
Maglóca Község Képviselő-testülete

2/2010/Ny.
J e g y z ő k ö n y v

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. február 22-én tartott nyilvános üléséről.

A képviselő-testületi ülés kezdete: 1330 óra

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

A képviselő-testületi ülésen jelenlévők:

Tóth Ferenc polgármester,
Farkas Miklósné alpolgármester,
Horváth Györgyné,
Kinczer Kálmán testületi tagok

A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

Dr. Molnár Erika jegyző
Varga Attiláné gazdálkodási csoportvezető,
Baranyai Barbara gyakornok.

Tóth Ferenc: 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 4 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag a következő napirendet fogadta el.
  
Napirend:

1. Lakossági hulladékszállítási díjak további átvállalása.
Előterjesztő: Tóth Ferenc polgármester

2. 2010. évi költségvetési rendelet megalkotása.
Előterjesztő: Tóth Ferenc polgármester

3. Kistérségi szociális intézmények térítési díjainak meghatározása.
Előterjesztő: Tóth Ferenc polgármester

4. 2010. évi közfoglalkoztatási terv elfogadása.
Előterjesztő: Tóth Ferenc polgármester 
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5. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetéséhez hozzájárulás.
Előterjesztő: Tóth Ferenc polgármester

6. Falunapi pályázat benyújtása.
Előterjesztő: Tóth Ferenc polgármester

7. Önkormányzati ingatlan értékesítése.
Előterjesztő: Tóth Ferenc polgármester

Zárt ülési napirend:

8. Csornai Rendőrkapitányság kapitányságvezetője kinevezésének támogatása.
Előterjesztő: Szalay Imre polgármester

9. Átmeneti segély iránti kérelem elbírálása.
Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző

10. Átmeneti segély iránti kérelem elbírálása.
Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző

11. Átmeneti segély iránti kérelem elbírálása.
Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző

Napirend tárgyalása:

1. napirendi pont: Lakossági hulladékszállítási díjak további átvállalása.
Előterjesztő: Tóth Ferenc polgármester
 

Dr. Molnár Erika: elmondja, hogy a lakossági hulladékszállítási  díjak átvállalása nagy teher az 
önkormányzatnak.  110.000,-  Ft/negyedév  a  díjak  összege.  Javasolja,  hogy  áprilistól  az 
önkormányzat ne vállalja át a hulladékszállítási díjak fizetését.

Farkas Miklósné: véleménye szerint, ha az önkormányzat nincs jó anyagi helyzetben, akkor ezt 
meg kell lépni.

Tóth Ferenc: szavazásra bocsátja a javaslatot.

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 4 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta.

Maglóca Község Képviselő-testületének 
1/2010.(II.22.) határozata

Maglóca Község Képviselő-testülete dönt arról, hogy 2010. április 1-jétől nem vállalja 
át a lakossági hulladékszállítási díjak fizetését a lakosságtól. 
Az  önkormányzat  vállalja,  hogy  2010.  április  1-jétől  a  hulladékszállítási  díjakat 
beszedi a lakosságtól.
A  Képviselő-testület  utasítja  a  polgármestert,  hogy  döntéséről  a  Rekultív  Kft.-t 
valamint a lakosságot tájékoztassa.
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Felelős: Tóth Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

2. napirendi pont: 2010. évi költségvetési rendelet megalkotása.
Előterjesztő: Tóth Ferenc polgármester
(Az előterjesztés írásban mellékelve.)

Varga Attiláné: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy valóban spórolni kell. Fejlesztésként az 
önkormányzati  hivatal  felújítása  szerepel  a  költségvetésben,  amihez  elég  sok  önrészt  kell 
biztosítani,  ha  nyer  a  pályázat.  Elmondja,  hogy  ismét  pályáznak  a  működésképtelen 
önkormányzatok egyéb támogatására. A pályázatot május 10-ig kell benyújtani. 

Farkas Miklósné: véleménye szerint a fűnyírással is lehetne spórolni, pl. úgy, hogy egy-egy nyírás 
kimaradna. 

Dr.  Molnár  Erika:  elmondja,  hogy  a  képviselői  tiszteletdíjak  is  elég  nagy  kiadást  jelentenek, 
240.000,- Ft-ot egy évben. Elmondja, hogy más településeken a környéken nem jellemző, hogy 
tiszteletdíjat  vesznek  fel  a  képviselők.  Amennyiben  lemondanának  a  tiszteletdíjukról,  azt 
felajánlhatnák valamilyen célra.

