
Maglóca Község Képviselő-testülete

2-8/2010/Ny.
J e g y z ő k ö n y v

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. október 11-én tartott  nyilvános alakuló 
üléséről.

A képviselő-testületi ülés kezdete: 1000 óra

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Hivatalának Tanácskozóterme, Maglóca

A képviselő-testületi ülésen jelenlévők:

Blága Tibor polgármester,
Farkas Miklósné,
Kinczer Kálmán testületi tagok

A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

Dr. Molnár Erika jegyző
Horváth Istvánné Helyi Választási Bizottság elnöke

Kinczer  Kálmán  korelnök:  köszönti  a  testületi  ülésen  megjelenteket.  Megállapítja,  hogy  a 
képviselő-testületi ülés határozatképes, mivel Maglóca Község Képviselő-testületének 4 tagjából 4 
fő jelen van, a nyilvános ülést megnyitja. Szavazásra bocsátja a meghívóban kiküldött napirend 
módosítását és a módosított napirend elfogadását. 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 3 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag a következő napirendet fogadta el.
  
Napirend:

1. A helyi önkormányzati választások eredményének ismertetése, megbízólevelek átadása.
Előterjesztő: Horváth Istvánné Helyi Választási Bizottság Elnöke

2. Az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele.
Előterjesztő: Kinczer Kálmán korelnök

3. Alpolgármester választása, eskütétele.
Előterjesztő: Blága Tibor polgármester

4. Polgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének és munkarendjének megállapítása.
Előterjesztő: Kinczer Kálmán korelnök

5. Alpolgármester, képviselők tiszteletdíjának megállapítása.
Előterjesztő: Blága Tibor polgármester 
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6. Megbízás adása az SZMSZ felülvizsgálatára, a gazdasági program kidolgozására.
Előterjesztő: Blága Tibor polgármester

Napirend tárgyalása:

1. napirendi pont: A helyi önkormányzati választások eredményének ismertetése, megbízólevelek 
átadása.
Előterjesztő: Horváth Istvánné Helyi Választási Bizottság Elnöke
(Az előterjesztés írásban mellékelve.)

Kinczer  Kálmán:  felkéri  Győrik  Lászlónét  a  Helyi  Választási  Bizottság  Elnökét,  hogy  a 
választások eredményét ismertesse és a megbízóleveleket adja át.

Horváth  Istvánné:  ismerteti  a  választások  eredményét,  gratulál  a  polgármesternek  és  a 
képviselőknek a megválasztásukhoz, majd átadja a megbízóleveleket.

2. napirendi pont: Az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele.
Előterjesztő: Kinczer Kálmán korelnök

Kinczer Kálmán: felkéri a képviselőket, hogy az esküt tegyék le.

Dr. Molnár Erika előmondása alapján a képviselők leteszik az esküt. Az eskü letételére a helyi 
önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. törvény 1.§ (2) 
bekezdésének  megfelelően  került  sor.  (Az  aláírt  esküokmányok  a  jegyzőkönyv  mellékletét 
képezik.)

Kinczer Kálmán: felkéri a polgármestert, hogy az előmondás alapján az esküt tegye le.

Blága Tibor polgármester  leteszi  az esküt. Az eskü letételére a helyi  önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 32. §-ában foglalt szabályoknak megfelelően került sor.

Az ülés vezetését az eskütételt követően átveszi a polgármester.

3. napirendi pont: Alpolgármester választása, eskütétele.
Előterjesztő: Blága Tibor polgármester

Blága Tibor: alpolgármesternek javasolja Farkas Miklósné képviselőt. Megkérdezi, hogy a jelölt a 
nyilvános üléshez hozzájárul-e.

Farkas Miklósné: hozzájárul a nyilvános üléshez. Továbbá bejelenti személyes érintettségét.

Blága Tibor: szavazásra bocsátja, hogy Farkas Miklósnét ne zárják ki a szavazásból.

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 3 fő.
A  Képviselő-testület  egyhangúlag  úgy  döntött,  hogy  Farkas  Miklósnét  nem  zárják  ki  a 
szavazásból.

Blága Tibor: felkéri a jegyzőt és Kinczer Kálmán képviselőt, hogy a titkos szavazást bonyolítsák 
le.

