
Maglóca Község Képviselő-testülete
2-2/2008.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:  Maglóca Község Képviselő-testületének  2008. április 07-én 13 óra 30
perckor a maglócai kultúrházban megtartott nyilvános üléséről.

Jelen vannak: Tóth Ferenc polgármester,
      Farkas Miklósné, Hováth Györgyné és
      Kinczer Kálmán képviselők
      dr. Dóczy György jegyző
 Varga Attiláné pü.csop.vez.

Tóth Ferenc polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület valamennyi
megválasztott 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 2007. évi zárszámadás, és a belső ellenőri vizsgálatok tapasztalatai
Előadó: Tóth Ferenc polgármester

2./ Falugondnoki gépjárműre pályázat
Előadó: Tóth Ferenc polgármester

3./ Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezése
Előadó:  dr.Dóczy György jegyző

4./ Időszerű feladatok.
Előadó: Tóth Ferenc polgármester

1.napirendi pont
A 2007. évi zárszámadás, és a belső ellenőri vizsgálatok tapasztalatai
Előadó: Tóth Ferenc polgármester

/Előterjesztés csatolva./

A képviselő-testület négy igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta az
előterjesztést és



                                megalkotta az önkormányzat 2/2008.(     ) rendeletét az
  önkormányzat 2007.évi költségvetéséről  szóló
 1/2007(II.13.) rendelete módosításáról a jegyzőkönyvhöz
 mellékelt tartalommal és formában,

valamint
 megalkotta az önkormányzat 3/2008.(     ) rendeletét az
 önkormányzat 2007.évi költségvetésének zárszámadásáról
 a jegyzőkönyvhöz mellékelt tartalommal és formában.

2.napirendi pont

Falugondnoki gépjárműre pályázat
Előadó: Tóth Ferenc polgármester

Tóth Ferenc polgármester Véleménye szerint jól jönne a falunak egy
falugondnoki gépjármű, és egy falugondnok.

Kinczer Kálmán képviselő: Kérdése: Ki lenne a falugondnok.

Dr.Dóczy György  jegyző: Részletesen ismerteti a pályázati feltéteket, a
kapcsolódó határozati javaslatokat. Felhívja  a figyelmet, hogy a pályázatban
szereplő összeg nettó ár, így az ÁFÁ-val számolni kell, és az az önkormányzatot
fogja  terhelni.

A képviselő-testület négy igen szavazattal ellenszavazat nélkül a  következő
határozatotokat hozta:

4/2008. (IV.07.) képviselő-testületi határozat:
Maglóca Község Képviselő-testülete szükségesnek
tartja a Falugondnoki Szolgáltat bevezetését, ezért
elhatározza, hogy pályázatot nyújt be az „Európai
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból kistérségi
közlekedési szolgáltatások fejlesztésére igénybe
vehető támogatásra” Falugondnoki autóbusz
beszerzésére.
Az önkormányzat saját feladatként falugondnoki
szolgálatot hoz létre, amelyen keresztül biztosítja a
szociális feladatai jelentős részének ellátását a
településen. Ezek: a gyermekeknek a szomszédos
településen lévő alapfokú közoktatási intézményekbe
történő oda- és hazaszállítása, ebédszállítás a



szociálisan rászorulóknak, az idősek orvosi
vizsgálatokra való szállítása, gyógyszerkiváltás stb.
A képviselő-testület a Falugondnoki Szolgálat
Szakmai programját elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős:  Tóth Ferenc polgármester

5/2008. (IV.07.) képviselő-testületi határozat:
Maglóca Község-képviselő-testülete vállalja a
bevezetésre kerülő Falugondnoki Szolgálat
fenntartását és működtetését, és úgy nyilatkozik,  hogy
a tervezett szolgáltatás fejlesztés keretében végzett
ellátás a helyi szociális szolgáltatás-fejlesztési
koncepcióhoz illeszkedik.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Ferenc polgármester

3.napirendi pont

Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezése
Előadó:  dr.Dóczy György jegyző

/Előterjesztés csatolva./

A képviselő-testület négy igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta az
előterjesztést és

 megalkotta az önkormányzat 4/2008.(     ) rendeletét az
 önkormányzat egyes rendeleteinek hatályon kívül helyezé-
 a jegyzőkönyvhöz mellékelt tartalommal és formában.