Farkas Miklósné: elmondja, hogy lemond a tiszteletdíjáról. Szeretné, ha az így megmaradó pénzt 
támogatásként az egyháznak adná a templom felújítására az önkormányzat.

Varga  Attiláné:  véleménye  szerint,  a  templom  felújításához  a  karbantartók  munkájával  is 
hozzájárulhatna az önkormányzat, hiszen lenne ott olyan feladat, amit el tudnának ők is végezni. 
Ezen kívül az önkormányzat megvásárolhatná a szükséges anyagokat. 

Tóth Ferenc: véleménye szerint két alkalmazott egy ilyen kis önkormányzatnál sok. Egy ember 
elég  lenne,  hiszen  így  csak  növekszik  a  költségvetési  hiány.  Nagy hiba  volt,  hogy tavaly  két 
embert vett fel az önkormányzat.

Farkas Miklósné: elmondja, hogy mikor elindultunk, akkor is sok volt a két ember, de most már ez 
be van tervezve. 

Varga  Attiláné:  véleménye  szerint,  várjon  ezzel  az  önkormányzat  az  új  választásig.  Addig 
maradjon már így, ahogy van.

Dr.  Molnár  Erika:  elmondja,  hogy lehet  dönteni  létszámcsökkentésről,  de  abban az  esetben  a 
felmentés, végkielégítés költségeivel is számolni kell. 

Farkas Miklósné: elmondja, hogy a falugondnokot csak 8 órában lehet alkalmazni. Így akkor a 
hivatalsegéd, karbantartó lehetne 4 órás. Véleménye szerint egyelőre maradjon mindkettő 8 órás, 
majd a következő ciklusban eldöntik, mi legyen. 

Kinczer Kálmán: egyetért Farkas Miklósnéval. Elmondja, hogy más településeken nem nyírják a 
lakosság előtt az önkormányzat dolgozói a füvet.

Tóth Ferenc: elmondja, hogy erre azért van szükség, mert nagyon sok az idős ember. Elmondja, 
hogy adósság nélkül vette át az önkormányzatot és most sok tartozása van az önkormányzatnak. 
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Varga Attiláné: elmondja, hogy sajnos az önkormányzatok sorra ilyen helyzetbe kerülnek. Sokan 
jóval  kevesebb állami  támogatást  kapnak,  mint  a  korábbi  években.  Az önkormányzatok  sorra 
veszik fel a hiteleket. Az, hogy Maglócának is van folyószámlahitele, nem olyan veszélyes dolog. 

Tóth Ferenc: elmondja, hogy a falugondnoki busszal is spórolni lehetne. A barbacsi gyerekeket le 
kellene mondani, mert e miatt kétszer kell fordulni a falugondnoknak. 

Varga Attiláné: elmondja, hogy abban az esetben a támogatást nem kapja meg az önkormányzat a 
barbacsi gyerekek után, ami a 3 gyermek után összesen 210.000,- Ft/év. Elmondja, hogy 800.000,- 
Ft-tal több pénzt kap a falugondnoki szolgálat, mint amennyit költ rá az önkormányzat.

Dr. Molnár Erika: elmondja, hogy Hanságligetről is szállít  iskolás gyermekeket a falugondnoki 
busz Bősárkányba.  Javasolja, hogy Jánossomorjával kössön az önkormányzat  erre vonatkozóan 
megállapodást, ugyanúgy mint Barbaccsal. A szállított gyermekek után a normatívát már 2009-ben 
is igénybe vette az önkormányzat. 2010-ben ennek összege gyermekenként 70.000,- Ft.

Tóth Ferenc: javasolja a megállapodás megkötését. Szavazásra bocsátja a javaslatot.

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 4 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot.

Tóth  Ferenc:  véleménye  szerint  az  egyház  támogatásán  kívül  a  tiszteletdíjat  a  tűzoltószertár 
felújítására is felajánlhatná a testület.

Farkas Miklósné: nem kívánja a tűzoltószertár felújítását támogatni. 

Kinczer Kálmán: elmondja, hogy ő is lemond a tiszteletdíjáról.

