
Maglóca Község Képviselő-testülete 

2-6/2011/Ny. 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2011. szeptember 30-án tartott nyilvános 

üléséről, közmeghallgatásról. 

 

A képviselő-testületi ülés kezdete: 10
00

 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 

 

A lakosság részéről jelenlévők: 

 

12 fő érdeklődő 

 

 

Blága Tibor: köszönti a testületi ülésen megjelenteket. Elmondja, hogy a mai nap a helyi 

önkormányzatok napja. 21 évvel ez előtt ezen a napon voltak első helyi önkormányzati 

választások. 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. 

   

Közmeghallgatás napirendje: 

 

1. Tájékoztató a település 2011. évéről, továbbá közérdekű kérdések, észrevételek, 

javaslatok. 

Előterjesztő: Blága Tibor polgármester 

 

További napirendi pontok: 

 

2. Helyi hulladékgazdálkodási terv jóváhagyása. 

Előterjesztő: Blága Tibor polgármester 

 

3. Egyes szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása. 

Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző 
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4. Döntés pályázatok benyújtásáról. 

Előterjesztő: Blága Tibor polgármester 

 

5. Egyed község csatlakozása a Kistérségi Társulás Szociális Központjához. 

Előterjesztő: Blága Tibor polgármester 

 

6. Csornai Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának 

jóváhagyása. 

Előterjesztő: Blága Tibor polgármester 

 

7. Kultúrház felújítása. 

Előterjesztő: Blága Tibor polgármester 

 

Napirend tárgyalása: 

 

1. napirendi pont: Tájékoztató a település 2011. évéről, továbbá közérdekű kérdések, 

észrevételek, javaslatok. 

Előterjesztő: Blága Tibor polgármester 

(Az előterjesztés írásban mellékelve.)  

 

Blága Tibor: elmondja, hogy ha valakinek a tájékoztató közben kérdése van, nyugodtan tegye fel. 

Tájékoztatja a megjelenteket az önkormányzat 2011. 1. félévi helyzetéről. A kultúrház 

felújításával kapcsolatban elmondja, hogy a bejárati ajtó cseréje már megtörtént. A kultúrház 

felújításának terve tartalmazza a bejárati rész változtatását, viszont erre nem kapott az 

önkormányzat támogatást. Az ajtót nem most kellett beszerezni, mert már korábban megvásárolta 

az önkormányzat. A bejárati rész is akkor lesz teljesen befejezve (pl. térkövezés), ha a 

tetőfelújítás és szigetelés megvalósul. Ideiglenesen elhelyeztek egy korlátot is, így már gond 

nélkül használható az új lépcső. 

 

Bognár Csabáné: megkérdezi, hogy milyen célból történt gyűjtés a faluban, mivel véleménye 

szerint erről a falu lakosságát tájékoztatni kellene. Volt olyan, aki azt mondta, hogy többet nem 

ad, mivel nem kapott visszajelzést arról, hogy azt a pénzt mire költötte az önkormányzat.  

 

Farkas Miklósné: elmondja, hogy a testület döntött arról, hogy az idei évben még az egész 

településen elvégzi a fűnyírást. Ettől függetlenül, ha valaki le tudja nyírni maga, vagy esetleg 

tudna egy kis pénzt felajánlani, akkor ezzel könnyítene az önkormányzat dolgán. A gyűjtéssel 

tehát az volt a cél, hogy az fűnyírás költségeit csökkentse. 

 

Bognár Csabáné: elmondja, hogy a levél, amit a lakosságnak kiküldtek, nem erről szólt. 

 

Andrea Burns: elmondja, hogy a tavalyi közmeghallgatáson volt arról szó, hogy az önkormányzat 

továbbra is vállalja a fűnyírást.  

 

Blága Tibor: elmondása szerint lehetséges, hogy az egész országban nincs még egy olyan 

település, ahol az önkormányzat nyírja mindenki előtt a füvet. A testület úgy döntött, hogy 

továbbra is vállalja a fűnyírást. Viszont vannak olyanok, akik jobb anyagi helyzetben vannak, 

mint mások. Egy osztrák nyugdíjas pl. több nyugdíjat kap, mint egy magyar nyugdíjas. Ezért 

gondolt arra, hogy aki úgy érzi, hogy az önkormányzat válláról kicsit levenné a terhet, az esetleg 

faluszépítés címén járuljon hozzá a költségekhez. Jövő tavaszra pedig valamit majd kitalálnak a 
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fűnyírással kapcsolatban. Elmondja, hogy 47.000,- Ft folyt be a lakosságtól faluszépítésre, 

nagyon köszöni. Pótolni fogják a köszönőleveleket a befizetők részére.  

