
Maglóca Község Képviselő-testülete 

 

2-8/2011/Ny. 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 29-én 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 

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. Beszámoló az önkormányzat 2011. évi háromnegyed éves helyzetéről. 

Előterjesztő: Blága Tibor polgármester 

 

2. 2012. évi költségvetési koncepció jóváhagyása. 

Előterjesztő: Blága Tibor polgármester 

 

3. Közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton nyert támogatás felhasználása. 

Előterjesztő: Blága Tibor polgármester 

 

4. Rendőrség üzemanyagköltségéhez történő hozzájárulás. 

Előterjesztő: Blága Tibor polgármester 

 

Zárt ülési napirend: 

 

5. Normatív lakásfenntartási támogatás iránti kérelem elbírálása. 

Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző 
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6. Átmeneti segély iránti kérelem elbírálása. 

Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző 

 

Napirend tárgyalása: 

 

1. napirendi pont: Beszámoló az önkormányzat 2011. évi háromnegyed éves helyzetéről. 

Előterjesztő: Blága Tibor polgármester 

(Az előterjesztés írásban mellékelve.)  

 

Blága Tibor: elmondja, hogy az anyagot kiküldték a képviselőknek.  

 

Varga Attiláné: ismerteti a beszámolót. Elmondja, hogy a könyvtári támogatásból az épület 

fenntartását is lehet finanszírozni, így az épületfelújítás önrészének egy része ebből 

finanszírozható.  

 

Blága Tibor: elmondja, hogy favágásból, faértékesítésből még lesz valamennyi bevétele az 

önkormányzatnak. Szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását. 

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 3 fő. 

A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta. 

 

Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

35/2011.(XI.29.) határozata 

 

Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 

költségvetésének 2011. évi háromnegyed éves helyzetéről szóló beszámolót az 

előterjesztett tartalommal elfogadja.  

 

2. napirendi pont: 2012. évi költségvetési koncepció jóváhagyása. 

Előterjesztő: Blága Tibor polgármester 

(Az előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

Varga Attiláné: ismerteti a koncepciót. Elmondja, hogy konkrét számadatok még nem ismertek, 

de várhatóan december 16-án fogadják el a költségvetési törvényt. Maglóca vonatkozásában a 

normatívák tekintetében sok változás nem lesz, van amelyik kis mértékben emelkedik, van 

amelyik kicsit csökken.  Nagy változás az idei évhez képest nem lesz, nagyjából ugyanazokat a 

feladatokat kell ellátni.  

 

Blága Tibor: szavazásra bocsátja a koncepció elfogadását. 

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 3 fő. 

A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta. 

 

Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

36/2011.(XI.29.) határozata 

 

Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetési 

koncepciót az előterjesztett tartalommal elfogadja. 
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A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a költségvetési rendelettervezetet 

a koncepcióban foglaltak szerint terjessze elő. 

 

Felelős: Blága Tibor polgármester 

Határidő: 2012. február 15. 
 

3. napirendi pont: Közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton nyert támogatás felhasználása. 

Előterjesztő: Blága Tibor polgármester 

 

Varga Attiláné: elmondja, hogy a közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton az önkormányzat 

1.467.000,- Ft nyert. Ebből a pénzből eddig egy laptopot, kályhát és egy fűrészt vásárolt az 

önkormányzat. El kellene dönteni, hogy a támogatás fennmaradó részéből mit vásároljon az 

önkormányzat. A támogatás berendezésre, műszaki, technikai eszközökre fordítható. 

 

Farkas Miklósné: véleménye szerint vásároljon az önkormányzat egy rendezvénysátrat, így a 

falunapokon nem kellene mindig sátrat bérelni. 

 

Kinczer Kálmán: egyetért a javaslattal. 

 

Varga Attiláné: elmondja, hogy a sátrat majd bérbe is lehet adni. Esetleg lehetne még székeket is 

vásárolni. 

 

Blága Tibor: véleménye szerint inkább sörpadokat kellene vásárolni. Szavazásra bocsátja a 

javaslatot, mely szerint az önkormányzat rendezvénysátrat, 8 asztalt és 16 sörpadot, valamint a 

színpad megvilágítására reflektorokat vásárol. 

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 3 fő. 

A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta. 

 

Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

37/2011.(XI.29.) határozata 

 

Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a 

közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton nyert támogatásból történt laptop 

vásárlást, kályhavásárlást és fűrészgép megvásárlását jóváhagyja. A képviselő-

testület dönt továbbá arról, hogy a pályázaton nyert támogatás terhére vásárol 8 db 

asztalt és 16 db sörpadot, egy rendezvénysátrat, valamint a sátor és színpad 

megvilágításához szükséges reflektorokat 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltak 

beszerzéséről gondoskodjon. 

 

Felelős: Blága Tibor polgármester 

Határidő: 2011. december 31. 
 

4. napirendi pont: Rendőrség üzemanyagköltségéhez történő hozzájárulás. 

Előterjesztő: Blága Tibor polgármester 

 

Dr. Molnár Erika: elmondja, hogy a rendőrség üzemanyagköltségéhez több önkormányzat is 

hozzájárul. Korábban volt már olyan, hogy Maglóca is hozzájárult valamennyi költséggel. 
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Javasolja, hogy havi 1.000 - 2.000,- Ft-tal járuljon hozzá az önkormányzat az 

üzemanyagköltségekhez, és ezzel a körzeti megbízotti szolgálati feladatok ellátását segítse. 

 

Farkas Miklósné: elmondja, hogy korábban valóban támogatta az önkormányzat a rendőrséget. 

Most is javasolja a támogatást, mert elég ritkán látja a rendőröket a településen. Akkor talán 

többször meg tudnak majd jelenni Maglócán is. 1.000,- Ft támogatást javasol. 

 

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  

38/2011.(XI.29.) határozata 

 

Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy 2011. 

december 1-jétől havi 1.000,- Ft összegű támogatást nyújt a Csornai 

Rendőrkapitányság részére a körzeti megbízotti szolgálati feladatok ellátásának 

segítéséhez.  

A képviselő-testület a támogatással az üzemanyagköltségekhez kíván hozzájárulni.  

 

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy döntéséről a Rendőrkapitányságot 

értesítse, a támogatásra vonatkozó megállapodást írja alá és a határozat 

végrehajtásáról gondoskodjon. 

 

Felelős: Blága Tibor polgármester 

Határidő: értesítésre azonnal, támogatás kifizetésére folyamatos 

 

Napirend után: 

 

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

következő lépés a kőműves munka lesz. Elmondja, hogy benyújtották a LEADER-pályázatokat, 

egyiket a tó felújítására, másikat pedig rendezvény megvalósítására. 

 

Blága Tibor: megköszöni a részvételt. A nyilvános ülést 10
30

 órakor bezárja.  

 

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

készült. 

 

 

Kmf.  

 Blága Tibor dr. Molnár Erika  

 polgármester jegyző 


