
Maglóca Község Képviselő-testülete 

 

2-7/2011/Ny. 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 8-án tartott 

nyilvános üléséről. 

 

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 

 

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. Döntés hitelfelvételről. 

Előterjesztő: Blága Tibor polgármester 

 

2. 2012. évi belső ellenőrzési terv valamint 2011-2015. évi stratégiai ellenőrzési terv 

jóváhagyása. 

Előterjesztő: Blága Tibor polgármester 

 

3. Földhaszonbérleti szerződés meghosszabbítása. 

Előterjesztő: Blága Tibor polgármester 

 

4. Nyugdíjasnap szervezése. 

Előterjesztő: Blága Tibor polgármester 
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Napirend tárgyalása: 

 

1. napirendi pont: Döntés hitelfelvételről. 

Előterjesztő: Blága Tibor polgármester 

 

Blága Tibor: elmondja, hogy a kultúrház felújításához hitelfelvételre van szükség. Az OTP Bank 

lehetőséget biztosít támogatás megelőlegezési hitel felvételére, kedvező feltételekkel. 

 

Farkas Miklósné: javasolja a hitelfelvételt, de csak akkora összeget, amekkora feltétlenül 

szükséges.   

 

Blága Tibor: javasolja, hogy a testület döntsön a hitelfelvételről. Azt pedig, hogy mekkora 

összegű legyen a hitel még a gazdálkodási csoportvezetővel átszámolják. Szavazásra bocsátja a 

hitelfelvételre vonatkozó javaslatot. A hitel összege: maximum 4.687.026,- Ft.  

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 3 fő. 

A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta. 

 

Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

31/2011.(XI.8.) határozata 

 

Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatás megelőlegezési 

hitel igénybevételét rendeli el.  

A hitel célja: Maglóca kultúrház felújítása, MVH támogatás megelőlegezése. 

A hitel összege: maximum 4.687.026,- Ft. 

A hitel futamideje: 2012. június 30. 

 

Hitelfedezet: A Képviselő-testület kötelezettséget vállal a hitel visszafizetésére, 

valamint arra, hogy a futamidő alatti évek költségvetésébe a felvett hitelt és járulékait 

betervezi és jóváhagyja. 

Az Önkormányzat a hitel fedezeteként ajánlja fel valamennyi költségvetési bevételét, 

valamint mindenkori helyi adóbevételének, továbbá a 2064299925 azonosító számon 

nyilvántartott támogatási kérelem alapján – falumegújításra és -fejlesztésre igénybe 

vehető támogatás jogcímen – elnyert MVH támogatás OTP Bank Nyrt-re történő 

engedményezését. 

A Testület nyilatkozik arról, hogy a már meglévő hitelekből, kezességvállalásokból 

és az igényelt hitelből adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 88. §. (2) bekezdésében meghatározott 

korlátozás alá. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a határozatban 

foglalt feltételekkel történő hitelfelvétel ügyében eljárjon, és a hitelszerződést az 

Önkormányzat képviseletében a Bankkal megkösse. 

 

Felelős: Blága Tibor 

Határidő: 2011. december 31. 
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2. napirendi pont: 2012. évi belső ellenőrzési terv valamint 2011-2015. évi stratégiai ellenőrzési 

terv jóváhagyása. 

Előterjesztő: Blága Tibor polgármester 

(Az előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

Dr. Molnár Erika: ismerteti a 2012. évi belső ellenőrzési tervet és a stratégiai tervet. Elmondja, 

hogy az önkormányzatoknak kötelező feladata a belső ellenőrzésről gondoskodni. Ezt a feladatot 

a kistérségi társulás keretein belül látja el az önkormányzat. Minden évben november 15-ig kell 

jóváhagyni a következő évi tervet.  

 

Blága Tibor: szavazásra bocsátja a terv elfogadását. 

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 3 fő. 

A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta. 

 

Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

32/2011.(XI.8.) határozata 

 

Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi belső ellenőrzési 

tervet, valamint a 2011-2015. évi stratégiai ellenőrzési tervet az előterjesztett 

tartalommal jóváhagyja. 

 

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a belső ellenőrzési terv szerint 

gondoskodjon a jövő évi belső ellenőrzésről. 

 

Felelős: Blága Tibor polgármester 

Határidő: 2012. december 31. 

 

3. napirendi pont: Földhaszonbérleti szerződés meghosszabbítása. 

Előterjesztő: Blága Tibor polgármester 

 

Dr. Molnár Erika: elmondja, hogy Kalányos Ferenc földhaszonbérleti szerződése 2011. július 31-

én lejárt. Az éves haszonbérleti díj 20.000,- Ft volt. 

 

Blága Tibor: elmondja, hogy Kalányos Ferenc szóban jelezte, hogy továbbra is szeretné a 

földterületet bérelni.  

 

Farkas Miklósné: javasolja a bérleti szerződést egy évvel meghosszabbítani, és 20.000,- Ft 

összegű éves bérleti díjat meghatározni.  

 

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 Önkormányzata Képviselő-testületének  

33/2011.(XI.8.) határozata 

 

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

16. hrszú beépítetlen terület bérbeadására vonatkozó Kalányos Ferenc Maglóca, 
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Széchenyi u. 36. szám alatti lakossal kötött haszonbérleti szerződést 1 évvel, 2012. 

július 31-ig meghosszabbítja.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a haszonbérleti szerződés 

megkötésére. 

 

Felelős: Blága Tibor polgármester 

Határidő: azonnal 

 

4. napirendi pont: Nyugdíjasnap szervezése. 

Előterjesztő: Blága Tibor polgármester 

 

Blága Tibor: úgy gondolja, hogy a helyett, hogy pénzt kapnának a nyugdíjasok karácsonyra, 

lehetne szervezni egy előadást, amire meghívná őket a testület. Kaphatnának egy 1.500,- Ft-os 

utalványt, amit az előadást követően levásárolhatnák bioélelmiszerekre.  

 

Farkas Miklósné: elmondja, hogy neki nem igazán tetszik ez az ötlet. Véleménye szerint az 

embereknek sem tetszene. Javasolja, hogy inkább egy kis csomagot kapjanak a nyugdíjasok, 

beleértve a rokkantnyugdíjasokat is.  

 

Blága Tibor: szavazásra bocsátja a javaslatot, mely szerint 1.500,- Ft értékben minden nyugdíjas 

kapjon karácsonyi csomagot. 

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 3 fő. 

A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta. 

 

Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

34/2011.(XI.8.) határozata 

 

Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a 

településen élő nyugdíjas és rokkantnyugdíjas személyeknek 1.500,- Ft értékben 

karácsonyi csomagot biztosít.  

A Képviselő-testület a csomagok árát a 2011. évi költségvetésében, a reprezentációs 

kiadások keretében biztosítja.   

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a csomagok összeállításáról 

és kihordásáról gondoskodjon. 

 

Felelős: Blága Tibor polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Napirend után: 

 

Blága Tibor: elmondja, hogy megkezdődött a kultúrház felújítása, a cserepet már leszedték. A 

következő lépés a kőműves munka lesz. 

 

Blága Tibor: megköszöni a részvételt. A nyilvános ülést 10
45

 órakor bezárja.  

 

Kmf.  

 Blága Tibor dr. Molnár Erika  

 polgármester jegyző 