 

Id. Farkas Géza: elmondja, hogy megfizetné azt is, hogy az ingatlanait valaki lenyírja, de nem 

talál rá embert. Ha az önkormányzat vállalná, megfizetnék. 

 

Farkas Miklósné: elmondja, hogy az önkormányzatnak van elég területe, ahol füvet kell nyírni, 

nem tudja még a magántelkek nyírását is vállalni. Megjegyzi, hogy a falu központjában nagyon 

rontja a képet Farkas Gézáék ingatlana, ami nagyon rendezetlen, gazos. A saját portáján 

mindenkinek magának kell rendet tartani. 

 

Bognár Csabáné: véleménye szerint az önkormányzat határozza meg, hogy mennyit tud szánni a 

fűnyírásra, és akkor a lakók is hozzájárulnak.  

 

Farkas Miklósné: elmondja, hogy ez azért is nehéz, mert nem egyformák a területek. Nehéz 

meghatározni, hogy ki mennyit fizessen.  

 

Andrea Burns: véleménye szerint mivel a külföldiek nem rendszeresen vannak itt, egyszerűbb és 

ésszerűbb lenne, ha a telekadó befizetésével együtt tudnák befizetni a fűnyírás díját, ha majd lesz 

ilyen. 

 

Bognár Csabáné: megjegyzi, hogy a buszmegálló mindig nagyon szemetes.  

 

Tóth Ferenc: elmondja, hogy korábban kéthetente rendesen kitakarították, de most valóban 

nagyon szemetes.  

 

Kalányos Ferenc: kéri az önkormányzatot, hogy a külterületi utakat alakítsa ki, tegye rendbe.  

 

Dr. Molnár Erika: elmondja, hogy sajnos az önkormányzatnak arra sincs pénze, hogy a belterületi 

útjait felújítsa. Véleménye szerint azoknak a gazdáknak kellene a külterületi utak állapotára 

odafigyelni, akik használják azokat.  

 

Andrea Burns: megjegyzi, hogy nincs rámpa az új bejáratnál.  

 

Blága Tibor: elmondja, hogy az a rámpa, ami volt, nem volt szabályos, ezért is került elbontásra. 

Helyette a hátsó bejáratnál lesz majd egy rámpa.  

 

Tóth Ferenc: kéri, hogy a temetőben a sírok között az önkormányzati dolgozók ne használjanak 

gyomirtót. 

 

Blága Tibor: elmondja, hogy a buszvárókat lefestették, a takarításra pedig jobban oda fognak 

figyelni. Elmondja, hogy a jövő évi falunapi rendezvényre pályázatot nyújtanak be. 250.000,- Ft-

ra lehet pályázni. Elmondja, hogy a tavasszal 12 családot részesítettek élelmiszersegélyben, 

amivel kapcsolatban sok kritika érkezett. A Katolikus Karitász osztotta ki ezeket az EU-

élelmiszercsomagokat, az önkormányzat közreműködésével. Most ismét lesz lehetőség 

élelmiszercsomag-osztásra. Sajnos nehéz igazságosan osztani, viszont most mindenkinek 

kiküldték a segélyben részesülés feltételeit, így mindenki maga láthatja, hogy jogosult-e a 

csomagra. A csomag kiosztása karácsony körül várható. Amennyiben valaki csak pár száz 

forinttal marad le a segélyről, annak esetleg az önkormányzat juttat majd valamit. 
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Farkas Miklósné: elmondja, hogy támadás érte a testületet, hogy hogyan osztották ki ezeket a 

csomagokat, pedig nem is tudtak róla.  

 

 

Blága Tibor: elmondja, hogy a nagycenki vágtát megnyerte Horváth István lova, ezzel eljutott 

Pestre az országos vágtára. Adott neki képeslapokat a faluról, meg zászlót, hiszen a falut is 

népszerűsítette.  

 

Tóth Ferenc: sérelmezi, hogy elmaradt az idősek napja. Véleménye szerint az idősek ennyit 

megérdemelnének.  

 

Dr. Molnár Erika: elmondja, hogy nem maradt el az idősek napja, csak egyben tartották a 

falunapot és idősek napját.  

 

2. napirendi pont: Helyi hulladékgazdálkodási terv jóváhagyása. 