A titkos szavazás lebonyolítása után a jegyző ismerteti a szavazás eredményét.
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(A szavazási jegyzőkönyv írásban mellékelve.)

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 3 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta:

Maglóca Község Képviselő-testületének 
35/2010.(X.11.) határozata

Maglóca  Község  Képviselő-testülete  Farkas  Miklósné  képviselőt  Maglóca  Község 
Alpolgármesterének megválasztja.

Utasítja a Képviselő-testület a polgármestert, hogy döntéséről az érdekelteket értesítse.

Felelős: Blága Tibor polgármester
Határidő: azonnal

Blága Tibor: felkéri az alpolgármestert, hogy az esküt tegye le. 

Dr. Molnár Erika előmondása alapján Farkas Miklósné az esküt leteszi. (Az aláírt esküokmány a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

4. napirendi pont: Polgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének és munkarendjének 
megállapítása.
Előterjesztő: Kinczer Kálmán korelnök

Dr.  Molnár  Erika:  elmondja,  hogy 1000 lakos  alatti  településen  a  polgármester  tiszteletdíját  a 
polgármesteri  tisztség  ellátásának  egyes  kérdéseiről  és  az  önkormányzati  képviselők 
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény szerint 96.625,- és 173.925,- Ft között kell, hogy 
meghatározza a testület, úgy, hogy az nem lehet kevesebb a korábbi polgármesteri tiszteletdíjnál. 
A korábbi polgármester tiszteletdíja 106.600,- Ft volt. 

Farkas Miklósné: javasolja, hogy maradjon ez az összeg. 

Dr. Molnár Erika: javasolja, hogy kerekítsenek, és akkor legyen 110.000,- Ft.

Blága Tibor: bejelenti érintettségét, nem kíván a szavazásban részt venni.

Kinczer Kálmán: szavazásra bocsátja a javaslatot.

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 2 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot, mely szerint a polgármester tiszteletdíja 
havi 110.000,- Ft.

Dr.  Molnár  Erika:  ismerteti  a  polgármester  költségátalány  megállapításának  lehetőségét.  A 
költségátalány  összege  a  tiszteletdíj  20-30%-a  lehet.  Javasolja,  hogy  a  tiszteletdíj  30%-ának 
megfelelő összeg, azaz 33.000,- Ft legyen a polgármester költségátalánya. 

Kinczer Kálmán: szavazásra bocsátja a javaslatot.

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 2 fő.
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A  Képviselő-testület  egyhangúlag  elfogadta  a  javaslatot,  mely  szerint  a  polgármester 
költségátalány havi 33.000,- Ft.

Dr. Molnár Erika: elmondja, hogy a jogszabály szerint a képviselő-testületnek kell megállapítani a 
polgármester  munkarendjét  is.  Javasolja,  hogy  napi  2  órát  határozzon  meg  a  testület,  a 
polgármester úr ennél valószínűleg sokkal többet fog dolgozni, de a határozatban ez szerepeljen.

Kinczer Kálmán: szavazásra bocsátja a javaslatot.

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 3 fő.

A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta.

Maglóca Község Képviselő-testületének 
36/2010.(X.11.) határozata

1. Maglóca  Község  Képviselő-testülete  Blága  Tibor  társadalmi  megbízatású 
polgármester tiszteletdíját 2010. október 3-tól 110.000,- Ft/hó összegben állapítja 
meg. 

2. A  Képviselő-testület  a  polgármester  részére  tiszteletdíja  30%-ának  megfelelő 
összegű, azaz 33.000,- Ft/hó költségátalányt állapít meg.

3. A  Képviselő-testület  a  polgármester  munkarendjét  2010.  október  3-tól  a 
következők szerint határozza meg

Blága Tibor hivatali munkarendje: napi 2 óra 800-1000 óráig, illetve a polgármester saját 
időbeosztása szerint.

Utasítja  a  Képviselő-testület  az  alpolgármestert,  hogy  döntéséről  az  érdekeltet 
értesítse, továbbá felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges pénzügyi intézkedéseket tegye 
meg.

