
Maglóca Község Képviselő-testülete

2-5/2009/Ny.
J e g y z ő k ö n y v

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről.

A képviselő-testületi ülés kezdete: 1330 óra

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Hivatalának Tanácskozóterme, Maglóca

A képviselő-testületi ülésen jelenlévők:

Tóth Ferenc polgármester,
Farkas Miklósné alpolgármester,
Horváth Györgyné,
Kinczer Kálmán testületi tagok

A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

Dr. Molnár Erika jegyző,
Varga Attiláné gazdálkodási csoportvezető

Tóth Ferenc: köszönti  a testületi  ülésen megjelenteket.  Megállapítja,  hogy a képviselő-testületi 
ülés határozatképes, mivel Maglóca Község Képviselő-testületének 4 tagjából 4 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 4 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag a következő napirendet fogadta el.
  
Napirend:

1. 2009. évi költségvetési rendelet módosítása. 
Előterjesztő: Tóth Ferenc polgármester 

2. Egyes gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendelet megalkotása.
Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző

3. Tóközi Önkormányzatok Térségfejlesztési Társulása megszüntető okiratának elfogadása 
valamint társulási megállapodás-módosítása.
Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző

4. Kóny székhelyű családsegítő és gyermekjóléti feladatokat ellátó intézményi társulási 
megállapodás módosítása.
Előterjesztő: Tóth Ferenc polgármester

5. Autóbusz-menetrend módosítás véleményezése.
Előterjesztő: Tóth Ferenc polgármester
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6. Falunap megrendezése a községben.
Előterjesztő: Tóth Ferenc polgármester

Napirend tárgyalása:

1. napirendi pont: 2009. évi költségvetési rendelet módosítása. 
Előterjesztő: Tóth Ferenc polgármester
(Az előterjesztés írásban mellékelve.)
 

Varga Attiláné: ismerteti a rendelettervezetet.

Tóth Ferenc: szavazásra bocsátja a rendelettervezet elfogadását.

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 4 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag a következő rendeletet alkotta meg.

Maglóca  Község  Képviselő-testületének  6/2009.(VIII.12.)  rendelete  az 
önkormányzat  2008.  évi  költségvetéséről  szóló  2/2009.(II.20.)  rendelet 
módosításáról.
(A rendelet írásban mellékelve.)

2. napirendi pont: Egyes gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendelet megalkotása.
Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző
(Az előterjesztés írásban mellékelve.)

Dr.  Molnár  Erika:  elmondja,  hogy  korábban  egy  rendeletben  szabályozták  a  szociális  és  a 
gyermekvédelmi ellátásokat. Egy korábbi testületi ülésen a szociális ellátásokról már alkotott egy 
külön rendeletet  a testület.  Most  pedig a gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendeletet  kellene 
megalkotni.  Ismerteti  a  rendelettervezetet.  Elmondja,  hogy  a  rendkívüli  gyermekvédelmi 
támogatás  esetében  jövedelemhatárt  nem lehet  előírni,  ezért  ez  kikerült  a  mostani  rendeltből. 
Elmondja, hogy korábban létezett a rendszeres nevelési segély is, melyet javasol megszüntetni, 
mivel aki jogosult rá, az egyébként jogosult a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre is. Az 
óvodáztatási támogatás egy új juttatás, mely jegyzői hatáskörben van. A szociális törvény alapján 
azonban a képviselő-testület meghatározhatja helyi rendeletben, hogy az első alkalommal nyújtott 
pénzbeni  óvodáztatási  támogatás  helyett  természetbeni  támogatást  nyújt.  Ezt  javasolja 
megállapítani.  Az  iskolakezdési  támogatásra  vonatkozó  szabályok  újként  kerültek  be  a 
rendelettervezetbe.  Elmondja,  hogy  ahhoz,  hogy  adómentesen  nyújtható  legyen  a  támogatás, 
szociális alapon kell nyújtani, különben annak is, aki adja, valamint annak is, aki kapja adózni kell 
utána. Elmondja, hogy a térítési díjakról majd külön rendeletet kell alkotni. Erre azért van szükség, 
mivel az iskolai és óvodai feladatokat társulásban látja el  az önkormányzat,  de a társulás nem 
alkothat  rendeletet,  ezért  minden  társulásban  résztvevő  önkormányzatnak  el  kell  fogadnia  az 
étkezési térítési díjakról szóló rendeletet.

