
Maglóca Község Képviselő-testülete
2-3/2011/Ny.

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2011. április 19-én 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

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. A 2010. évi zárszámadásról és pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló rendelet 
megalkotása.
Előterjesztő: Blága Tibor polgármester

2. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2010. évi munkájáról.
Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző

3. Gazdasági program elfogadása.
Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző

4. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet elfogadása.
Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző

5. Letelepedési támogatásról szóló rendelet megalkotása.
Előterjesztő: Blága Tibor polgármester
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6. Pályázat benyújtása önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 
támogatására.
Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző

7. 2010. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása.
Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző

8. Tűzoltójármű-tároló valamint a ravatalozó felújítása engedélyezési terveinek 
elkészíttetése.
Előterjesztő: Blága Tibor polgármester

9. 2011. évi közbeszerzési terv jóváhagyása.
Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző

10. Döntés falicit lebonyolításáról.
Előterjesztő: Blága Tibor polgármester

Zárt ülési napirend:
11. Szociális segélykérelmek elbírálása.

Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző

12. Új dolgozó alkalmazása az önkormányzatnál.
Előterjesztő: Blága Tibor polgármester

Napirend tárgyalása:

1. napirendi pont: A 2010. évi zárszámadásról és pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló rendelet 
megalkotása.
Előterjesztő: Blága Tibor polgármester
(Az előterjesztés írásban mellékelve.) 

Varga  Attiláné:  ismerteti  az  előterjesztést.  Elmondja,  hogy  a  tartozásokat  rendezte  az 
önkormányzat, jelenleg nincs adóssága.

Farkas Miklósné: véleménye szerint fontos, hogy tartalékoljon az önkormányzat, hiszen ahhoz, 
hogy valamit meg lehessen valósítani, tartalékolni kell. Véleménye szerint egyelőre ne kezdjen 
nagy beruházásokba az önkormányzat. Fontos, hogy működni tudjunk. 

Varga Attiláné: elmondja, hogy az, hogy a költségvetésben előirányzatként szerepel egy kiadás, 
az nem azt jelenti, hogy már év elején rendelkezésre is áll az összeg. Javasolja, hogy a LEADER-
pályázat  elbírálását  várja  meg  az  önkormányzat,  hiszen,  ha  az  nyer,  akkor  önrészt  is  kell 
biztosítani, valamint meg kell előlegezni a költségeket.

Blága Tibor: szavazásra bocsátja a rendelettervezetet.

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 3 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag a következő rendeletet alkotta meg.
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Maglóca  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  3/2011.(IV.20.) 
önkormányzati  rendelete  az  önkormányzat  2010.  évi  zárszámadásáról  és  a 
pénzmaradvány jóváhagyásáról.
(A rendelet írásban mellékelve.)

2. napirendi pont: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2010. évi munkájáról.
Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző
(Az előterjesztés írásban mellékelve.)

Dr. Molnár Erika: elmondja, hogy a Polgármesteri Hivatal munkájáról szóló beszámolót minden 
képviselő-testületi tagnak kiküldték. Amennyiben van kérdés, szívesen válaszol. 

Blága Tibor: szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását.

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

Maglóca Község Képviselő-testületének
6/2011.(IV.19.) határozata

Maglóca Község Képviselő-testülete a Polgármesteri  Hivatal  2010. évi munkájáról 
szóló beszámolót az előterjesztett tartalommal elfogadja.

3. napirendi pont: Gazdasági program elfogadása.
Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző
(Az előterjesztés írásban mellékelve.)

Dr. Molnár Erika: elmondja, hogy a képviselő-testületnek az alakuló ülést követő hat hónapon 
belül  kell  elfogadnia  a  gazdasági  programját  és  felülvizsgálnia  a  szervezeti  és  működési 
szabályzatát. Ismerteti az előterjesztést.

Farkas  Miklósné:  örül  neki,  hogy  az  elmúlt  ciklusban  egy-két  nagyobb  dolgot  sikerült 
megvalósítani.  Nagyon  jó  lenne,  ha  az  elkövetkezendő  években  a  kultúrház  és  ravatalozó 
felújítását sikerülne megvalósítani, valamint a fűnyírást is tudná továbbra is vállalni a testület az 
egész településen.

