
Maglóca Község Képviselő-testülete

2-4/2010/Ny.
J e g y z ő k ö n y v

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án 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,
Horváth Györgyné,
Kinczer Kálmán testületi tagok

A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

Dr. Molnár Erika jegyző,
Csete Ildikó családgondozó,
Melegné Luft Tünde családgondozó,
Brányi Zoltán 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 elfogadását. 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 4 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag a következő napirendet fogadta el.
  
Napirend:

1. Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok munkájáról.
Előterjesztő: Melegné Luft Tünde és Csete Ildikó családgondozók

2. Értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról. 
Előterjesztő: Tóth Ferenc polgármester 

3. Csornai Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának elfogadása, csatlakozás a 
közművelődési feladatokhoz.
Előterjesztő: Tóth Ferenc polgármester

4. Beszámoló a falugondnoki szolgálat 2009. évi tevékenységéről.
Előterjesztő: Horváth Szabolcs falugondnok
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5. Döntés a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladat ellátásáról.
Előterjesztő: Tóth Ferenc polgármester

6. Földhaszonbérleti ajánlat újbóli megtárgyalása.
Előterjesztő: Tóth Ferenc polgármester

 
Zárt ülési napirend:

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

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

Napirend tárgyalása:

1. napirendi pont: Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok munkájáról.
Előterjesztő: Melegné Luft Tünde és Csete Ildikó családgondozók
(Az előterjesztés írásban mellékelve.)
 

Csete Ildikó: elmondja, hogy nem kívánják kiegészíteni a beszámolójukat, de kérdésekre szívesen 
válaszolnak.

Farkas Miklósné: elmondja, hogy szerencsére nincs sok probléma a faluban.

Tóth Ferenc: szavazásra bocsátja a Családsegítő Szolgálat működéséről szóló beszámolót.

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

Tóth Ferenc: szavazásra bocsátja a Gyermekjóléti Szolgálat működéséről szóló beszámolót.

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

A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta.

Maglóca Község Képviselő-testületének 
20/2010.(VI.8.) határozata

Maglóca  Község  Képviselő-testülete  a  Családsegítő  és  Gyermekjóléti  Szolgálatok 
2009. évi munkájáról szóló beszámolókat az előterjesztett tartalommal elfogadja.

2. napirendi pont: Értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
ellátásáról. 
Előterjesztő: Tóth Ferenc polgármester
(Az előterjesztés írásban mellékelve.)

Dr. Molnár Erika: ismerteti az előterjesztést. 
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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 
21/2010.(VI.8.) határozata

Maglóca  Község  Képviselő-testülete  az  önkormányzat  2009.  évi  gyermekjóléti  és 
gyermekvédelmi  feladatainak  ellátásáról  szóló  beszámolót  az  előterjesztett 
tartalommal elfogadja.

A  Képviselő-testület  felkéri  a  jegyzőt,  hogy  a  beszámolót  a  Nyugat-dunántúli 
Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatalának küldje meg.

Felelős: dr. Molnár Erika jegyző
Határidő: azonnal

3. napirendi pont: Csornai Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának elfogadása, 
csatlakozás a közművelődési feladatokhoz.
Előterjesztő: Tóth Ferenc polgármester
(Az előterjesztés írásban mellékelve.)

Dr.  Molnár  Erika:  ismerteti  az  előterjesztést.  Elmondja,  hogy két  dologról  kellene  dönteni:  a 
Csornai Többcélú Kistérségi Társulási Megállapodás módosításáról, amely azzal módosulna, hogy 
a  közművelődési  feladat  bekerülne  a  kistérségi  feladatok  közé.  Másrészt  pedig  arról  kellene 
dönteni, hogy az önkormányzat részt kíván-e venni ezen feladat tekintetében a társulásban.

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 
22/2010.(VI.8.) határozata

Maglóca  Község  Képviselő-testülete  a  Csornai  Többcélú  Kistérségi  Társulási 
Megállapodás módosítását a közművelődési feladat társulási megállapodásba történő 
felvételével elfogadja.

A  Képviselő-testület  dönt  arról,  hogy  a  társulásba  felvett  közművelődési  feladat 
tekintetében részt kíván venni a társulásban.

A Képviselő-testület  utasítja  a  polgármestert,  hogy  döntéséről  a  Csornai  Többcélú 
Kistérségi Társulást értesítse.

Felelős: Tóth Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
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4. napirendi pont: Beszámoló a falugondnoki szolgálat 2009. évi tevékenységéről.
Előterjesztő: Horváth Szabolcs falugondnok
(Az előterjesztés írásban mellékelve.)

Dr. Molnár Erika: elmondja, hogy a falugondnok jelenleg képzésen van, ezért nem tud részt venni 
az ülésen.

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 
23/2010.(VI.8.) határozata

Maglóca  Község  Képviselő-testülete  a  Falugondnoki  Szolgálat  2009.  évi 
tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztett tartalommal elfogadja.

5. napirendi pont: Döntés a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladat ellátásáról.
Előterjesztő: Tóth Ferenc polgármester

Dr. Molnár Erika: elmondja, hogy a kistérségi társulás által a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
működtetésére  benyújtott  pályázat  sajnos  nem  nyert.  A  jelzőrendszeres  házi  segítségnyújtást 
működtető HB Rendszerház Kft. tájékoztatása szerint havi 2.000,- Ft díjat kell annak fizetnie, aki 
igénybe veszi a szolgáltatást. Abban az esetben, ha az önkormányzat átvállalja ezt a díjat, akkor az 
igénybevevőnek nem kell fizetnie, illetve ha egy részét vállalja át, akkor kedvezményes díjat kell 
fizetnie.  Jelenleg  egy felmérés  folyik  azok között,  akik most  igénybe veszik a  jelzőrendszeres 
szolgáltatást, hogy amennyiben fizetni kell érte, akkor is igénylik-e. Elmondja, hogy nem kötelező 
önkormányzati feladat a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás. Jelenleg 10 személy veszi igénybe a 
szolgáltatást.  Mivel az önkormányzat  elég nehéz anyagi  helyzetben van,  nem javasolja a díjak 
átvállalását a lakosságtól.