Farkas Miklósné: javasolja, hogy az óvodások is kapjanak támogatást.

Tóth Ferenc: véleménye szerint az általános és a középiskolások kapjanak támogatást. Szavazásra 
bocsátja a rendelettervezetet.
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A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 4 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag a következő rendeletet alkotta meg.

Maglóca  Község  Képviselő-testületének  7/2009.(VIII.12.)  rendelete  egyes 
gyermekvédelmi ellátásokról.
(A rendelet írásban mellékelve.)

3. napirendi pont: Tóközi Önkormányzatok Térségfejlesztési Társulása megszüntető okiratának 
elfogadása valamint társulási megállapodás-módosítása.
Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző
(Az előterjesztés írásban mellékelve.)

Dr. Molnár Erika: elmondja, hogy korábban már szó volt arról, hogy a Tóközi Önkormányzatok 
Térségfejlesztési Társulását mint költségvetési szervet a társult tagoknak meg kellene szüntetni, 
mivel  költségvetési  szervként  történő  további  működtetése  szükségtelen.  A  Tóközi 
Önkormányzatok  Térségfejlesztési  Társulása  pályázaton  azonban  különböző  számítástechnikai 
eszközöket nyert.  A pályázat feltétele volt, hogy 2010. októberig a társulás fennmarad. E miatt 
más  formában  tovább  kellene  működnie  a  társulásnak.  Elkészült  a  társulási  megállapodás 
módosítása.  Javasolja  elfogadni.  A  Tóközi  Önkormányzatok  Térségfejlesztési  Társulásának 
szerepét a továbbiakban átvette a Többcélú Kistérségi Társulás Térségfejlesztési Társulása. 

Tóth Ferenc: szavazásra bocsátja a megszüntető okirat jóváhagyását és a társulási megállapodás 
módosítását.

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 4 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta.

Maglóca Község Képviselő-testületének 
25/2009.(VIII.11.) határozata

1. Maglóca Község képviselő-testülete a  Tóközi Önkormányzatok Térségfejlesztési 
Társulása megszüntető okiratát az előterjesztett tartalommal elfogadja. 

2. Maglóca Község Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Tóközi Önkormányzatok 
Térségfejlesztési  Társulása  társulási  megállapodás  módosítását  az  előterjesztett 
tartalommal elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről Bősárkány Nagyközség 
Polgármesterét  értesítse,  valamint  a  társult  tagok  döntését  követően a  megszüntető 
okiratot és a társulási megállapodás módosítását írja alá.

Felelős: Tóth Ferenc polgármester
Határidő: értesítésre azonnal, aláírásra a társult tagok döntését követően

4. napirendi pont: Kóny székhelyű családsegítő és gyermekjóléti feladatokat ellátó intézményi 
társulási megállapodás módosítása.
Előterjesztő: Tóth Ferenc polgármester
(Az előterjesztés írásban mellékelve.)

Dr.  Molnár  Erika:  ismereti  az előterjesztéseket.  Két  kérdésben kellene dönteni:  egyrészt  arról, 
hogy Barbacs és Tárnokréti  egyes  feladatok tekintetében nem kíván részt  venni  a  társulásban, 
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másrészt pedig arról, hogy a költségvetési szerv feletti irányítói jogokat a társult önkormányzatok 
Kónyra ruházzák.

Tóth Ferenc: szavazásra bocsátja a javaslatot.

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 4 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta.

Maglóca Község Képviselő-testületének 
26/2009.(VIII.11.) határozata

1. Maglóca  Község  Képviselő-testülete  hozzájárul  ahhoz,  hogy  Barbacs  2009. 
augusztus  1-jétől  kilépjen  a  Kóny  székhelyű  társulásból  házi  segítségnyújtás, 
étkeztetés és idősek nappali ellátása feladatok tekintetében.

2. Maglóca  Község  Képviselő-testülete  hozzájárul  ahhoz,  hogy  Tárnokréti  2009. 
augusztus  1-jétől  kilépjen  a  Kóny székhelyű társulásból  idősek nappali  ellátása 
feladat tekintetében.

