
Maglóca Község Képviselő-testülete
2-4/2011/Ny.

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2011. május 20-án 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,
Csete Ildikó családgondozó 1-2. napirendi pontnál,
Melegné Luft Tünde családgondozó 1-2. napirendi pontnál,
Horváth Szabolcs falugondnok 3. napirendi pontnál

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. Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok munkájáról
Előterjesztő: Melegné Luft Tünde és Csete Ildikó családgondozók

2. Értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról. 
Előterjesztő: Blága Tibor polgármester

3. Beszámoló a falugondnoki szolgálat 2010. évi tevékenységéről.
Előterjesztő: Horváth Szabolcs falugondnok

4. A településen történő fűnyírás átszervezése.
Előterjesztő: Blága Tibor polgármester

5. Tűzoltójármű-tároló kivitelezésére vonatkozó árajánlat megtárgyalása.
Előterjesztő: Blága Tibor polgármester
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6. Megbízás adása könyvtárosi tevékenység ellátására.
Előterjesztő: Blága Tibor polgármester

7. Kistérségi művészetoktatás támogatása.
Előterjesztő: Blága Tibor polgármester

Zárt ülési napirend:
8. Átmeneti segély iránti kérelem elbírálása.

Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző

Napirend tárgyalása:

1. napirendi pont: Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok munkájáról
Előterjesztő: Melegné Luft Tünde és Csete Ildikó családgondozók
(Az előterjesztés írásban mellékelve.) 

Csete Ildikó: elmondja, hogy nem kívánják kiegészíteni a beszámolójukat, de kérdésekre szívesen 
válaszolnak.

Farkas Miklósné: megkérdezi, hogy nincs-e gond a gyerekekkel a faluban.

Melegné Luft Tünde: elmondja, hogy szerencsére nincs sok probléma.

Blága Tibor: szavazásra bocsátja a Családsegítő Szolgálat működéséről szóló beszámolót.

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 3 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a beszámolót.

Blága Tibor: szavazásra bocsátja a Gyermekjóléti Szolgálat működéséről szóló beszámolót.

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 3 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a beszámolót.

A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta.

Maglóca Község Képviselő-testületének 
15/2011.(V.20.) határozata

Maglóca  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  a  Családsegítő  és 
Gyermekjóléti Szolgálatok 2010. évi munkájáról szóló beszámolókat az előterjesztett 
tartalommal elfogadja.

2. napirendi pont: Értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
ellátásáról. 
Előterjesztő: Blága Tibor polgármester
(Az előterjesztés írásban mellékelve.)

Dr. Molnár Erika: ismerteti az előterjesztést. 

Blága Tibor: szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását.
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A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 3 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta.

Maglóca Község Képviselő-testületének 
16/2011.(V.20.) határozata

Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2010. évi 
gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi  feladatainak  ellátásáról  szóló  beszámolót  az 
előterjesztett tartalommal elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a beszámolót a Győr - Moson - Sopron 
Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának küldje meg.

Felelős: dr. Molnár Erika jegyző
Határidő: azonnal

3. napirendi pont: Beszámoló a falugondnoki szolgálat 2010. évi tevékenységéről.
Előterjesztő: Horváth Szabolcs falugondnok
(Az előterjesztés írásban mellékelve.)

Horváth Szabolcs: elmondja,  hogy hétfőn továbbképzésre  megy.  Ez egy 5 hetes képzés lesz, 
minden héten egy napot kell menni.  

Farkas Miklósné: elmondja, hogy nagyon oda kell figyelni arra, hogy betegszállítás csak indokolt 
esetben történjen. Nagyon jó a falunak, hogy van ez a busz, de oda kell figyelni rá, hogy indokolt 
esetben menjen. Fontos, hogy ne érhesse támadás az önkormányzatot. Véleménye szerint a pénzt 
inkább a falubuszon fogja meg az önkormányzat, és ne a fűnyíráson. 

Horváth Szabolcs: elmondja, hogy minden esetről a polgármester dönt.

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 
17/2011.(V.20.) határozata

Maglóca  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Falugondnoki  Szolgálat 
2010. évi tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztett tartalommal elfogadja.