Tóth Ferenc: nem javasolja, hogy az önkormányzat átvállalja a díjat. Sajnos az önkormányzatnak 
még tavalyi évről is vannak tartozásai, most ezeket kell rendezni. Elmondja, hogy eddig ketten 
mondták, hogy továbbra is igényt tartanának a készülékre.

Farkas Miklósné: egyetért a polgármester úrral, nem javasolja a díjak átvállalását.

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 
24/2010.(VI.8.) határozata

Maglóca Község Képviselő-testülete – mivel a Csornai Többcélú Kistérségi Társulás 
által  a  jelzőrendszeres  házi  segítségnyújtás  fedezetének  megteremtése  érdekében 
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benyújtott  JHS/000743/10  pályázati  azonosítóval  ellátott  pályázat  nem  nyert  –  a 
településen nem kívánja a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatást biztosítani, 
illetve nem kívánja a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás díját átvállalni az azt igénylő 
lakosságtól.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  döntéséről  a  HB 
Rendszerház Kft.-t értesítse.

Felelős: Tóth Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

6. napirendi pont: Földhaszonbérleti ajánlat újbóli megtárgyalása.
Előterjesztő: Tóth Ferenc polgármester

Dr. Molnár Erika: elmondja, hogy Kalányos Ferenc jelezte, hogy a 30.000,- Ft bérleti díjat soknak 
találja, 15.000,- Ft-os bérleti díjat kér megállapítani. A Képviselő-testület az előző ülésen döntött 
úgy, hogy a Maglóca 16. hrszú területet bérbe adja Kalányos Ferencnek, évi 30.000,- Ft bérleti 
díjért. 

Farkas Miklósné: véleménye szerint hirtelen háromszorosára emelni a bérleti díjat, az kicsit sok. 
Már korábban kellett volna apránként emelni a díjon.

Tóth Ferenc: véleménye szerint a 30.000,- Ft/év haszonbérleti díj nem túl sok. Elmondja, hogy a 
szomszédjában 10.000,- Ft-ért bérelnek 300 négyszögöl területet,  ez meg majdnem egy hektár. 
Amennyiben a képviselők sokallják az összeget, akkor kéri, hogy javasoljanak más összeget.

Horváth Györgyné: véleménye szerint legyen 20.000,- Ft.

Kinczer  Kálmán:  egyetért  a  javaslattal,  véleménye  szerint  is  20.000,-  Ft-ban határozza  meg a 
testület a bérleti díjat. 

Tóth Ferenc: egy évre javasolja bérbeadni a földet 20.000,- Ft bérleti  díjért,  utána pedig majd 
meglátják mi lesz. Javasolja a bérleti szerződésbe beleírni hogy amennyiben vevő jelentkezik, úgy 
a testület eladja a területet. 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 
25/2010.(VI.8.) határozata

Maglóca  Község  Képviselő-testülete  dönt  arról,  hogy  visszavonja  17/2010.(IV.29.) 
határozatát és a tulajdonában lévő Maglóca 16. hrszú beépítetlen területet  Kalányos 
Ferenc  Maglóca,  Széchenyi  u.  30.  szám  alatti  lakos  részére  1  év  időtartamra 
haszonbérbe  adja  évi  20.000,-  Ft  haszonbérleti  díj  fejében.  A  Képviselő-testület  a 
bérbeadástól függetlenül továbbra is értékesíteni kívánja a területet,  és ha megfelelő 
ajánlat érkezik, akkor eladja.
A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  haszonbérleti  szerződés 
megkötésére, amennyiben Kalányos Ferenc a kért haszonbérleti díj összegét elfogadja.
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Felelős: Tóth Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

Napirend után:

Dr.  Molnár  Erika:  elmondja,  hogy  a  kistérségi  társulástól  50.000,-  Ft  támogatást  kapott  az 
önkormányzat a falunapra és idősek napjára. Sajnos a falunapi pályázat elbírálását leállították, nem 
tudja mikor lesz döntés.

Farkas  Miklósné:  megkérdezi,  hogy  a  könyvtári  támogatásból  nem  lehet-e  rendezvényre  is 
fordítani.

Dr. Molnár Erika: elmondja, hogy ennek utána fog járni.

Farkas Miklósné: megkérdezi, hogy az új hirdetőtábla miért nincs még felállítva. 

Tóth  Ferenc:  elmondja,  hogy  eddig  technikai  akadályai  voltak,  sajnos  a  tábla  leállításához 
szükséges beton is sok pénzbe kerül, de le fogják állítani. 

Farkas Miklósné: elmondja,  hogy a régi buszváró mindig tele van szeméttel,  meg kellene már 
végre szüntetni, le kellene bontani.

Tóth Ferenc: elmondja, hogy az a gond, hogy magánterületen van az a buszváró. Már próbált a 
tulajdonossal egyezkedni, de még nem tudtak megállapodni. 

Farkas Miklósné: kéri, hogy a templom elejével csináljon valamit az önkormányzat, mert nagyon 
rossz állapotban van.

Tóth Ferenc: megköszöni a részvételt. A nyilvános ülést 1415 órakor bezárja. 

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

Kmf.

Tóth Ferenc dr. Molnár Erika
polgármester jegyző


