, a termek berendezése folyamatban van. Befejeződött a bölcsőde 

udvari játékainak elhelyezése. A korábban ismertetettek szerint a munkák nem képezték a pályázat 

elszámolható költségének részét, a telepítést a kivitelező saját költségére végezte. Az intézmény hátsó 

telekhatárán a kerítés építése is befejeződött. 

A műszaki átadás-átvételi eljárás befejezése után a kivitelező benyújtotta a végszámlát, melynek 

kifizetése megtörtént, így az építési beruházás lezárult. A vállalkozási szerződés szerint a vállalkozó 

külön megállapodás alapján kifizette a szabálytalansági eljárás miatt megállapított támogatási elvonás 

összegét. 

A közbeszerzési szabálytalansággal kapcsolatos döntések ellen benyújtott keresetek elbírálásában 

előrehaladás nincs. A Fővárosi Törvényszék a tárgyalást október hónapra tűzte ki, a jogerős ítéletig a 

pályázat elszámolása nem zárható le. Az elvonás mértékének megváltoztatására a bírósági ítéletig nem 

lehet számítani. 

 

„Mágocs – Hegyháti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola energetikai 

korszerűsítése a káros-anyag kibocsátás csökkentése céljából”  

TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00011  

(támogatás mértéke: 160.893.015,- Ft) 
A korábbi tájékoztatókban ismertetett műszaki tartalom változás miatti módosítási kérelmet a Kincstár 

jóváhagyta, így megindulhat az új közbeszerzési eljárás. A döntés ismeretében aláírásra került a korábban 

megkért közbeszerzési szakértői ajánlat szerinti szerződés és megkezdődött a közbeszerzési 

dokumentáció összeállítása. Az irányító hatóság állásfoglalása alapján a közbeszerzési eljárás eredményes 

lezárása után még ez évben el kell végezni a munkák túlnyomó részét, de a rendelkezésre álló rövid idő 

miatt várhatóan lehetőség lesz a jövő évi befejezésre. A pályázati határidő eltolódása miatt a műszaki 

ellenőr szerződésének határidejét is meg kell hosszabbítani. 

 

„Leromlott városi területek rehabilitációja- Élhetőbb lakókörnyezetünkért Mágocson  

TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00003  

(támogatás mértéke: 200.000.000,- Ft) 
A rehabilitációs pályázat lakás kialakítási feladatai korábban befejeződtek. A közterület kialakítási 

munkák végzését a kivitelező készre jelentette. A műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdődött, a 

hiánypótlás folyamatban van.  

 

Magyar Faluprogram 
Az előző beszámoló óta eltelt időszakban a benyújtott pályázatok állásában előrehaladás nem történt. 

Az önkormányzat által beadott egyéb pályázatok elbírálásában, megvalósításában előrehaladás nincs. 

 

Mágocs Város Önkormányzata 

Pályázati hírek 

 



Mágocsi Hírek 

5 

  _______________________  

 

„KÖZÖSEN ÉLHETŐBB LAKÓKÖRNYEZETÜNKÉRT, 

MINDENNAPJAINKÉRT” MÁGOCSON – TOP-5.2.1-15-BA1-2016-00002 
 

„Mágocs Város Önkormányzata 75 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást kapott a 

TOP-5.2.1-15-BA1-2016-00002 kódszámú „Közösen élhetőbb lakókörnyezetünkért, mindennapjainkért” 

Mágocson című projekt megvalósítására. A projektet Mágocs Város Önkormányzata konzorciumi 

partnerségben valósítja meg a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatallal, a Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat Egyesülettel, valamint az Alapítvány Alsómocsoládért szervezettel.” 

A július is sok izgalmas eseményt hozott a projektben.  A már megszokott találkozások mellett 

ismét volt tere a tanulásnak, a játéknak, a konzorciumi ülésen megbeszélésre kerültek a projekt 

tapasztalatok. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület jóvoltából lehetőség adódott táborozásra 

helyi gyerekek számára is, hogy néhány napot eltöltsenek a szálkai táborban. Az ezermester klub 

keretében tovább folytak a felújítások, amellett, hogy a közösen végzett tevékenység összekovácsolja az 

embereket, hasznos munkákat végeznek, szépítik a környezetet. 

Új programelem volt a drog prevenció, az áldozattá válás megelőzése és ennek 

kapcsán mini közbiztonsági stratégia is készült.  A Közösségi akció keretében 

ismét volt szemétszedés is. 

 

A közösséget 

folyamatosan 

képviseli a helyi 

munkacsoport, 

ők a 

legaktívabbak, 

rajtuk keresztül lehet a tágabb környezetet 

is elérni. 

Észak- Hegyháti Unió Nonprofit Kft. 
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A Sásdi Szociális Szolgálat meghívására 2019. 

07. 10-én időseinkkel lángos partira voltunk 

hivatalosak. Vidám nótacsalogató itallal és 

frissen sült lángossal vendégeltek meg minket. 

Kellemes délutánt töltöttünk el együtt, 

mindenki jól érezte magát. Köszönjük a 

vendéglátást és a meghívást. 

 

 

 

 

 

 
Albert Lőrincné, Liszi néni 2019. július 29-én   

92. születésnapját ünnepelte.  

Ez alkalomból Mágocs Város Önkormányzata és a Szociális 

Gondozási Központ nevében köszöntötték őt. 

