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Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 29-én tartott rendkívüli 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,
Horváth Györgyné,
Kinczer Kálmán testületi tagok

Az ülésről távolmaradt:

Farkas Miklósné testületi tag

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 3 fő jelen van, a 
nyilvános ülést megnyitja. A rendkívüli ülés összehívása telefonon történt az ügy sürgőssége miatt. 
Szavazásra bocsátja a napirend elfogadását. 

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

1. Mosonmagyaróvári Hulladékgazdálkodási Társulás által benyújtott fejlesztési pályázat 
részletes megvalósíthatósági tanulmányának jóváhagyása. 
Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző

Napirend tárgyalása:

1. napirendi pont: Mosonmagyaróvári Hulladékgazdálkodási Társulás által benyújtott fejlesztési 
pályázat részletes megvalósíthatósági tanulmányának jóváhagyása. 
Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző
(Az előterjesztés írásban mellékelve.)
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Dr. Molnár Erika: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a Mosonmagyaróvári Nagytérségi 
Hulladékgazdálkodási  Társulás  által  benyújtott  pályázathoz  szükséges  részletes 
megvalósíthatósági tanulmányt  (RMT) kellene jóváhagyni  a testületnek.  Az anyag 270 oldalas, 
ezért  nem küldték  ki  a  képviselőknek.  Az RMT összefoglalja  a  projekt  célját,  a  megoldandó 
problémát,  tartalmazza  a  változatelemzéseket,  valamint   kidolgozásra  javasolt  változat 
részletezését, költség-haszon elemzést. Javasolja az RMT jóváhagyását.

Tóth Ferenc: szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

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

Maglóca Község Képviselő-testületének 
28/2010.(VI.29.) határozata

Maglóca  Község  Képviselő-testülete  nyilatkozik,  hogy  a  Mosonmagyaróvári 
Nagytérségi  Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társulás  részére  a  KEOP  1.1.1 
pályázat  üzemeltetési  koncepciójának  alátámasztásához  nyújtott  és  az  Részletes 
Megvalósíthatósági  Tanulmányban  (RMT)  feltüntetett  adatok,  információk  a 
valóságnak  megfelelnek,  továbbá  az  RMT-ben  bemutatott  üzemeltetési  koncepciót, 
díjpolitikát, díjképzést ismeri és annak betartását a támogatás visszafizetésének terhe 
mellett vállalja a projekt befejezését követő minimum öt évig. 

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  döntéséről  a 
Mosonmagyaróvári Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulást értesítse.

Felelős: Tóth Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

Tóth Ferenc: megköszöni a részvételt. A nyilvános ülést 1345 órakor bezárja. 

Kmf.

Tóth Ferenc dr. Molnár Erika
polgármester jegyző