3. Maglóca  Község  Képviselő-testülete  dönt  arról,  hogy  a  Kóny  székhelyű 
Családsegítő  és  Gyermekjóléti  Feladatokat  Ellátó  Intézményi  Társulási 
Megállapodást a következők szerint módosítja. A társulási megállapodás 2. pontja 
a következő 2.4 bekezdéssel egészül ki:
„A  társult  önkormányzatok  a  költségvetési  szerv  feletti  irányítói  jogok 
gyakorlásával Kóny Község Önkormányzatának Képviselő-testületét bízzák meg.”

A  Képviselő-testület  utasítja  a  polgármestert,  hogy  döntéséről  Kóny  Község 
Képviselő-testületét értesítse.

Felelős: Tóth Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

5. napirendi pont: Autóbusz-menetrend módosítás véleményezése.
Előterjesztő: Tóth Ferenc polgármester
(Az előterjesztés írásban mellékelve.)

Dr. Molnár Erika: ismerteti a menetrendváltozást. 

Tóth Ferenc: javasolja a menetrendváltoztatás elfogadását. Szavazásra bocsátja a javaslatot.

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 4 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta.

Maglóca Község Képviselő-testületének 
27/2009.(VIII.11.) határozata

Maglóca  Község  képviselő-testülete  a  Kisalföld  Volán  Zrt.  által  tervezett 
autóbuszmenetrend-változtatást elfogadja.
 A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a Kisalföld Volán Zrt.-t 
értesítse.
Felelős: Tóth Ferenc polgármester
Határidő: azonnal



5

6. napirendi pont: Falunap megrendezése a községben.
Előterjesztő: Tóth Ferenc polgármester
(Az előterjesztés írásban mellékelve.)

Tóth  Ferenc:  elmondja,  hogy  a  falunapot  szeptember  12-ére  tervezték.  Elmondja,  hogy  a 
támogatáson nyert 500.000,- Ft-ot tudja az önkormányzat a falunapi programok megszervezésére 
felhasználni.

Dr. Molnár Erika: ismerteti tervezett falunapi programot. Elmondja, hogy a megnyitó és idősek 
köszöntése  után  néptánccsoportok  lépnének  fel,  majd  egy  tál  pörkölttel  látná  vendégül  az 
önkormányzat a jelenlévőket. Kinczer Józsefnek lehetne egy kiállítása. Lenne egy operett műsor, 
amit a pályázaton nyert  az önkormányzat.  A gyerekeknek a családgondozó tartana játszóházat. 
Este  pedig  egy zenész  játszana.  Az  idősek  napjával  együtt  lenne  a  falunap.  Idősek  napjára  a 
Megyei  Önkormányzattól  nyert  50.000,-  Ft-ot  az  önkormányzat.  Megpróbálnak  a 
Vadásztársaságoktól húst kérni támogatásként a falunaphoz. Helybelieket is fel lehetne kérni, hogy 
főzzenek. Ezen kívül pedig akár a bősárkányi vendéglőst, Török Imrét lehetne megkérni, hogy a 
büfét üzemeltesse a falunapon, valamint főzzön.

Tóth Ferenc: elmondja, hogy a bodonhelyi táncosok ingyen lépnek fel, de értük el kell menni. Úgy 
gondolta, hogy a falugondnok elhozza és hazaviszi őket.

Farkas Miklósné: véleménye szerint legalább 180 főre kellene főzni, hogy a fellépőket is vendégül 
tudják látni.

Tóth Ferenc:  szavazásra  bocsátja  a  javaslatot,  mely  szerint  Maglócán 2009.  szeptember  12-én 
falunapot és idősek napját szervez a testület a támogatáson nyert összegek felhasználásával

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 4 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta.

Maglóca Község Képviselő-testületének 
28/2009.(VIII.11.) határozata

Maglóca  Község  képviselő-testülete  2009.  szeptember  12-én  falunapot  és  idősek 
napját szervez.
A Képviselő-testület a falunapi és idősek napi programok megszervezéséhez a falunapi 
pályázaton nyert 500.000,- Ft-ot, valamint az idősek napi rendezvényre nyert 50.000,- 
Ft-ot biztosítja.
A  Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  falunap  megszervezéséről  a 
Bősárkányi Polgármesteri Hivatal bevonásával gondoskodjon.

Felelős: Tóth Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

Tóth Ferenc: megköszöni a részvételt. A nyilvános ülést 1430 órakor bezárja. 

Kmf.

Tóth Ferenc dr. Molnár Erika
polgármester jegyző