Előterjesztő: Blága Tibor polgármester 

(Az előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

Dr. Molnár Erika: elmondja, hogy a korábbi helyi hulladékgazdálkodási terv 2005-ben készült, 

amelyet időközönként felül kell vizsgálni. A hulladékgazdálkodási tervvel kapcsolatos 

észrevételeket, állásfoglalásokat írásban már jelezték a szakhatóságok. A tervet rendelettel kell 

jóváhagyni. 

 

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 8/2011.(X.3.) 

önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási terv jóváhagyásáról. 

(A rendelet írásban mellékelve.) 

 

3. napirendi pont: Egyes szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása. 

Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző 

(Az előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

Dr. Molnár Erika: ismerteti a rendelettervezetet. Az első szakaszban lévő módosítás lényege, 

hogy a képviselő-testületnek a törvény szerint lehetőség van a bérpótló juttatásnál egyéb 

jogosultsági feltételt előírni. Az egyéb feltételként a képviselő-testület előírja, hogy a kérelem 

benyújtója illetve az ellátás jogosultja köteles a lakókörnyezete rendezettségét biztosítani. 

Véleménye szerint ösztönzőleg hathat az emberekre, ha addig nem kaphat bérpótló támogatást, 

amíg a környezetét rendbe nem teszi. A másik módosítás a lakásfenntartási támogatást érinti, 

melynek szabályozása szeptember 1-jétől változott. A normatív lakásfenntartási támogatást a 

szociális törvény szabályozza. A helyi lakásfenntartási támogatást az önkormányzat helyi 

rendelete szabályozza a törvény alapján. A jelenlegi szabályozás szerint a helyi lakásfenntartási 

támogatás folyósításához szükséges bizonyos számlák benyújtására. Lehetőség van a normatív 

lakásfenntartási támogatáshoz hasonlóan arra, hogy az önkormányzat meghatároz egy elismert 

lakásnagyságot (attól függően, hogy hányan laknak a lakásban) és meghatároz egy m
2
-re jutó 

elismert költséget, és attól függően adja a támogatást, hogy ennek a kettőnek mekkora a szorzata. 

A helyi lakásfenntartási támogatásnak az a lényege, hogy aki normatív lakásfenntartási 
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támogatásra nem jogosult, az a kedvezőbb feltételek alapján helyi lakásfenntartási támogatást 

tudjon igénybe venni. A jövedelemhatárt úgy kell meghatározni, hogy az nem lehet kevesebb az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-ánál. A normatív lakásfenntartási 

támogatásnál 250 % jövedelemhatár van meghatározva, a helyi lakásfenntartási támogatásban 

valamivel nagyobb összeget lehetne meghatározni. A helyi lakásfenntartási támogatást az 

önkormányzat a saját költségvetéséből biztosítja, a normatív lakásfenntartási támogatásnál pedig 

csak 10 %-ot fizet az önkormányzat, 90%-ot pedig az állam.  

 

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 9/2011.(X.3.) 

önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2009.(IV.1.) 

rendelet módosításáról. 

(A rendelet írásban mellékelve.) 

 

4. napirendi pont: Döntés pályázatok benyújtásáról. 

Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző 

 

Blága Tibor: elmondja, hogy a LEADER-pályázatok keretében lehetőség van pályázatokat 

benyújtani. Két pályázatot javasol benyújtani, az egyik a jövő évi településnapra, búcsúra 

vonatkozik, 250.000,- Ft-ra lehet pályázni. A másik pályázat keretében közösségi tér kialakítására 

lehet 4 millió Ft-ra pályázni. Ezen pályázat keretében szeretne a Sándor-gödörben egy 

látványtavat és parkot kialakítani. A pályázatok önrésze az ÁFA összege. Véleménye szerint, ha 

nyer a pályázat, akkor jövő évben, vagy utána lehetne megvalósítani. Szavazásra bocsátja a 

pályázatok benyújtását. 

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 3 fő. 

A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta. 

 

Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

27/2011.(IX.30.) határozata 

 

Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy LEADER-

pályázatot nyújt be a maglócai búcsú jövő évi megrendezésére. A Képviselő-testület 

250.000,- Ft-ra nyújtja be a pályázatot, melyből a költségvetésében 50.000,- Ft-ot 

önrészként biztosít. 