Horváth Györgyné: szintén lemond a tiszteletdíjáról.

Farkas Miklósné: javasolja, hogy a megmaradó pénzből 100.000,- Ft-tal az egyházat támogassák.

Tóth Ferenc: szavazásra bocsátja a javaslatot.

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 4 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot.

A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta.

Maglóca Község Képviselő-testületének 
2/2010.(II.22.) határozata

1. Maglóca  Község  Képviselő-testülete  dönt  arról,  hogy  2010.  évi  képviselői 
tiszteletdíjukból  100.000,-  Ft-tal  a  templom felújítását,  140.000,-  Ft-tal  pedig  a 
hivatal-kultúrház felújítását támogatja.  

2. Maglóca  Község Képviselő-testülete  dönt  arról,  hogy megállapodás  megkötését 
kezdeményezi Jánossomorjával a hanságligeti gyerekek közoktatási intézményekbe 
történő szállításáról.  A szállításért  a  maglócai  önkormányzat  a normatíván  felül 
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egyéb hozzájárulást nem kér. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a megállapodást a korábban kötött ilyen típusú megállapodásokhoz hasonló 
tartalommal írja alá.

A  Képviselő-testület  utasítja  a  polgármestert,  hogy  döntéseinek  végrehajtásáról 
gondoskodjon.

Felelős: Tóth Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

Tóth Ferenc: szavazásra bocsátja a rendelet elfogadását.

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 4 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag a következő rendeletet alkotta meg.

Maglóca Község Képviselő-testületének 1/2010.(II.23.) rendelete az önkormányzat 
2010. évi költségvetéséről.
(A rendelet írásban mellékelve.)

3. napirendi pont: Kistérségi szociális intézmények térítési díjainak meghatározása.
Előterjesztő: Tóth Ferenc polgármester
(Az előterjesztés írásban mellékelve.)

Dr. Molnár Erika: ismerteti a rendelettervezetet. Elmondja, hogy a kistérségi intézmények térítési 
díjait minden önkormányzatnak rendeletben kell elfogadni. 

Tóth Ferenc: szavazásra bocsátja a kistérségi intézmények térítési díjairól szóló rendelettervezetet.

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 4 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag a következő rendeletet alkotta meg.

Maglóca  Község  Képviselő-testületének  2/2010.(II.23.)  rendelete  a  kistérségi 
szociális intézmények térítési díjainak mértékéről.
(A rendelet írásban mellékelve.)

4. napirendi pont: 2010. évi közfoglalkoztatási terv elfogadása.
Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző
(Az előterjesztés írásban mellékelve.)

Dr. Molnár Erika: elmondja, hogy a szociális törvény módosítása tavalyi évtől kötelezővé tette az 
önkormányzatoknak  a  közfoglalkoztatás  terv  készítését,  melyet  a  Munkaügyi  Központtal  is 
véleményeztetni kell. A tervezetet a Munkaügyi Központ véleményezte, és elfogadta. Elmondja, 
hogy a  közcélú  foglalkoztatás  keretében  alkalmazott  dolgozók  után  csak  akkor  kapja  meg  az 
önkormányzat az állami támogatást, ha rendelkezik közfoglalkoztatási tervvel. Ebben az esetben 
egyébként  az  állam  a  foglalkoztatott  személy  munkabérének  95  %-át  megtéríti  az 
önkormányzatnak.

Tóth Ferenc: szavazásra bocsátja a közfoglalkoztatási terv elfogadását.
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A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 4 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta.

Maglóca Község Képviselő-testületének 
3/2010.(II.22.) határozata

Maglóca  Község  Képviselő-testülete  a  2010.  évi  közfoglalkoztatási  tervet  az 
előterjesztett tartalommal elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a tervet a Magyar Államkincstár és 
a Munkaügyi Központ részére küldje meg.

Felelős: Tóth Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

5. napirendi pont: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetéséhez hozzájárulás.
Előterjesztő: Tóth Ferenc polgármester
(Az előterjesztés írásban mellékelve.)

