
Maglóca Község Képviselő-testülete

2-2/2010/Ny.

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. március 25-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

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. 2009. évi költségvetési rendelet módosítása.
Előterjesztő: Tóth Ferenc polgármester

2. Szociális és gyermekjóléti ellátások térítési díjának meghatározása.
Előterjesztő: Tóth Ferenc polgármester

3. Bősárkányi Fogorvosi Praxis átadásához hozzájárulás.
Előterjesztő: Tóth Ferenc polgármester 

4. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2009. évi munkájáról.
Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző

5. 2010. évi közbeszerzési terv jóváhagyása.
Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző
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Zárt ülési napirend:

6. Normatív lakásfenntartási támogatás iránti kérelem elbírálása.
Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző

Napirend tárgyalása:

1. napirendi pont: 2009. évi költségvetési rendelet módosítása.
Előterjesztő: Tóth Ferenc polgármester
(Az előterjesztés írásban mellékelve.)
 

Dr. Molnár Erika: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a 2009. évi költségvetési rendeletet 
még egyszer módosítani kell a már tavaly bekövetkezett változások átvezetése miatt.

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  3/2010.(III.26.)  rendelete  az 
önkormányzat  2009.  évi  költségvetéséről  szóló  2/2009.(II.20.)  rendelet 
módosításáról.
(A rendelet írásban mellékelve.)

2. napirendi pont: Szociális és gyermekjóléti ellátások térítési díjának meghatározása.
Előterjesztő: Tóth Ferenc polgármester
(Az előterjesztés írásban mellékelve.)

Dr. Molnár Erika: ismerteti a rendelettervezetet. Elmondja, hogy a térítési díjaknál van lehetőség 
differenciálni jövedelmi helyzethez igazodva. Ebben az esetben azonban az önkormányzatnak kell 
hozzájárulni a térítési díjakhoz. Étkeztetés esetén 450,- Ft az egységes díj. 

Farkas Miklósné: javasolja, hogy egységesen 450,- Ft legyen egy ebéd.

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  4/2010.(III.26.)  rendelete  a  szociális 
valamint gyermekjóléti ellátások térítési díjainak mértékéről.
(A rendelet írásban mellékelve.)

3. napirendi pont: Bősárkányi Fogorvosi Praxis átadásához hozzájárulás.
Előterjesztő: Tóth Ferenc polgármester
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Dr.  Molnár  Erika: elmondja,  hogy  a  Bősárkányi  Fogorvosi  Praxis  már  több  mint  egy  éve 
betöltetlen. Most van egy komoly érdeklődő, dr. Apáti Márta Mosonmagyaróvárról,  aki heti 20 
órában  ellátná  a  körzetet.  Bősárkány  Nagyközség  Képviselő-testülete  elfogadta  a  fogorvosnő 
jelentkezését a praxisra, de mivel a körzethez több település is tartozik, mindegyiknek hozzá kell 
járulni. A fogorvosnő Mosonmagyaróváron magánpraxist működtet, melyet a továbbiakban is fenn 
kíván tartani.

Tóth Ferenc: javasolja, hogy a testület járuljon hozzá a fogorvosi praxis átadásához.

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

Maglóca Község Képviselő-testületének 
11/2010.(III.25.) határozata

Maglóca Község Képviselő-testülete, mint a Bősárkány székhelyű fogorvosi társulás 
tagja,  hozzájárul  ahhoz,  hogy  dr.  Apáti  Márta  (Mosonmagyaróvár,  Fő  u.  49.) 
vállalkozó fogorvos lássa el a bősárkányi fogorvosi szolgálat feladatait, működtesse a 
Bősárkányi  Fogorvosi  Praxist  a  Bősárkány  Nagyközség  Önkormányzatával  kötött 
megállapodás alapján.

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy döntéséről Bősárkány Nagyközség 
Polgármesterét értesítse.

Felelős: Tóth Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

4. napirendi pont: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2009. évi munkájáról.
Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző
(Az előterjesztés írásban mellékelve.)

Dr. Molnár Erika: elmondja, hogy minden évben köteles beszámolni a képviselő-testületeknek a 
hivatal munkájáról. A beszámolót kiküldték, ha kérdés van, szívesen válaszol.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Tóth Ferenc: szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását.

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

Maglóca Község Képviselő-testületének
12/2010.(III.25.) határozata

Maglóca  Község  Képviselő-testülete  a  Bősárkányi  Polgármesteri  Hivatal  2009.  évi 
munkájáról szóló beszámolót az előterjesztett tartalommal elfogadja.
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5. napirendi pont: 2010. évi közbeszerzési terv jóváhagyása.
Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző
(Az előterjesztés írásban mellékelve.)

Dr. Molnár Erika: elmondja, hogy Maglócán 2010-ben nem terveznek közbeszerzést, de akkor is 
el kell fogadni a közbeszerzési tervet, amit természetesen év közben lehet majd módosítani, ha 
szükséges.

Tóth Ferenc: szavazásra bocsátja a közbeszerzési terv elfogadását.

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

Maglóca Község Képviselő-testületének 
13/2010.(III.25.) határozata

Maglóca Község Képviselő-testülete az önkormányzat 2010. évi közbeszerzési tervét 
az előterjesztett tartalommal elfogadja.

A  Képviselő-testület  utasítja  a  polgármestert,  hogy  a  tervnek  az  önkormányzat 
honlapján történő közzétételéről gondoskodjon.

Felelős: Tóth Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

Napirend után:

Tóth Ferenc: elmondja, hogy a bodonhelyi tűzoltók megnézték a fecskendőket, de csak 50.000,- 
Ft-ot  adnának értük.  A tömlőt  és  az  utánfutót  nem kívánják  megvásárolni.  Az 50.000,-  Ft-ot 
alacsonynak tartja, megpróbál még alkudni velük. 

Tóth Ferenc: megköszöni a részvételt. A nyilvános ülést 1400 órakor bezárja. 

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

Kmf.

Tóth Ferenc dr. Molnár Erika
polgármester jegyző


