
Maglóca Község Képviselő-testülete

2-2/2011/Ny.
J e g y z ő k ö n y v

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2011. március 1-jén tartott nyilvános üléséről.

A képviselő-testületi ülés kezdete: 1000 óra

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Hivatalának Tanácskozóterme, Maglóca

A képviselő-testületi ülésen jelenlévők:

Blága Tibor polgármester,
Farkas Miklósné alpolgármester,
Kinczer Kálmán képviselő

A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

Dr. Molnár Erika jegyző
Varga Attiláné gazdálkodási csoportvezető

A lakosság részéről:

2 fő érdeklődő

Blága Tibor: köszönti a testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testületi 
ülés határozatképes, mivel Maglóca Község Képviselő-testületének 3 tagjából 3 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 3 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag a következő napirendet fogadta el.
  
Napirend:

1. 2010. évi költségvetési rendelet módosítása.
Előterjesztő: Blága Tibor polgármester

2. 2011. évi költségvetési rendelet megalkotása.
Előterjesztő: Blága Tibor polgármester

3. Polgármester helyettesítésének rendje a Többcélú Kistérségi Társulás társulási 
tanácsában.
Előterjesztő: Blága Tibor polgármester

4. Helyi hulladékgazdálkodási terv elkészíttetése.
Előterjesztő: Blága Tibor polgármester
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5. Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP-pályázatához 
önrész biztosítása.
Előterjesztő: Blága Tibor polgármester

6. Közösségi színtér pályázat benyújtása.
Előterjesztő: Blága Tibor polgármester

Napirend tárgyalása:

1. napirendi pont: 2010. évi költségvetési rendelet módosítása.
Előterjesztő: Blága Tibor polgármester
(Az előterjesztés írásban mellékelve.)

Varga Attiláné: ismerteti a rendelettervezetet. Elmondja, hogy évente több alkalommal kerül sor 
a költségvetési rendelet módosítására. Ez az utolsó módosítás. Elmondja, hogy az iskolabuszos 
szolgáltatásra  több  normatívát  kapott  az  önkormányzat.  Az  egyéb  ÖNHIKI-támogatás 
1.200.000,-  Ft  volt.  Betervezte  az  önkormányzat  egy  önkormányzati  földterület  értékesítését, 
amire nem került sor. Az utánfutót viszont értékesítette. A földterület bérbeadásából is származott 
többletbevétel.  A  kiadások  között  a  templom  karbantartására  100.000,-  Ft-ot  költött  az 
önkormányzat.  A  falugondnok  képzése  többe  került,  mint  tervezte  az  önkormányzat,  ezért 
280.000,- Ft-tal meg kellett emelni a kiadásokat. 

Blága Tibor: szavazásra bocsátja a rendelettervezet elfogadását.

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 3 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag a következő rendeletet alkotta meg.

Maglóca Község Képviselő-testületének 1/2011.(III.2.) önkormányzati rendelete 
az  önkormányzat  2010.  évi  költségvetéséről  szóló  1/2010.(II.23.)  rendelet 
módosításáról.
(A rendelet írásban mellékelve.)

2. napirendi pont: 2011. évi költségvetési rendelet megalkotása.
Előterjesztő: Blága Tibor polgármester
(Az előterjesztés írásban mellékelve.)

Varga Attiláné: ismerteti a rendelettervezetet. Elmondja, hogy az önkormányzat túljutott 2 nehéz 
éven. A 2010. évet 868.000,- Ft pénzmaradvánnyal zárta az önkormányzat, ami nagyon jó. 2011-
ben az állami támogatás is több lesz, 500.000,- Ft-tal több normatívát kap az önkormányzat. Idei 
évben is  javasolja  benyújtani  a  támogatási  igényt  a  működésképtelen  önkormányzatok  egyéb 
támogatására.  A  költségvetésben  szerepelnek  olyan  kiadások,  amit  csak  akkor  tud  az 
önkormányzat megvalósítani, ha nyer pályázaton, ilyen pl. a tűzoltókocsi kiállító szín kialakítása. 
A  ravatalozó  felújítására  is  szerepel  a  költségvetési  rendelettervezetben  1.000.000,-  Ft.  Ez 
pályázati  önrésznek  is  megfelelne,  de  sajnos  egyelőre  nincs  pályázati  kiírás.  Talán  a 
Területfejlesztési Tanácsnál lesznek majd pályázati kiírások. Elmondja, hogy 200.000,- Ft önerőt 
tervezett  be  közösségi  színtér  eszközfejlesztésére,  műszaki  berendezések  beszerzésére.  Ezzel 
kapcsolatban  majd  külön napirendi  pont  keretében  kellene  egy döntést  hozni.  Összességében 
véleménye szerint nem rossz ez a költségvetés.