Dr. Molnár Erika: elmondja, hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a jövőben a kistérségi 
társulás  fogja  ellátni.  A  működési  költségekre  2010.  évtől  állami  támogatás  nem  jár,  hanem 
pályázatot kell benyújtani. A pályázat benyújtásához minden önkormányzatnak nyilatkoznia kell, 
hogy kívánja-e a településen biztosítani a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, és ha igen, akkor 
hány főre. Várhatóan fizetni is kell majd a szolgáltatásért.

Tóth  Ferenc:  szavazásra  bocsátja  a  javaslatot,  azzal,  hogy  4  főre  kívánja  biztosítani  az 
önkormányzat a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást.

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma: 4 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta:

Maglóca Község Képviselő-testületének
4/2010.(II.22.) határozata

Maglóca Község Képviselő-testülete a Csornai Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 
2010. február 10-én tartott ülésén meghatározottaknak megfelelően nyilatkozik arról, 
hogy  részt  kíván  venni  a  kistérséget  átfogó  jelzőrendszeres  segítségnyújtó 
szolgáltatásban.
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás fedezetének megteremtése 
érdekében  a  Csornai  Többcélú  Kistérségi  Társulás  részt  vesz  a  JHS/000743/10 
pályázati azonosítóval ellátott pályázatban.

A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a településen lefolytatott igényfelmérés alapján 
4 fő jogosult részére kívánja biztosítani a szolgáltatást. 

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  döntéséről  a  Kistérségi 
Társulást értesítse.
Felelős: Tóth Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
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6. napirendi pont: Falunapi pályázat benyújtása.
Előterjesztő: Tóth Ferenc polgármester

Dr. Molnár Erika: elmondja, hogy idén is van lehetőség falunapi pályázat benyújtására. Javasolja a 
pályázatot benyújtani. 

Farkas Miklósné: elmondja, hogy ha a támogatásból kijön a falunap, akkor javasolja benyújtani a 
pályázatot. 

Kinczer Kálmán: egyetért a javaslattal.

Tóth Ferenc: javasolja a pályázat benyújtását. Szavazásra bocsátja a javaslatot.

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 4 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta.

Maglóca Község Képviselő-testületének 
5/2010.(II.22.) határozata

Maglóca  Község  Képviselő-testülete  dönt  arról,  hogy  a  2010.  évi  falunap 
megünneplésére  pályázatot  nyújt  be  az  ÚMVP  vidéki  rendezvények,  falunapok 
szervezése 2010. programban. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat elkészítéséről és 
benyújtásáról gondoskodjon.

Felelős: Tóth Ferenc polgármester
Határidő: 2010. február 26.

7. napirendi pont: Önkormányzati ingatlan értékesítése.
Előterjesztő: Tóth Ferenc polgármester
(Az ajánlat írásban mellékelve.)

Dr.  Molnár  Erika:  elmondja,  hogy  a  belterület  16.  hrszú  területet  Kalányos  Ferenc  bérli  az 
önkormányzattól. Az önkormányzat meghirdette eladásra a területet 900.000,- Ft-ért. Egy ajánlat 
érkezett. Ismerteti az ajánlatot.

Farkas Miklósné: véleménye szerint 500.000,- Ft-ért ne adja el az önkormányzat az ingatlant.

Tóth  Ferenc:  egyetért  a  véleménnyel.  Nem  javasolja  ilyen  alacsony  áron  eladni  a  területet. 
Szavazásra bocsátja a javaslatot.

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 4 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta.
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Maglóca Község Képviselő-testületének 
6/2010.(II.22.) határozata

Maglóca  Község  Képviselő-testülete  dönt  arról,  hogy  Kalányos  Ferenc  Maglóca, 
Széchenyi u. 36. szám alatti lakos Maglóca, 16. hrszú beépítetlen területre vonatkozó 
vételi  ajánlatát  elutasítja,  mivel  ilyen  alacsony  áron  nem  kívánja  értékesíteni  a 
területet.

A Képviselő-testület  felhatalmazza  a polgármestert,  hogy döntéséről az  ajánlattevőt 
értesítse.

Felelős: Tóth Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

Tóth Ferenc: megköszöni a részvételt. A nyilvános ülést 1430 órakor bezárja. 

A  Képviselő-testület  a  tanácskozást  zárt  ülés  keretében  folytatta,  melyről  külön  jegyzőkönyv 
készült.

Kmf.

Tóth Ferenc dr. Molnár Erika
polgármester jegyző