Jó egészséget és sok boldogságot 

kívánunk neki! 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyári események a kulturális intézményeinkben 

 
A tanév zárását követően nem csak az oktatási intézmények 

látogatottsága, hanem a kulturális kínálat iránti érdeklődés is csökken 

országszerte. A Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Kulturális Intézmény 

kiállításain, csoport-összejövetelein kívül azonban még egy jelentős 

programot szervezett az érdeklődő alsó tagozatosok számára: az iskolai és 

egyházi napközik között július 1-jétől 5-éig játékos, sportos, kézműves tábort 

tartottunk a diákok és szüleik örömére. Táborunk a nyári meleg ellenére nagy 

érdeklődésre tartott számot: egyre többen jöttek a gyermekek. Az első nap bakancslista 

összeállítással kezdődött, majd mesével és dombon gurulással folytatódott. Délutánonként a 

mozizás és alkotás bűvöletébe estek a résztvevők. Minden nap újabb meglepetést hozott: volt 

számháborúzás, papírrepülő verseny, jégkása- és limonádé-készítés, barátság karkötő fonás, lufi-

Köszöntés 

Szociális Gondozási Központ 

Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Kulturális Intézmény 
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eregetés, szappanbuborék fújó verseny, kreatív kézműveskedés, mesélés és társasozás, minden 

pillanatot kihasználva. 

Utólag is köszönjük Varga Mónika aktív és kreatív közreműködését intézményünk életében! Új 

munkahelyén sok sikert és örömöt kívánunk neki! 

A tábort követően a Tarnai intézmény-egységei két hétig zárva voltak – a Helytörténeti 

Gyűjtemény kivételével, ami várta és várja továbbra is az érdeklődőket. 

 
 
 

A legszebb nemzet 
 

A legszebb nemzetnek 

a legszebb a himnusza,  

s ennek a nemzetnek 

lobog ma a zászlaja. 

 

Büszkén lebegve a szélben 

visszagondol a múltra, 

ahogy akkor ott ezerben 

megszületett a hazája. 

 

Amit azóta is hirdet 

szerte a nagyvilágban,  

büszke a magyar névre 

ha magyar kézben van. 

 
A legszebb nemzetnek 

szól most a himnusza, 

az igaz magyar embereknek 

örökkön álljon az országa! 

Dravecz István 

Versrovat 
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Kedves Látogatók, Partnereink! 

PUCHNER BIRTOK RENDEZVÉNYNAPTÁR 

Augusztus 

ÉLMÉNYBITOK PROGRAM 

 

Időutazás a középkorba 

2019. augusztus 15., 22., 29.11:00-18:00 

 

Ölts magadra korhű ruhát és engedd, hogy 

csütörtökönként elvarázsoljanak a mesébe 

illő épületek, letűnt korok tudásával 

rendelkező kézművesek és a jó hangulatról 

gondoskodó színészek. 

 

Jegyár felnőtteknek: 2.200 Ft/fő 

Gyerekeknek kedvezmény! 

--- 

Bikali mesés szombatok 

2019. augusztus 17., 24., 31.11:00-18:00 

 

Csöppenjetek bele szombatonként egy 

igazi középkori kalandba Bikalon! Egy 

századokon átívelő utazásra hívunk oda, 

ahol a kovács még lovat patkol, a színészek 

pedig előadásokkal szórakoztatnak. 

 

Jegyár felnőtteknek: 2.200 Ft/fő 

Gyerekeknek kedvezmény! 

---  

Ünnepi program 

2019. augusztus 20.11:00-18:00 

 

Formabontó, hagyományteremtő 

előadáson vehetsz részt ott, ahol belekerülsz 

az ünnepbe. A magyar államalapítás 

ünnepén István királyunk emlékére lovas, 

táncos, zenés előadással készülünk - a 

Nothing Special zenészei, Boudny Lídia és az 

Élménybirtok lovasai, színészei és animátorai. 

 

Jegyár felnőtteknek: 2.200 Ft/fő 

Gyerekeknek kedvezmény! 

--- 

BIKALI 2019 NYÁRI FESZTIVÁL 
AZ ÉLMÉNYBIRTOK SAJÁT, KIEMELT 

PRODUKCIÓJA: TRISZTÁN ÉS IZOLDA 

2019. augusztus 17., 24. 20:00 

 

Mágia, harc, szerelem, megbocsátás, 

kockázat és kaland! Igazi, középkori szerelmi 

történet, beteljesült, de veszélyes két 

felvonásban az Élménybirtok színészeinek és 

lovasainak, valamint meglepetés 

sztárvendégek előadásában. 

 

Felnőtt koncertjegy: 3.500 Ft/fő 

Gyerekeknek kedvezmény! 

 

A fesztivál programra 3 típusú jegy kapható: 

1) Csak az előadásra érvényes. 

2) Az előadáson kívül vacsorával is 

megvendégeljük. 

3) Az egész napos jegy tartalma: 

egész napos belépő az 

Élménybirtok programjaira, 

vacsora, előadásjegy. 

 

Váltsa meg előre jegyét ONLINE! 

A programváltoztatás jogát fenntartjuk! 

Részletes információk: 

www.elmenybirtok.hu 

Jegyrendelés: +36 72 459 547  

 

 

 

Kérjük hirdetéseiket minden hó 20-ig szíveskedjenek leadni a Mágocsi Közös Önkormányzati 

Hivatalban (7342 Mágocs, Szabadság utca 39.) vagy elküldeni az onkormanyzat@magocs.hu e-

mail címre! 

Programok 

 

http://www.elmenybirtok.hu/
mailto:onkormanyzat@magocs.hu

