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J e g y z ő k ö n y v

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. augusztus 10-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,
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. Mosonmagyaróvári Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának 
jóváhagyása.
Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző

2. Árvízkárosultak támogatása.
Előterjesztő: Tóth Ferenc polgármester

Zárt ülési napirend:

3. Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása.
Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző

Napirend tárgyalása:

1. napirendi pont: Mosonmagyaróvári Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának 
jóváhagyása. 
Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző
(Az előterjesztés írásban mellékelve.)

Dr. Molnár Erika: ismerteti az előterjesztést.

Tóth Ferenc: szavazásra bocsátja a társulási megállapodás jóváhagyását.
A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 4 fő.
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A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta.

Maglóca Község Képviselő-testületének 
29/2010.(VIII.10.) határozata

Maglóca  Község  Képviselő-testülete  a  Mosonmagyaróvári  Nagytérségi 
Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társulás  Társulási  Megállapodását  az 
előterjesztett tartalommal jóváhagyja.
A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  döntéséről  a 
Mosonmagyaróvári Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulást értesítse, valamint a 
társulási megállapodást írja alá.
Felelős: Tóth Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

2. napirendi pont: Árvízkárosultak támogatása.
Előterjesztő: Tóth Ferenc polgármester

Tóth Ferenc: elmondja, hogy telefonon kereste meg egy alapítvány, hogy az árvízkárosultak javára 
a testület állapítson meg egy kis támogatást. Már 5.000,- Ft támogatásnak is örülnének. 5.000,- Ft 
támogatást javasol.

Farkas Miklósné: véleménye szerint, ha van pénze az önkormányzatnak, akkor adjon támogatást. 
10.000,- Ft támogatást javasol.

Kinczer Kálmán: egyetért a javaslattal.

Tóth  Ferenc:  szavazásra  bocsátja  a  javaslatot,  mely  szerint  az  önkormányzat  10.000,-  Ft 
támogatást nyújt az árvízkárosultak részére.

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 4 fő.
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal a következő határozatot hozta.

Maglóca Község Képviselő-testületének 
30/2010.(VIII.10.) határozata

Maglóca  Község  Képviselő-testülete  10.000,-  Ft  (tízezer)  támogatást  ajánl  fel  az 
árvízkárosultak javára.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 10.000,- Ft árvízkárosultak 
javára történő átutalásáról gondoskodjon.
Felelős: Tóth Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

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

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

Kmf.

Tóth Ferenc dr. Molnár Erika
polgármester jegyző