4.napirendi pont

 Időszerű feladatok.
Előadó: Tóth Ferenc polgármester



Tóth Ferenc polgármester beszámol a megelőző ülési határozatok
végrehajtásáról. A buszváró tervezése, az új megállóhely engedélyezés
folyamatban van. Szanyban látott egy szép. Fából készült buszvárót, amelyet
egy ottani vállalkozó készített el. Maglócára is egy hasonlót gondolt, csak
kisebb méretben.
A fizikai alkalmazott munkába állt. Sok a tennivalója a faluban. A sok fűnyírási
munka elvégzését könnyítené és gyorsítaná egy önjáró fűnyíró kistraktor
beszerzése.

Hozzászólások:

Varga Attiláné csoportvezető. Megnyugtatóbbnak tartaná, ha előbb a korábban
elkezdett buszváró és buszmegálló létesítést befejeznék, és utána kezdenének
más feladatba.
Az elmúlt évben egyes községek a kistérségi társulás támogatásával szereztek be
önjáró fűnyírót.
Felhívja a figyelmet, hogy az önkormányzat közcélú foglalkoztatásra kapott
keretet, amit ki kellene használni Van a faluban rendszeres szociális segélyezett,
akit be lehetne vonni a közcélú foglalkoztatásba.

Dr.Dóczy György jegyző: A kistérségi támogatást feltétlen meg kell próbálni.
Közcélú foglakoztatási keretet sem szabadna kihasználatlanul hagyni. A
közmeghallgatásokon gyakorta követeli a lakosság, hogy a szociális
segélyezettek dolgozzanak is , ne csak a segélyt vegyék fel.

Tóth Ferenc polgármester Már a holnapi napon meg fogja keresni a kistérségi
társulást az önjáró fűnyíró ügyében, de a fűnyírót akkor is megveszi, ha a
kistérségi társulás nem ad hozzá támogatást.

A képviselő-testület egybehangzó igen szavazatokkal tudomásul vette a
polgármester által elmondottakat.

Tóth Ferenc polgármester ismerteti a csornai Margit kórház mellékelt,
támogatást kéri levelében foglaltakat. Véleménye szerint segíteni kell és a fizikai
alkalmazottat a kórháznak a kért célra kölcsön kell adni.

A képviselő-testület négy igen szavazattal ellenszavazat nélkül a  következő
határozatot hozta:

6/2008. (IV.07.) képviselő-testületi határozat:
A képviselő-testület két munkanapra kölcsön adja a
csornai Margit Kórháznak az általa foglalkoztatott
fizikai alkalmazottat.



Megbízza a képviselő-testület a polgármestert, hogy az
ügyben járjon el.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Ferenc polgármester

Dr.Dóczy György jegyző: Javasolja, hogy a népszavazás alkalmával a helyi
választási bizottságba delegált tag részére a korábbi évek gyakorlatának
megfelelően az önkormányzat engedélyezze a választott bizottsági tagokéval
azonos összegű tiszteletdíj kifizetését az önkormányzat pénztárából.

A képviselő-testület négy igen szavazattal ellenszavazat nélkül a  következő
határozatot hozta:

7/2008. (IV.07.) képviselő-testületi határozat:
A képviselő-testület engedélyezi a márc.9-i
népszavazás alkalmából a maglócai választási
bizottságba delegált Kinczer József bizottsági tag
részére a választott bizottsági tagok tiszteletdíjával
azonos összegű tiszteletdíj kifizetését.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Ferenc polgármester

Tóth Ferenc polgármester az ülést 15 óra 35 p-kor bezárta.

Kmf.

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