Blága Tibor: felveti a járdák felújításának lehetőségét. Elmondja, hogy vállalkozók meg szokták 
keresni  azzal,  hogy  útfelújításokból  maradt  nekik  aszfalt,  amihez  kedvezményes  áron  hozzá 
lehetne jutni.

Farkas Miklósné: elmondja, hogy az Arany János utcában a legrosszabb a helyzet ezen a téren, a 
többi járda felújítása folyamatosan megtörtént.  Nem javasolja a járdák felújítását.  Véleménye 
szerint  a  testület  ne  kezdjen  bele  annyi  féle  dologba.  Most  a  tűzoltó  kocsi  kiállítása  és  a 
ravatalozó felújítása a legfontosabb. Véleménye szerint, ha a ravatalozóra nem tud pályázni az 
önkormányzat, a meszelést akkor is el kell végeztetni. 
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Blága Tibor: szavazásra bocsátja a gazdasági program jóváhagyását.

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

Maglóca Község Képviselő-testületének
7/2011.(IV.19.) határozata

Maglóca  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  önkormányzat  2011-
2014. évekre vonatkozó gazdasági programját előterjesztett tartalommal jóváhagyja.

4. napirendi pont: A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet 
elfogadása.
Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző
(Az előterjesztés írásban mellékelve.)

Dr. Molnár Erika: ismerteti a rendelettervezetet. Elmondja, hogy a korábbi SZMSZ-hez képest a 
legtöbb változás  az,  hogy a  törvénnyel  szabályozott  részek  kikerültek  a  rendeletből.  Lényegi 
változás, hogy a bizottságokról nincs szabályozás a rendeletben, mivel 100 fő alatti településen a 
képviselő-testület nem választ bizottságot.

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  Önkormányzata  Képviselő-testületének  4/2011.(IV.20.) 
önkormányzati  rendelete  a  Képviselő-testület  Szervezeti  és  Működési 
Szabályzatáról.
(A rendelet írásban mellékelve.)

5. napirendi pont: Letelepedési támogatásról szóló rendelet megalkotása.
Előterjesztő: Blága Tibor polgármester
(Az előterjesztés írásban mellékelve.)

Blága  Tibor:  elmondja,  hogy már  a  korábbi  ülésen  felvetődött,  hogy a  testület  támogassa  a 
településen letelepedni szándékozókat.

Dr. Molnár Erika: ismerteti a rendelettervezetet.

Farkas  Miklósné:  véleménye  szerint,  azokat  támogassa  a  testület,  akik  házat  vesznek,  vagy 
építenek a községben. Akik csak lakcímet létesítenek valakinél, azokat nem javasolja támogatni.

Dr.  Molnár  Erika:  elmondja,  hogy azt  is  ki  lehet  kötni  a rendeletben,  hogy,  akinek van már 
lakástulajdona, az nem jogosult a támogatásra.
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Blága Tibor: nem javasolja ezt a kikötést, hiszen a cél az, hogy minél többen telepedjenek le a 
településen.

Blága Tibor: javasolja a rendelettervezetet kiegészíteni a következőkkel:
„A támogatás igénybe vehető Maglóca községben történő lakásvásárlásra, lakásépítésre, valamint 
emeletráépítés, tetőtérbeépítés, bővítés esetén, ha ennek eredményeként új, önálló lakás létesül.”
Ezen kívül a kérelemhez csatolni kell az adásvételi szerződést, illetve építési engedélyt. 
Szavazásra bocsátja a rendelet fentiekkel történő kiegészítését.
A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 3 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot..

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  Önkormányzata  Képviselő-testületének  5/2011.(IV.20.) 
önkormányzati rendelete a letelepedési támogatásról.
(A rendelet írásban mellékelve.)