3

Farkas Miklósné: véleménye szerint a pályázati kiírásokat folyamatosan figyelni kell. 

Blága Tibor: szavazásra bocsátja a rendelettervezetet.

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 3 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag a következő rendeletet alkotta meg.

Maglóca Község Képviselő-testületének 2/2011.(III.2.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről.
(A rendelet írásban mellékelve.)

3. napirendi pont: Polgármester helyettesítésének rendje a Többcélú Kistérségi Társulás társulási 
tanácsában.
Előterjesztő: Blága Tibor polgármester
(A programtervezet írásban mellékelve.)

Blága Tibor: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a Többcélú Kistérségi Társulás társulási 
tanácsában  a  polgármesterek  vesznek  részt.  A települési  önkormányzatok  többcélú  kistérségi 
társulásáról  szóló  törvény értelmében  a  polgármester  helyettesítésének  rendjéről  a  képviselő-
testület rendelkezik. A polgármester akadályoztatása esetén tehát a testület által megválasztott 
képviselő  helyettesítheti  a  polgármestert  a  társulási  tanácsban.  A  polgármestert  helyettesítő 
személy kizárólag a képviselő-testület  tagja lehet.  Javasolja, hogy az alpolgármester  legyen a 
helyettese. 

Farkas  Miklósné:  elfogadja  a  helyettesítést.  Hozzájárul  a  kérdés  nyilvános  ülésen  történő 
tárgyalásához. 

Blága Tibor: szavazásra bocsátja a javaslat elfogadását.

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

Maglóca Község Képviselő-testületének
2/2011.(III.1.) határozata

Maglóca Község Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Csornai Többcélú Kistérségi 
Társulás  Társulási  Tanácsában  a  polgármestert  akadályoztatása  esetén  Farkas 
Miklósné alpolgármester helyettesíti. 

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

Felelős: Blága Tibor polgármester
Határidő: azonnal
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4. napirendi pont: Helyi hulladékgazdálkodási terv elkészíttetése.
Előterjesztő: Blága Tibor polgármester
(Az előterjesztés írásban mellékelve.)

Dr.  Molnár  Erika:  elmondja,  hogy  minden  önkormányzatnak  kötelező  6  évente  helyi 
hulladékgazdálkodási  tervet  készítenie.  A  testület  2004-ben  fogadta  el  a  helyi 
hulladékgazdálkodási tervét. Ismerteti Hancz Attila árajánlatát. 

Blága Tibor: javasolja, hogy a 30.000,- Ft-ból próbáljon alkudni a testület. 25.000,- Ft-ot javasol. 
Szavazásra bocsátja a javaslatot.

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

Maglóca Község Képviselő-testületének
3/2011.(III.1.) határozata

Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a település 
helyi hulladékgazdálkodási tervét Hancz Attila (9323. Jobaháza, Kossuth L. u. 27/A.) 
egyéni vállalkozóval készítteti el. 
A terv készítésének díja: bruttó 25.000,- Ft

A Képviselő-testület  felhatalmazza a polgármestert,  hogy a terv elkészíttetéséről  a 
határozatban foglaltak szerint gondoskodjon.

