
Maglóca Község Képviselő-testülete 

 

2-9/2011/Ny. 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 12-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 

 

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. 2012. évi vízdíj meghatározása. 

Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző 

 

2. 2012. évi hulladékszállítási díjak meghatározása. 

Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző 

 

3. Alpolgármesteri és képviselői tiszteletdíjak meghatározása. 

Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző 

 

4. Polgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítása. 

Előterjesztő: Farkas Miklósné alpolgármester 

 

5. Döntés a közösségi színtér szakköreinek beindításáról. 

Előterjesztő: Blága Tibor polgármester 

 

6. Csorna Város településszerkezeti tervének felülvizsgálata tárgyában véleményezés. 

Előterjesztő: Blága Tibor polgármester 
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Napirend tárgyalása: 

 

1. napirendi pont: 2012. évi vízdíj meghatározása. 

Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző 

(Az előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

Dr. Molnár Erika: ismerteti a rendelettervezetet. Elmondja, hogy az önkormányzat alacsonyabb 

összeget is meghatározhat, de abban az esetben a különbözetet az önkormányzatnak kell 

megfizetnie. Szerencsére az idei évben nem nagy az emelés, kb. 3,7 %.  

 

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 10/2011.(XII.13.) 

önkormányzati rendelete a vízi közműből szolgáltatott ivóvízdíj 

megállapításáról.  

(A rendelet írásban mellékelve.) 

 

2. napirendi pont: 2012. évi hulladékszállítási díjak meghatározása. 

Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző 

(Az előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

Dr. Molnár Erika: ismerteti az előterjesztést a négyféle áremelési javaslattal. 

 

Farkas Miklósné: az 1. verziót javasolja elfogadni, ami 7 %-os díjemelést jelent.  

 

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 11/2011.(XII.13.) 

önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtéséről, szállításáról, 

kezeléséről és ártalmatlanításáról szóló 8/2003.(XII.17.) rendelet módosításáról. 

(A rendelet írásban mellékelve.) 

 

3. napirendi pont: Alpolgármesteri és képviselői tiszteletdíjak meghatározása. 

Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző 

(Az előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

Dr. Molnár Erika: elmondja, hogy a helyi önkormányzati képviselő tiszteletdíjáról szóló 

rendeletet módosítani kellene, mivel nem szerepel benne, hogy a polgármesterre és az 

alpolgármesterre nem terjed ki a hatálya. Javasol új rendeletet alkotni.  

 

Farkas Miklósné: javasolja a tiszteletdíjat megemelni nettó 6.000,- Ft-ra.  

 

Blága Tibor: szavazásra bocsátja a rendelettervezetet a módosítási javaslattal együtt. 
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A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 3 fő. 

A Képviselő-testület egyhangúlag a következő rendeletet alkotta meg. 

 

Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2010.(XII.13.) 

önkormányzati rendelete a helyi önkormányzati képviselő tiszteletdíjáról. 

(A rendelet írásban mellékelve.) 

 

Blága Tibor: javasolja az alpolgármesteri tiszteletdíjat is megemelni 7.200,- Ft-ra. 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  

41/2011.(XII.12.) határozata 

 

Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy Farkas 

Miklósné alpolgármester tiszteletdíját 2011. január 1-jétől 7.200,- Ft/hó összegben 

állapítja meg. 

 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges pénzügyi intézkedéseket 

tegye meg. 

 

Felelős: dr. Molnár Erika jegyző 

Határidő: azonnal  

 

4. napirendi pont: Polgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítása. 

Előterjesztő: Farkas Miklósné alpolgármester 

 

Dr. Molnár Erika: elmondja, hogy 1000 lakos alatti településen a polgármester tiszteletdíját a 

polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők 

tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény szerint 96.625,- és 173.925,- Ft között kell, hogy 

meghatározza a testület, úgy, hogy az nem lehet kevesebb a korábbi polgármesteri tiszteletdíjnál. 

Jelenleg a polgármester tiszteletdíja: 110.000,- Ft. 

 

Farkas Miklósné: javasolja, hogy 10 %-kal emelje meg a testület a polgármester tiszteletdíját.  

 

Blága Tibor: bejelenti érintettségét, nem kíván a szavazásban részt venni. 

