
Maglóca Község Képviselő-testülete

2-7/2009/Ny.
J e g y z ő k ö n y v

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. október 28-án tartott nyilvános üléséről.

A képviselő-testületi ülés kezdete: 1400 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

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. Javasolja a napirendről levenni az egyházközség támogatását, mivel az 
önkormányzat anyagi helyzete jelenleg nagyon rossz. 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. 2010. évi belső ellenőrzési terv elfogadása.
Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző

2. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény helyi végrehajtásával kapcsolatos kérdésekről szóló 12/2005.(IX.22.) rendelet 
hatályon kívül helyezése.
Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző

3. Térítési díjakról szóló rendelet módosítása.
Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző

Zárt ülési napirend:

4. Szociális segélykérelmek elbírálása.
Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző
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Napirend tárgyalása:

1. napirendi pont: 2010. évi belső ellenőrzési terv elfogadása.
Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző
(Az előterjesztés írásban mellékelve.)
 

Dr. Molnár Erika: elmondja, hogy minden évben november 15-ig kell elfogadni a következő évi 
belső ellenőrzési tervet. Ismerteti a tervezetet.

Tóth Ferenc: szavazásra bocsátja a belső ellenőrzési terv elfogadását.

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

Maglóca Község Képviselő-testületének 
36/2009.(X.28.) határozata

Maglóca  Község  Képviselő-testülete  a  2010.  évi  belső  ellenőrzési  tervet  az 
előterjesztett tartalommal elfogadja.

A Képviselő-testület  utasítja  a  polgármestert,  hogy a  belső  ellenőrzési  terv  szerint 
gondoskodjon a jövő évi belső ellenőrzésről.

Felelős: Tóth Ferenc polgármester
Határidő: 2010. december 31.

2. napirendi pont: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
2004. évi CXL. törvény helyi végrehajtásával kapcsolatos kérdésekről szóló 
12/2005.(IX.22.) rendelet hatályon kívül helyezése.
Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző
(Az előterjesztés írásban mellékelve.)

Dr. Molnár Erika: ismerteti a rendelettervezetet. Elmondja, hogy 2009. október 1-jétől módosult a 
közigazgatási hatósági eljárásról szóló törvény (Ket.). A módosított Ket. szerint az elektronikus 
kapcsolattartást a képviselő-testület csak önkormányzati hatósági ügyekben zárhatja ki. A jelenlegi 
helyi  rendelet  az  összes  államigazgatási  ügyben  kizárja  az  elektronikus  ügyintézést,  valamint 
egyéb szabályokat is tartalmaz a hatósági eljárásokkal összefüggésben. Ezekre a szabályozásokra 
azonban  a  továbbiakban  nincs  szükség.  Javasolja  a  rendelettervezet  szerint  az  önkormányzati 
hatósági ügyekben az elektronikus kapcsolattartást kizárni.

Tóth Ferenc: szavazásra bocsátja a rendelet elfogadását.

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

Maglóca Község Képviselő-testületének 9/2009.(X.29.) rendelete az elektronikus 
kapcsolattartásról.
(A rendelet írásban mellékelve.)
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3. napirendi pont: Térítési díjakról szóló rendelet módosítása.
Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző
(Az előterjesztés írásban mellékelve.)

Dr. Molnár Erika: elmondja, hogy Maglóca Község Képviselő-testülete elfogadta a térítési díjakról 
szóló rendeletet, mivel társulási megállapodás alapján az óvodás és általános iskolás gyermekek 
Bősárkányban  étkeznek,  valamint  az  idősek  nappali  ellátására  kötött  megállapodás  alapján  a 
Gondozási Központ és Egészségügyi Szolgálat keretében maglócai lakosok is igénybe vehetik az 
idősek klubját. Elmondja, hogy a szociális étkeztetést az önkormányzat a Kóny székhelyű társulás 
útján  látja  el.  Szükséges  a  szociális  étkeztetés  térítési  díjait  is  meghatározni.  Ismerteti  a 
rendelettervezetet. Elmondja, hogy a jelenleg hatályos rendelethez képest annyi benne a változás, 
hogy a szociális étkeztetés térítési díjai is bekerülnek a rendeletbe.

Tóth Ferenc: szavazásra bocsátja a rendeletet.

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

Maglóca Község Képviselő-testületének 10/2009.(X.29.) rendelete az étkeztetés és 
idősek nappali ellátása térítési díjának mértékéről.
(A rendelet írásban mellékelve.)

Napirend után:

Tóth Ferenc: elmondja, hogy egyéb ÖNHIKI-pályázaton sajnos nem nyert az önkormányzat.  A 
LEADER-pályázatot november végén lehet majd benyújtani.

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

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

Kmf.

Tóth Ferenc dr. Molnár Erika
polgármester jegyző