Felelős: Blága Tibor polgármester
Határidő: azonnal

5. napirendi pont: Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP-
pályázatához önrész biztosítása.
Előterjesztő: Blága Tibor polgármester

Blága Tibor: ismerteti az előterjesztést. 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
4/2011.(III.1.) határozata

Maglóca  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  vállalja,  hogy  a 
Mosonmagyaróvár  Nagytérségi  Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társulás  
KEOP-1.1.1./2F/09-2010-0007  pályázatához  kapcsolódóan  348.000,-  Ft  azaz 
háromszáznegyvennyolcezer Forint  önerőt az alábbiak szerint  biztosít  és a társulás 
számlájára megfizet: 

2011. évi költségvetésében: 104.400,- Ft-ot
2012. évi költségvetésében: 208.800,- Ft-ot
2013. évi költségvetésében:   34.800,- Ft-ot. 



5

A Képviselő-testület a fenti teljes összeg meglétének igazolására 2011. március 7-ig 
bankszámla igazolást  küld a Társulásnak,  a fenti  éves összegeket pedig a gördülő 
költségvetésében előirányozza. 

Felelős: Blága Tibor polgármester
Határidő:  2011. március 7.

6. napirendi pont: Közösségi színtér pályázat benyújtása.
Előterjesztő: Blága Tibor polgármester

Varga Attiláné: mint már az első napirendi pontnál említette, idei évben is van lehetőség pályázat 
benyújtására március 25-ig a közösségi színterek eszközeinek fejlesztésére. Maglóca eddig még 
nem nyújtott be ilyen pályázatot, Tárnokréti viszont tavaly is kapott támogatást. Javasolja, hogy 
idén  Maglóca  is  pályázzon.  A  pályázathoz  200.000,-  Ft  önerő  biztosítását  javasolja  az 
önkormányzat költségvetési rendelete alapján. 

Blága  Tibor:  szavazásra  bocsátja  a  javaslatot,  mely  szerint  közösségi  színteret  működtet  az 
önkormányzat,  és  pályázatot  nyújt  be  200.000,-  Ft  önerő  biztosításával  a  közösségi  színtér 
eszközfejlesztésére.

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

Maglóca Község Képviselő-testületének
5/2011.(III.1.) határozata

1. Maglóca  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  Közösségi  Színteret 
működtet  a  helyi  lakosság  rendszeres  illetve  alkalmi  közművelődési 
tevékenységének, a lakosság önszerveződő közösségeinek támogatása érdekében. 

A Közösségi Színtér székhelye: 9169. Maglóca, Széchenyi u. 30. 
Fenntartója: Maglóca Község Önkormányzata
A Közösségi Színtér alaptevékenysége: 

- a  település  környezeti,  szellemi,  művészeti  értékeinek,  hagyományainak 
ápolása,  a  helyi  közművelődési  szokások  megismertetése,  gondozása, 
gazdagítása,

- iskolarendszeren  kívüli  öntevékeny,  önképző  tanfolyamok  megtartásához 
lehetőség biztosítása,

- helyiség és lehetőség biztosítása a település lakóinak a személyi számítógép, 
az internet használatának elsajátítására, gyakorlására és használatára, 

- ismeretterjesztő,  ismeretszerző  tevékenység  támogatása,  a  szabadidő 
kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása,

- a  helyi  civil  szervezetek  kulturális  tevékenységének  támogatása,  közösségi 
rendezvényeikhez hely biztosítása, azok szervezésének elősegítése.

Az önkormányzat biztosítja, hogy a településen a lakosság önszerveződő közösségei 
megfelelő  rendszerességgel  és  időtartamban  vehessék  igénybe  a  Színtér 
szolgáltatásait.
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2. Maglóca  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  pályázatot  nyújt  be  a 
MÁK  Nyugat-dunántúli  Regionális  Igazgatóságán  keresztül  a  Magyar 
Művelődési Intézethez a közösségi színtér működési feltételeinek biztosítására, a 
technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására. A 
pályázathoz  az  önkormányzat  200.000,-  Ft  önrészt  biztosít  a  2011.  évi 
költségvetésében.

A  képviselő-testület  utasítja  a  polgármestert,  hogy  a  pályázatot  a  kiírásnak 
megfelelően határidőben nyújtsa be.

Felelős: Blága Tibor polgármester
Határidő:  2011. március 25.

Blága Tibor: megköszöni a részvételt. A nyilvános ülést 1100 órakor bezárja. 

Kmf.

Blága Tibor dr. Molnár Erika
polgármester jegyző


