
Maglóca Község Képviselő-testülete

2-7/2010/Ny.
J e g y z ő k ö n y v

Készült: Maglóca  Község  Képviselő-testületének  2010.  szeptember  14-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
Varga Attiláné gazdálkodási csoportvezető

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. Beszámoló az Önkormányzat 2010. I. félévi gazdálkodásáról.
Előterjesztő: Tóth Ferenc polgármester

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

3. A Csornai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának jóváhagyása.
Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző

4. A Csornai Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Központjában fizetendő térítési díjakról 
szóló rendelet elfogadása.
Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző

5. Földvásárlási kérelem elbírálása.
Előterjesztő: Tóth Ferenc polgármester
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Napirend tárgyalása:

1. napirendi pont: Beszámoló az Önkormányzat 2010. I. félévi gazdálkodásáról.
Előterjesztő: Tóth Ferenc polgármester
(Az előterjesztés írásban mellékelve.)

Varga  Attiláné:  ismerteti  az  előterjesztést.  Elmondja,  hogy  a  folyószámla-hitelkerete  az 
önkormányzatnak 1.000.000,- Ft, de az év eddigi részében minimális összegű kamatot kellett erre 
fizetni.  A körjegyzőség  felé,  valamint  az  iskolai  és  védőnői  társulás  felé  fennálló  2009. évről 
áthozott  tartozásokból  906.000,-  Ft-ot  megfizetett  az  önkormányzat.  A holnapi  napon  további 
900.000,- Ft utalására kerül sor. Ezt követően fennmarad még 517.000,- Ft tartozás az év utolsó 
hónapjaira. Ebben már az idei évi körjegyzőségi és egyéb társulási hozzájárulások is szerepelnek.

Farkas Miklósné: véleménye szerint, ha az önkormányzat tudja, akkor még a választás előtt fizesse 
ki a tartozásait.

Varga Attiláné: elmondja, hogy a folyószámla-hitelkeretből ki tudják egyenlíteni a tartozást. 

Tóth Ferenc:  szintén úgy gondolja,  hogy ha mód van rá,  akkor  fizesse ki  az  önkormányzat  a 
tartozását még a választás előtt, hogy ne hagyjon tartozást a következő testületre. 

Kinczer Kálmán: egyetért a kérdésben, javasolja, hogy legyen rendezve a tartozás.

Varga  Attiláné:  elmondja,  hogy a  Képviselő-testület  felajánlott  tiszteletdíjának  egy részéből  a 
templom épületén  végzett  munkálatok  költségeit  egyenlítette  ki  az  önkormányzat.  A kőműves 
költsége 92.000,- Ft volt. A fennmaradó 88.000,- Ft-ról még rendelkezhet a testület. 

Farkas Miklósné: véleménye szerint ez a testület már ne költsön semmit, a fennmaradó összegből 
a tartozás egy részét egyenlítse ki az önkormányzat.

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 
32/2010.(IX.14.) határozata

Maglóca Község Képviselő-testülete az Önkormányzat 2010. I. félévi gazdálkodásáról 
szóló beszámolót az előterjesztett tartalommal elfogadja.

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

Varga Attiláné: ismerteti a rendelettervezetet.

Tóth Ferenc: szavazásra bocsátja a rendelettervezetet.
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A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 4 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag a következő rendeletet alkotta meg.

Maglóca  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  6/2010.(IX.15.) 
önkormányzati  rendelete  az  önkormányzat  2010.  évi  költségvetéséről  szóló 
1/2010.(II.23.) rendelet módosításáról.
(A rendelet írásban mellékelve.)

3. napirendi pont: A Csornai Többcélú Kistérségi 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.
A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta.

Maglóca Község Képviselő-testületének 
33/2010.(IX.14.) határozata

Maglóca  Község  Képviselő-testülete  a  Csornai  Többcélú  Kistérségi  Társulás  új 
egységes szerkezetű társulási megállapodását – azzal, hogy a korábban hatályban lévő 
társulási megállapodás az új megállapodás jogfolytonos előzménye – az előterjesztett 
tartalommal jóváhagyja.

A  Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  döntéséről  a  Csornai  Többcélú 
Kistérségi Társulást értesítse, valamint a társulási megállapodást írja alá.

Felelős: Tóth Ferenc polgármester
Határidő: a társulás tagjainak döntését követően

4. napirendi pont: A Csornai Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Központjában fizetendő 
térítési díjakról szóló rendelet elfogadása.
Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző
(Az előterjesztés írásban mellékelve.)

Dr. Molnár Erika: ismerteti az előterjesztést. 

Tóth Ferenc: szavazásra bocsátja a rendelettervezetet.

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

Maglóca  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  7/2010.(IX.15.) 
önkormányzati  rendelete  a  kistérségi  szociális  intézmények  térítési  díjainak 
mértékéről.
(A rendelet írásban mellékelve.)
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5. napirendi pont: Földvásárlási kérelem elbírálása.
Előterjesztő: Tóth Ferenc polgármester
(A kérelem írásban mellékelve.)

Dr. Molnár Erika: ismerteti a kérelmet.

Tóth Ferenc: javasolja, hogy ebben már ne döntsön a testület. A temetővel szembeni terület, amit 
szeretnének megvásárolni közel 2 ha nagyságú, véleménye szerint többet ér, mint amit ajánlottak 
érte. 

Farkas Miklósné: véleménye szerint is a következő testületnek kellene már ebben döntenie.

Tóth Ferenc: szavazásra bocsátja a társulási megállapodás jóváhagyását.

Dr. Molnár Erika: elmondja, hogy dönthet úgy is a testület, hogy a két területet szétválasztja, és a 
16.  hrszú  területet,  amit  már  korábban  is  szeretett  volna  a  testület  értékesíteni,  azt  felajánlja 
900.000,- Ft-ért. A másik területről pedig nem dönt.

Kinczer Kálmán: véleménye szerint ez a testület már ne döntsön ebben a tárgyban.

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 
34/2010.(IX.14.) határozata

Maglóca  Község  Képviselő-testülete  Horváth  Emőke,  Horváth  András  és  Horváth 
Mátyás Maglóca, Széchenyi u. 4. szám alatti lakosok földterület vásárlási kérelmének 
tárgyában a döntési jogosultságot az önkormányzati választásokat követően felálló új 
testületre ruházza át.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a kérelmezőket értesítse.

Felelős: Tóth Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

Napirend után:

Tóth Ferenc: megköszöni a képviselők négyéves munkáját és átadja az okleveleket a képviselő-
testületben végzett munkáért.

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

Kmf.

Tóth Ferenc dr. Molnár Erika
polgármester jegyző