4. napirendi pont: A településen történő fűnyírás átszervezése.
Előterjesztő: Blága Tibor polgármester

Blága Tibor: elmondja, hogy nagyon sokba kerül az önkormányzatnak, hogy minden lakóingatlan 
előtt nyírja a füvet. Két főnek 8 nap, egy főnek 16 nap kell arra, hogy az egész faluban végezzen. 
Kb. 5-6 alkalommal kell lenyírni a füvet egy évbe, ami egy dolgozónak 3 havi munka. Ez azt 
jelenti, hogy kb. 500.000,- Ft-ba kerül az önkormányzatnak a fűnyírás. Elmondja, hogy Farádon 
az önkormányzat  évi 2.500,- Ft-ért  egész évben tisztán tartja az ingatlanok előtti  közterületet 
annak,  aki  igényli.  Véleménye  szerint  Maglócán  is  be  lehetne  vezetni,  hogy  meghatározott 
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összegért lenyírja az önkormányzat a füvet annak, aki igényli. Aki nem igényli, annak pedig saját 
magának kell megoldania. 

Farkas Miklósné: véleménye szerint 500.000,- Ft nem olyan sok. Volt, amikor az önkormányzat 
500.000,-  Ft-ot  fizetett  ki  vállalkozónak  csak  a  temető  nyírásáért.  Elmondja,  hogy  sokat 
gondolkodott ezen a kérdésen, de nehezen tud dönteni. Annyira megszokták már az emberek, 
hogy  az  önkormányzat  lenyírja  előttük  a  füvet.  Nem  tudja,  hogy  lehetne  igazságosan 
meghatározni, hogy ki mennyit fizessen. 

Blága Tibor: véleménye szerint a kisebb házak előtt, ahol 10-15 m az utcafront hossza, legyen 
300,- Ft egy nyírás, a nagyobb telkeknél pedig 600,- Ft. Ez kb. önköltségi árat jelent. A jövő 
héten tarthatnánk egy közmeghallgatást is ebben a témában.

Farkas Miklósné: véleménye szerint az szükségtelen. Azért választotta meg a falu a képviselő-
testületet,  hogy döntsön.  Véleménye  szerint  annyira  nincs rossz helyzetben az önkormányzat, 
ezért javasolja, hogy idei évben még nyírja az önkormányzat mindenki előtt a füvet, úgy ahogy 
eddig, térítésmentesen, és jövőre térjen vissza rá a testület újra. 

Kinczer Kálmán: egyetért a javaslattal.

Blága Tibor: elmondja, hogy, ha pénzért nyírná az önkormányzat a füvet, akkor a 4 órás dolgozó 
munkabérét az fedezné.

Farkas  Miklósné:  elmondja,  hogy  most  azzal  is  tud  spórolni  az  önkormányzat,  hogy  az  új 
dolgozót 4 órában alkalmazza, és nem 8 órában. Elmondja, hogy többen mondták a faluban, hogy 
inkább  falunap  ne  legyen,  de  a  fűnyírásról  továbbra  is  gondoskodjon  az  önkormányzat. 
Véleménye szerint mást már nem nagyon kapnak az emberek, ez legalább maradjon meg nekik. 

Blága Tibor: elmondja, hogy sokan vannak a faluban vállalkozók, külföldiek, most helyettük is 
ingyen  nyírja  a  füvet  az  önkormányzat.  300-400  ezer  forintot  tudna  még  az  önkormányzat 
megspórolni ebben az évben.

Farkas Miklósné: nem javasolja az ingyenes fűnyírás megszüntetését.

Blága Tibor: szavazásra bocsátja a javaslatot, mely szerint továbbra is az önkormányzat vállalja 
az egész településen a fűnyírást, térítésmentesen. Szavazásra bocsátja a javaslatot.

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 3 fő.
A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal a következő határozatot hozta.

Maglóca Község Képviselő-testületének 
18/2011.(V.20.) határozata

Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy továbbra is 
térítésmentesen  biztosítja  a  település  egész  területén  az  ingatlanok  előtti 
közterületeken a fűnyírást.
A Képviselő-testület a jövő évben újra tárgyalja a kérdést.

Felelős: Blága Tibor
Határidő: folyamatos
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5. napirendi pont: Tűzoltójármű-tároló kivitelezésére vonatkozó árajánlat megtárgyalása.
Előterjesztő: Blága Tibor polgármester

Blága Tibor: elmondja, hogy a tűzoltójármű-tároló tervei elkészültek, a kivitelezésére Kiss Gábor 
bágyogszováti  ácsmester  adott  ajánlatot,  mely  szerint  a  munkadíj  260.000,-  Ft  +  ÁFA. 
Véleménye szerint ennek egy részét ki lehetne váltani azzal, hogy pl. társadalmi munka keretében 
egy kis bográcsozással összekötve a pillérkiását, a betonozást, térkő lerakást, állványozást meg 
lehetne csinálni, ezzel máris 80.000,- Ft +ÁFA költséget meg lehetne spórolni. Az anyagköltség 
kb. 240.000,- Ft.

