
Maglóca Község Képviselő-testülete
2/2008/A.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Maglóca Község Képviselő-testülete 2008. február 19-én 13 óra 30
               perckor a maglócai polgármester hivatalában megtartott nyilvános
               üléséről.

Jelen vannak: Tóth Ferenc polgármester,
                         Farkas Miklósné, Horváth Györgyné és
                         Kinczer Kálmán képviselők
                         Dr. Dóczy György jegyző
                         Varga Attiláné pénzügyi csoportvezető (csak az 1. napirendnél)

Tóth Ferenc polgármester Megállapítja, hogy a képviselő-testület valamennyi
tagja jelen van, így az ülés határozatképes. Javaslatára a képviselő-testület a
következő napirendet fogadta el:

N A P I R E N D:

1./ A 2008. évi költségvetés.
Előadó: Tóth Ferenc polgármester

2./ Időszerű feladatok.
Előadó: Tóth Ferenc polgármester
              Dr. Dóczy György jegyző

1. napirendi pont
Az önkormányzat 2008. évi költségvetése.
Előadó: Tóth Ferenc polgármester
               /Előterjesztés csatolva/
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Hozzászólások:

Tóth Ferenc polgármester A buszváró létesítését mindenképpen meg kell oldani,
ha sikerül pályázati támogatást szerezni, ha nem. A falunap helyett célszerűbbnek
tartaná idősek napját tartani.
Községgazdálkodási feladatokra mindenképpen szükségesnek tart egy alkalmas
személyt foglalkoztatni. Próbálkozott még a szomszédos településen is
munkanélküli személy keresésével, de nem talált alkalmas embert. Lenne egy agilis
személy, aki 70-75 eFt nettó fizetést kér. Vele el tudná végeztetni a szükséges
bokor irtásokat és a fűnyírást, kéri a képviselő-testület támogatását, véleményét.

Varga Attiláné pénzügyi csoportvezető Ha nem lesz pályázati pénz, akkor össze
kell gyűjteni a fejlesztés fedezetét, és úgy kell megvalósítani.

Farkas Miklósné alpolgármester Támogatja a polgármester javaslatát. Egyetért a
pénzügyi csoportvezető által elmaradtakkal.
Javasolja a polgármester tiszteletdíját és költségtérítését 5%-kal felemelni.

Horváth Györgyné képviselő Megjegyzi, hogy állami támogatás nélkül elég sok
lesz a fizikai munkás éves bére. Egyetért az eddig elhangzott javaslatokkal.

A képviselő-testület 3 igen szavazattal (a polgármester a szavazásban nem vett
részt) a következő határozatot hozta:

1/2008.(II.19.) képviselő-testületi határozat
A képviselő-testület Tóth Ferenc polgármester
tiszteletdíját havi 106.600,-Ft-ban
költségtérítését pedig havi   30.450,-Ft-ban
állapítja meg és rendeli el folyósítani.

Határidő: 2008. január 1-től
Felelős: Dr. Dóczy György jegyző

A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

2/2008.(II.19.) képviselő-testületi határozat
A képviselő-testület egyetért egy 8 órás fizikai munkás
alkalmazásával a községgazdálkodási feladatok ellátására.



3

A foglalkoztatás költségeit az önkormányzat költségvetésében
szerepeltetni kell.

Határidő: azonnal, illetve 2008. december 31-ig
Felelős: Tóth Ferenc polgármester

A képviselő-testület 4 igen szavazattal ellenszavazat nélkül

Megalkotta az önkormányzat 1/2008.(II.20.) rendeletét
az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről az 1 és
2/2008.(II.19.) határozatokban foglaltak figyelembe
vételével, a jegyzőkönyvhöz csatolt tartalommal és formában.

2. napirendi pont

Tóth Ferenc polgármester Beszámol a megelőző ülési határozatok végrehajtásáról.
A buszmegállóhely tervei rövidesen elkészülnek. Egy fából készült és a
környezetbe illő buszváró helyiség felállítására gondolt. Így ilyen váróhelyiségre
vonatkozó ajánlatokat keres.

A képviselő-testület egybehangzó igen szavazatokkal elfogadta a polgármester
beszámolóját.

A képviselő-testület a továbbiakban zárt ülésen folytatta a munkáját.

K.m.f.

                       /Tóth Ferenc/                                            /Dr. Dóczy György/
                       polgármester                                                      jegyző