6. napirendi pont: Pályázat benyújtása önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő 
önkormányzatok támogatására.
Előterjesztő: Blága Tibor polgármester

Varga  Attiláné:  elmondja,  hogy  az  idei  évben  változott  a  pályázati  rendszer.  Egy  évben 
háromszor  lehet  a  pályázatokat  benyújtani,  de egy önkormányzat  csak  kétszer  pályázhat.  1,5 
millió  Ft  a  költségvetési  hiány,  ezen  összeg  erejéig  lehet  pályázni.  Ismerteti  a  határozati 
javaslatot, amit jóvá kellene hagyni. 

Blága Tibor: javasolja, hogy a pályázat benyújtását. 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
8/2011.(IV.19.) határozata
az  önhibájukon  kívül  hátrányos  helyzetben  lévő  önkormányzatok  2011.  évi 
támogatására vonatkozó igény benyújtásáról.

1. Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar  Köztársaság 
2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 6. számú melléklet 2. 
pontja alapján (a továbbiakban 6. számú melléklet) támogatási igényt nyújt be az 
önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására. 

2. Maglóca  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  önhibájukon  kívül 
hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti 
törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi:



6

    
I. Az önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-jén 1000 fő alatti, és 

a Bősárkány székhelyű körjegyzőséghez tartozik.
II. Az önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2011. évben ilyen 

jogcímen 384 ezer Ft összegű bevételt tervez. 
III. Az  önkormányzat  2011.  év  költségvetési  rendeletét  1.598  ezer  Ft 

összegű működési célú hiánnyal fogadta el.
IV. Az  önkormányzat  kötelezettségvállalása  2010.  és  2011.  évben  nem 

haladja meg az Ötv. 88. § (2) bekezdés szerinti  éves kötelezettségvállalás 
felső határát.

V. Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra 
nem kötelezett.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

Felelős: Blága Tibor polgármester
Határidő: 2011. április 30.

7. napirendi pont: 2010. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása.
Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző
(Az előterjesztés írásban mellékelve.)

Dr. Molnár Erika: ismerteti az előterjesztést. 

Blága Tibor: szavazásra bocsátja a jelentés elfogadását.

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

Maglóca Község Képviselő-testületének
9/2011.(IV.19.) határozata

Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2010. évi 
belső  ellenőrzési  kötelezettségének  teljesítéséről  szóló  jelentést  az  előterjesztett 
tartalommal jóváhagyja.

8. napirendi pont: Tűzoltójármű-tároló valamint a ravatalozó felújítása engedélyezési terveinek 
elkészíttetése.
Előterjesztő: Blága Tibor polgármester
(Az előterjesztés írásban mellékelve.)

Blága Tibor: javasolja, hogy a tűzoltó jármű fölé építtessen a testület  egy tetőt és állítsa ki a 
közterületen a járművet. Ehhez építési engedély szükséges. Elmondja, hogy 2 mérnök is adott 
ajánlatot,  az egyiket a testület is megkapta. A kiküldött árajánlat szerint 80.000,- Ft + ÁFA a 
tervezés költsége. Ezen kívül van egy szóbeli ajánlat, mely szerint bruttó 60.000,- Ft a tervezés 
költsége. Szijártó Ottó farádi tervező adta ezt az utóbbi ajánlatot. 

Farkas Miklósné: javasolja Szijártó Ottóval megterveztetni a tűzoltó jármű tárolót.
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Blága  Tibor:  véleménye  szerint  a  ravatalozó  felújításának  terveinek  elkészítésére  is  kellene 
ajánlatot  kérni.  A  ravatalozó  az  önkormányzaté,  azonban  az  előtte  lévő  terület  egyházi 
tulajdonban van, így az egyházzal is egyeztetni kell. 

Varga  Attiláné:  elmondja,  hogy  a  ravatalozó  felújítási  terveinek  elkészítése  Tárnokrétiben 
360.000,-  Ft-ba  került.  Véleménye  szerint  egyelőre  ne  készíttesse  el  a  testület  a  terveket. 
Önerőből az önkormányzat nem tudja megvalósítani a felújítást, pályázat pedig egyelőre nincs. 
Mindenképpen meg kellene várni, amíg lesz pályázat. 