 

A Képviselő-testület dönt arról, hogy LEADER-pályázatot nyújt be a látványtó és 

park, mint közösségi tér kialakítására A Képviselő-testület 4.000.000,- Ft-ra nyújtja 

be a pályázatot, melyből a költségvetésében 800.000,- Ft-ot önrészként biztosít. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatok benyújtásáról 

határidőben gondoskodjon. 

 

Felelős: Blága Tibor 

Határidő: 2011. október 31. 
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5. napirendi pont: Egyed község csatlakozása a Kistérségi Társulás Szociális Központjához. 

Előterjesztő: Blága Tibor polgármester 

 

Blága Tibor: elmondja, hogy Egyed község a szociális étkeztetés és idősek nappali ellátása 

feladatok tekintetében csatlakozni kíván a Kistérségi Társulás Szociális Központjához. Ehhez 

minden társult önkormányzatnak hozzá kell járulnia. Javasolja, hogy a képviselő-testület járuljon 

hozzá. Szavazásra bocsátja a javaslatot. 

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 3 fő. 

A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta. 

 

Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

28/2011.(IX.30.) határozata 

 

Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy 

Egyed Község a szociális étkeztetés és idősek nappali ellátása feladatok tekintetében 

csatlakozzon a Csornai Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Központjához.  

 

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy döntéséről a Csornai Többcélú 

Kistérségi Társulást értesítse. 

 

Felelős: Blága Tibor polgármester 

Határidő: azonnal 

 

6. napirendi pont: Csornai Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltatástervezési 

Koncepciójának jóváhagyása. 

Előterjesztő: Blága Tibor polgármester 

(Az előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

Blága Tibor: elmondja, hogy a Kistérségi Társulás társulási ülésen elfogadta a koncepciót, de 

minden társult önkormányzatnak is jóvá kell hagyni. Javasolja, hogy a képviselő-testület fogadja 

el a koncepciót. Szavazásra bocsátja a javaslatot. 

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 3 fő. 

A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta. 

 

Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

29/2011.(IX.30.) határozata 

 

Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csornai Többcélú 

Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióját az előterjesztett 

tartalommal jóváhagyja. 

 

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy döntéséről a Csornai Többcélú 

Kistérségi Társulást értesítse. 

 

Felelős: Blága Tibor polgármester 

Határidő: azonnal 
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7. napirendi pont: Kultúrház felújítása. 

Előterjesztő: Blága Tibor polgármester 

 

Blága Tibor: elmondja, hogy a kultúrház felújításával kapcsolatban – a testület korábbi 

döntésének megfelelően – tárgyalásokat folytatott a DANÉP Kft.-vel. Sikerült a vállalkozói 

díjból kb. 1.700.000,- Ft-ot alkudni, viszont még így is magasabb az összeg, mint a pályázaton 

nyert támogatás. Ennek ellenére javasolja, hogy a testület fogadja el ezt az árat, ami bruttó 

7.226.110,- Ft. Az önrész kb. 2.500.000,- Ft. Javasolja, hogy egyelőre a munkák egy részére 

kössék meg a szerződést, a tetőfedésre, bádogozásra, ácsszerkezetekre, valamint kéményépítésre. 

Ez bruttó 4.639.641,- Ft-ba kerül. A további munkálatokra pedig csak jövő év elején javasolja a 

szerződés megkötését. Valószínűleg a jövő évi munkálatoknál folyószámlahitelt is igénybe kell 

majd venni. Szavazásra bocsátja a javaslatot. 

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 3 fő. 

A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta. 

 

Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

30/2011.(IX.30.) határozata 

 

Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a 

LEADER-pályázaton nyert támogatásból finanszírozandó kultúrház-felújítás 

tetőfedési, bádogozási, ácsszerkezet-építési, valamint kéményépítési munkálataival a 

DANÉP Kft.-t (9300. Csorna, Szegfű u. 11.) bízza meg. 

A vállalkozói díj: 3.711.713,- Ft + ÁFA, összesen bruttó 4.639.641,- Ft.  

A Képviselő-testület dönt arról, hogy a vállalkozói díjat a LEADER-pályázaton nyert 

támogatásból, illetve saját költségvetéséből finanszírozza.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a DANÉP Kft.-vel a 

vállalkozói szerződést írja alá. 

 

Felelős: Blága Tibor 

Határidő: azonnal 

 

Blága Tibor: megköszöni a részvételt. A nyilvános ülést 11
30

 órakor bezárja.  

 

Kmf.  

 

 Blága Tibor dr. Molnár Erika  

 polgármester jegyző 


