
Maglóca Község Képviselő-testülete

2-9/2009/Ny.

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. december 17-én 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. Szavazásra bocsátja a meghívóban kiküldött napirend elfogadását. 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 4 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag a következő napirendet fogadta el.
  
Napirend:

1. 2010. évi vízdíj meghatározása.
Előterjesztő: Tóth Ferenc polgármester

2. 2010. évi hulladékszállítási díjak meghatározása.
Előterjesztő: Tóth Ferenc polgármester

3. Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának csatlakozása a Csornai Többcélú Kistérségi 
Társulás Szociális Központjához.
Előterjesztő: Tóth Ferenc polgármester
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Napirend tárgyalása:

1. napirendi pont: 2010. évi vízdíj meghatározása.
Előterjesztő: Tóth Ferenc polgármester
(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.

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  13/2009.(XII.18.)  rendelete  a  vízi 
közműből szolgáltatott ivóvízdíj megállapításáról. 
(A rendelet írásban mellékelve.)

2. napirendi pont: 2010. évi hulladékszállítási díjak meghatározása.
Előterjesztő: Tóth Ferenc polgármester kívül helyezése.
(Az előterjesztés írásban mellékelve.)

Dr.  Molnár  Erika:  ismerteti  a  rendelettervezetet.  Ismerteti  a  különböző díjemelési  variációkat. 
Elmondja, hogy az alapszolgáltatásba beletartozik az is, hogy havonta egy alkalommal a házak 
elől  elszállítják  a  zsákban  gyűjtött  PET-palackokat.  Elmondja,  hogy a  hulladékszállítási  díjak 
további átvállalásáról is dönteni kell majd. Elmondja, hogy a díjakból 5 % kedvezményt kap az 
önkormányzat,  mivel  vállalta  a  díjak  beszedését.  Eddig ez ugye  nem jelentett  plusz feladatot, 
hiszen az önkormányzat fizette a lakók helyett a díjat. Abban az esetben, ha az önkormányzat már 
nem  tudja  átvállalni  a  díjak  fizetését,  akkor  is  javasolja,  hogy  a  kedvezmény  igénybevétele 
érdekében a díjakat az önkormányzat szedje be.

Tóth Ferenc: javasolja, hogy majd a költségvetés tervezésekor térjenek vissza a díjak átvállalására. 

Farkas Miklósné: nem javasolja a hulladékszállítási díjakba a pályázati önrészt beépíteni. Csak az 
alap díjemelést javasolja.

Tóth Ferenc: szavazásra bocsátja a rendelet elfogadását, azzal, hogy a 60 l-es gyűjtőedény egyszeri 
ürítési díja 159,- Ft, a 120 l-es gyűjtőedény egyszeri ürítési díja pedig 318,- Ft.

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

Maglóca  Község  Képviselő-testületének  14/2009.(XII.18.)  rendelete  a  települési 
szilárd hulladék gyűjtéséről, szállításáról, kezeléséről és ártalmatlanításáról szóló 
8/2003.(XII.17.) rendelet módosításáról.
(A rendelet írásban mellékelve.)
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3. napirendi pont: Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának csatlakozása a Csornai Többcélú 
Kistérségi Társulás Szociális Központjához.
Előterjesztő: Tóth Ferenc polgármester
(Az előterjesztés írásban mellékelve.)

Dr.  Molnár  Erika:  ismerteti  az  előterjesztést.  Mivel  az  idősek  klubjában  maglócai  lakost  is 
ellátnak, javasolja, hogy Maglóca is csatlakozzon a feladat tekintetében a kistérségi társuláshoz.

Tóth  Ferenc:  javasolja,  hogy a  testület  járuljon  hozzá  ahhoz,  hogy Bősárkány csatlakozzon  a 
Kistérségi  Társulás  Szociális  Központjához.  Javasolja,  hogy  Maglóca  is  csatlakozzon  a 
feladatokhoz. 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 
46/2009.(XII.17.) határozata

1. Maglóca Község Képviselő-testülete a Bősárkány Nagyközség Önkormányzata és 
a Csornai Többcélú Kistérségi Társulás között folyamatban lévő – az időskorúak 
nappali  ellátása,  házi  segítségnyújtás,  és  étkeztetés  feladatokat  érintő  – 
feladatátadás-átvételt támogatja.

2. A Képviselő-testület az időskorúak nappali ellátása feladatok tekintetében társulási 
megállapodást  kötött  Bősárkánnyal.  Amennyiben  az  1.  pontban  meghatározott 
feladatátadás-átvétel  megvalósul,  úgy  Maglóca  Község  Képviselő-testülete  is 
megállapodást kíván kötni a Kistérségi Társulással az időskorúak nappali ellátására 
vonatkozóan.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  döntéséről  a  Kistérségi 
Társulást értesítse.

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