Felelős: Farkas Miklósné alpolgármester
dr. Molnár Erika jegyző

Határidő: azonnal

5. napirendi pont: Alpolgármester, képviselők tiszteletdíjának megállapítása.
Előterjesztő: Blága Tibor polgármester

Farkas  Miklósné:  elmondja,  hogy  nem  tart  igényt  alpolgármesteri  tiszteletdíjra,  arról  írásban 
lemond. (A nyilatkozat írásban mellékelve.)

Dr. Molnár Erika: elmondja, hogy a képviselők 2010-ben lemondtak tiszteletdíjukról. Megkérdezi 
a képviselőket, hogy kívánnak-e tiszteletdíjat felvenni.

Farkas Miklósné: úgy gondolja, hogy 5.000- Ft tiszteletdíjat határozzon meg a testület. 

Kinczer Kálmán: véleménye szerint úgy határozza meg a testület a tiszteletdíjat, hogy 5.000,- Ft-ot 
kézhez kapjanak.

Dr. Molnár Erika: elmondja, hogy akkor az kb. bruttó 6.500,- Ft.

Blága Tibor: szavazásra bocsátja a javaslatot. 
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A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 3 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta.

Maglóca Község Képviselő-testületének 
37/2010.(X.11.) határozata

Maglóca  Község  Képviselő-testülete  a  képviselők  tiszteletdíját  2010.október  3-tól 
6500,- Ft/hó összegben állapítja meg.

A Képviselő-testület felkéri jegyzőt, hogy a szükséges pénzügyi intézkedéseket tegye 
meg.

Felelős: dr. Molnár Erika jegyző
Határidő: azonnal

6. napirendi pont: Megbízás adása az SZMSZ felülvizsgálatára, a gazdasági program 
kidolgozására.
Előterjesztő: Blága Tibor polgármester

Dr. Molnár Erika: elmondja, hogy a képviselő-testület az alakuló ülést követő 6 hónapon belül 
köteles  felülvizsgálni  a  szervezeti  és  működési  szabályzatát,  valamint  elkészíteni  a  gazdasági 
programot. 

Blága  Tibor:  javasolja  az  SZMSZ  felülvizsgálatával,  a  gazdasági  program  előkészítésével  a 
jegyzőt megbízni. Szavazásra bocsátja a javaslatot.

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 3 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta:

Maglóca Község Képviselő-testületének 
38/2010.(X.11.) határozata

Maglóca  Község  Képviselő-testülete  felkéri  dr.  Molnár  Erika  jegyzőt,  hogy  az 
Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatát, a gazdasági program előkészítését 
végezze el, és a szükséges előterjesztéseket terjessze a képviselő-testület el.

Felelős: dr. Molnár Erika jegyző
Határidő: 2011. április 11.

Napirend után:

Blága Tibor:  felveti,  hogy a falugondnok délutánonként  menjen még egyszer  Bősárkányba,  és 
akkor a barbacsi gyerekeket is haza tudja vinni, meg a gondozási központból a Kinczer Józsefné 
Mariska nénit.

Dr. Molnár Erika: mivel ennek anyagi vonzata van, javasolja utánaszámolni, hogy hogyan jönne ki 
az önkormányzat a támogatásból.
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Farkas  Miklósné:  javasol  utánaszámolni  a  költségeknek,  meg  annak is  utánanézni,  hogy hány 
embert  szállítana  a  falugondnok,  nehogy támadás  érje  az  önkormányzatot,  hogy egy emberrel 
futkároz a falugondnok, legyen kihasználva a busz.

Blága Tibor: véleménye szerint sok a 2 állandó dolgozó egy ilyen kis faluban. 

Farkas Miklósné: valóban sok a 2 állandó ember, de ne menjen bele rögtön a testület elbocsátásba. 
Véleménye szerint ezzel még várjanak.

Blága Tibor: véleménye szerint a kultúrházban ki kellene alakítani még egy mellékhelyiséget is. 
Egy-két szerszámot is be kellene szerezni.

Dr.  Molnár Erika: tájékoztatja  a polgármestert  és a képviselőket  arról,  hogy a megbízólevelük 
átvételét  követő 30 napon belül vagyonnyilatkozatot  kell tenniük.  Elmondja,  hogy a szükséges 
nyomtatványokat ki fogják küldeni.

Blága Tibor: megköszöni a részvételt. A nyilvános ülést 1045 órakor bezárja. 

Kmf.

Blága Tibor dr. Molnár Erika
polgármester jegyző