Farkas Miklósné: egyelőre javasolja a tűzoltójármű-tároló terveit elkészíttetni, és a kivitelezésre 
ajánlatot kérni, a ravatalozóval kapcsolatban pedig egyeztetést javasol az egyházzal.

Blága Tibor: elmondja, hogy ha a ravatalozó felújítására nem is kerül sor, apróbb állagmegóvási 
munkálatokat akkor is el kell végezni.

Dr. Molnár Erika: elmondja, hogy felmerült a falu központjában lévő szobor megvilágításának 
lehetősége, véleménye szerint ajánlatot kellene kérni a megvalósítási lehetőségekre.

Blága Tibor: szavazásra bocsátja a javaslatokat.

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

Maglóca Község Képviselő-testületének
10/2011.(IV.19.) határozata

1. Maglóca  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  dönt  arról,  hogy  a 
tűzoltójármű-tároló  építési  engedélyezési  terveinek  elkészítésével  megbízza 
Szijártó Ottó 9321. Farád, Zalka Máté u. 20/B. sz. alatti tervezőt.
A tervezői díj: bruttó 60.000,- Ft.
A  testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a  tervek  elkészíttetéséről 
gondoskodjon, majd a terv elkészítését követően a kivitelezésre kérjen legalább 3 
árajánlatot. 

2. A Képviselő-testület dönt arról, hogy a ravatalozóban a szükséges állagmegóvási 
munkálatokat elvégezteti. 
A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  az  állagmegóvási 
munkák  elvégzéséről  gondoskodjon,  valamint  a  ravatalozó  teljes  körű 
felújításával kapcsolatban kezdeményezzen egyeztetést az egyházzal. 

3. A  Képviselő-testület  dönt  arról,  hogy  a  Széchenyi  és  Petőfi  utcák 
kereszteződésében található szobor megvilágítására árajánlatot kér. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy kérjen árajánlatot.

Felelős: Blága Tibor
Határidő: azonnal
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9. napirendi pont: 2011. évi közbeszerzési terv jóváhagyása.
Előterjesztő: Blága Tibor polgármester
(Az előterjesztés írásban mellékelve.)

Dr. Molnár Erika: elmondja, hogy Maglócán 2011-ben nem terveznek közbeszerzést, de akkor is 
el kell fogadni a közbeszerzési tervet, amit természetesen év közben lehet majd módosítani, ha 
szükséges.

Blága Tibor: szavazásra bocsátja a közbeszerzési terv elfogadását.

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 4 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta.

Maglóca Község Képviselő-testületének 
11/2011.(IV.19.) határozata

Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2011. évi 
közbeszerzési tervét az előterjesztett tartalommal elfogadja.

A  Képviselő-testület  utasítja  a  polgármestert,  hogy  a  tervnek  az  önkormányzat 
honlapján történő közzétételéről gondoskodjon.

Felelős: Blága Tibor polgármester
Határidő: azonnal

10. napirendi pont: Döntés falicit lebonyolításáról.
Előterjesztő: Blága Tibor polgármestert

Blága Tibor: javasolja, hogy a falicitek tartását folytassa az önkormányzat. 

Dr.  Molnár  Erika:  javasolja,  hogy  ne  termelje  ki  az  önkormányzat  a  fákat,  hanem  lábon 
értékesítse, s majd a vevő gondoskodik a kivágásról.
 
Farkas Miklósné: egyetért a javaslattal.

Blága Tibor: 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 
12/2011.(IV.19.) határozata

Maglóca  Község  Képviselő-testülete  dönt  arról,  hogy a  külterületi  önkormányzati 
földeken található árkok tisztítása keretében a kivágandó fákat licit útján értékesíti. 
A Képviselő-testület  felhatalmazza  a polgármestert,  hogy a falicit  lebonyolításáról 
folyamatosan gondoskodjon. 
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A Képviselő-testület a falicit lebonyolításával megbízza a polgármestert.

Felelős: Blága Tibor polgármester
Határidő:folyamatos

Blága Tibor: megköszöni a részvételt. A nyilvános ülést 1130 órakor bezárja. 

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

Kmf.

Blága Tibor dr. Molnár Erika
polgármester jegyző