Kinczer Kálmán: véleménye szerint, nem biztos, hogy a fiatalok meg tudják ezeket a feladatokat 
csinálni, nincs olyan szakértelmük. Véleménye szerint szakemberre kellene bízni az egészet.

Blága Tibor: úgy gondolja, hogy esetleg egy szakember felügyelhetné a munkát.

Farkas Miklósné:  véleménye  szerint  bográcsozás nélkül  is  meg lehetne  próbálni  a  társadalmi 
munkát  megszervezni,  természetesen  szakember  felügyeletével.  Bográcsozásra  pedig  inkább 
majd az átadáskor kerüljön sor.

Blága Tibor: javasolja, hogy a tűzoltójármű-tároló megépítésével az elkészült tervek alapján az 
önkormányzat bízza meg Kiss Gábor egyéni vállalkozót, ezen kívül az önkormányzat társadalmi 
munkát szervez a különböző részfeladatok elvégzésére. 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
19/2011.(V.20.) határozata

Maglóca  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  dönt  arról,  hogy  a 
tűzoltójármű-tároló  kivitelezésével  az  építési  engedélyezési  tervek  alapján  az 
engedélyben foglaltaknak megfelelően megbízza Kiss Gábor (9145 Bágyogszovát, Fő 
u. 9.) egyéni vállalkozó ácsmestert.
A  Képviselő-testület  dönt  arról,  hogy  egyes  munkafolyamatok  elvégzésére  – 
szakemberi felügyelettel – társadalmi munkát szervez
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert,  hogy a megbízási szerződést a 
vállalkozóval annak figyelembe vételével kösse meg, hogy a társadalmi munkában 
elvégzett  feladatok  csökkentik  az  ajánlatban  szereplő  bruttó  325.875,-  Ft  összegű 
megbízási díjat. A szükséges anyagot az önkormányzat vásárolja meg.
Felelős: Blága Tibor
Határidő: azonnal

6. napirendi pont: Megbízás adása könyvtárosi tevékenység ellátására.
Előterjesztő: Blága Tibor polgármester

Dr.  Molnár  Erika:  javasolja,  hogy  a  testület  bízza  meg  a  polgármester  urat  a  könyvtárosi 
feladatok ellátásával. 
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Blága Tibor: társadalmi munkában vállalja a könyvtárosi feladatok ellátását. 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 
20/2011.(V.20.) határozata

Maglóca  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megbízza  Blága  Tibor 
polgármestert a könyvtárosi feladatok ellátásával.
A könyvtárosi feladatokat Blága Tibor társadalmi megbízatásban látja el. 

Felelős: Farkas Miklósné alpolgármester
Határidő: azonnal

7. napirendi pont: Kistérségi művészetoktatás támogatása.
Előterjesztő: Blága Tibor polgármester
(Az előterjesztés írásban mellékelve.)

Dr.  Molnár  Erika:  ismerteti  az  előterjesztést.  Elmondja,  hogy  jelenleg  Csorna  Város 
Önkormányzata  működteti  a  művészeti  iskolát,  melyet  a  kistérség  átvenne.  Elmondja,  hogy 
jelenleg nincs maglócai tanulója a művészeti iskolának.  

Farkas Miklósné: javasolja, hogy – amennyiben maglócai gyerek is igénybe veszi a művészeti 
iskola szolgáltatásait – járuljon hozzá az önkormányzat az intézmény működtetéséhez. 

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 
21/2011.(V.20.) határozata

Maglóca  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  dönt  arról,  hogy  a 
művészetoktatás  kistérségi  szinten  történő  megvalósítása  esetén  a  képzésben 
résztvevő maglócai tanulók után az intézmény működtetéséhez hozzájárulást fizet. 
A Képviselő-testület dönt arról, hogy – amennyiben maglócai tanuló beiratkozik az 
intézménybe – a hozzájárulás konkrét összegéről külön határoz.
A Képviselő-testület  utasítja a polgármestert,  hogy döntéséről a Csornai Többcélú 
Kistérségi Társulás Munkaszervet-vezetőjét értesítse.

Felelős: Blága Tibor polgármester
Határidő: azonnal

Blága Tibor: megköszöni a részvételt. A nyilvános ülést 1050 órakor bezárja. 
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A Képviselő-testület  a  tanácskozást  zárt  ülés  keretében folytatta,  melyről  külön jegyzőkönyv 
készült.

Kmf. 
Blága Tibor dr. Molnár Erika
polgármester jegyző