 

Farkas Miklósné: szavazásra bocsátja a javaslatot. 

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 2 fő. 

A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot, mely szerint a polgármester tiszteletdíja 

havi 121.000,- Ft. 

 

Dr. Molnár Erika: elmondja, hogy a költségátalány összege a tiszteletdíj 20-30%-a lehet. Jelenleg 

33.000,- Ft a költségátalány összege. Javasolja, hogy a tiszteletdíj 30%-ának megfelelő összeg, 

azaz 36.300,- Ft legyen a polgármester költségátalánya.  

 

Farkas Miklósné: szavazásra bocsátja a javaslatot. 
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A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 2 fő. 

A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot, mely szerint a polgármester 

költségátalány havi 36.300,- Ft. 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta. 

 

Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

42/2011.(XII.12.) határozata 

 

1. Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Blága Tibor társadalmi 

megbízatású polgármester tiszteletdíját 2012. január 1-jétől 121.000,- Ft/hó 

összegben állapítja meg.  

2. A Képviselő-testület a polgármester részére tiszteletdíja 30 %-ának megfelelő 

összegű, azaz 36.300,- Ft/hó költségátalányt állapít meg. 

 

Utasítja a Képviselő-testület az alpolgármestert, hogy döntéséről az érdekeltet 

értesítse, továbbá felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges pénzügyi intézkedéseket tegye 

meg. 

 

Felelős:  Farkas Miklósné alpolgármester 

dr. Molnár Erika jegyző 

Határidő: azonnal 

 

5. napirendi pont: Döntés a közösségi színtér szakköreinek beindításáról. 

Előterjesztő: Blága Tibor polgármester 

 

Dr. Molnár Erika: elmondja, hogy a közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton a közösségi 

színtér kialakítására nyert támogatásból az önkormányzat vásárolt egy fűrészgépet is. A cél az 

volt, hogy a településen egy barkácsszakkört lehetne indítani. Erről kellene most egy döntést 

hozni.  

 

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  

43/2011.(XII.12.) határozata 

 

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

januárjától – az igények felmérését követően – barkácsszakkört indít a kialakított 

közösségi színtér keretein belül.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szakkör megszervezéséről 

gondoskodjon.  

 

Felelős: Blága Tibor polgármester 

Határidő: 2011. december 31. 
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6. napirendi pont: Csorna Város településszerkezeti tervének felülvizsgálata tárgyában 

véleményezés. 

Előterjesztő: Blága Tibor polgármester 

(Az előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

Dr. Molnár Erika: ismerteti az előterjesztést. 

 

Blága Tibor: szavazásra bocsátja a javaslatot, mely szerint kifogást nem emel az önkormányzat. 

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 3 fő. 

A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta. 

 

Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

44/2011.(XII.12.) határozata 

 

Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Csorna Város 

településszerkezeti tervének felülvizsgálata tárgyában a településszerkezeti tervet 

előkészítő előzetes tájékoztató leírás alapján nyilatkozik arról, hogy a tervezet 

Maglóca Község Önkormányzatának érdekeit nem sérti, az előkészítő tájékoztató 

leírással kapcsolatban kifogást nem emel.   

 

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy döntéséről Csorna Város 

Önkormányzatát értesítse. 

 

Felelős: Blága Tibor polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Napirend után: 

 

Blága Tibor: tájékoztatja a testületet, hogy a mozgókönyvtári ellátást a csornai könyvtár is 

vállalná a következő évtől. Előzetesen jelezte a csornai könyvtár felé, hogy Maglóca csatlakozni 

kívánna a szolgáltatáshoz.  

 

Farkas Miklósné: véleménye szerint semmi akadálya, hogy Maglóca a csornai könyvtárral kössön 

megállapodást. Véleménye szerint szükség lenne közhasznú dolgozókra. A járdák széleit is le 

kellene pucolni.  

 

Blága Tibor: elmondja, hogy lett volna lehetőség 2 hónapra alkalmazni valakit, de úgy gondolta, 

hogy erre most nincs szükség, hanem inkább majd tavasszal, akkor több munka van.  

 

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

 órakor bezárja.  

 

 

Kmf.  

 Blága Tibor dr. Molnár Erika  

 polgármester jegyző 


