
Maglóca Község Képviselő-testülete

2-6/2009/Ny.
J e g y z ő k ö n y v

Készült: Maglóca  Község  Képviselő-testületének  2009.  szeptember  16-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,
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. Beszámoló az Önkormányzat 2009. I. félévi gazdálkodásáról.
Előterjesztő: Tóth Ferenc polgármester

2. Térítési díjakról szóló rendelet megalkotása.
Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző

3. Mosonmagyaróvári Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulással kapcsolatos döntések 
meghozatala.
Előterjesztő: Tóth Ferenc polgármester

4. Honlapüzemeltetési szerződés.
Előterjesztő: Tóth Ferenc polgármester

5. Döntés a hulladékszállítási díjak további átvállalásáról.
Előterjesztő: Tóth Ferenc polgármester
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Zárt ülési napirend:

6. Szociális segélykérelmek elbírálása.
Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző

Napirend tárgyalása:

1. napirendi pont: Beszámoló az Önkormányzat 2009. I. félévi gazdálkodásáról.
Előterjesztő: Tóth Ferenc polgármester
(Az előterjesztés írásban mellékelve.)
 

Varga Attiláné: ismerteti a beszámolót.

Tóth Ferenc: szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását.

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

Maglóca Község Képviselő-testületének 
29/2009.(IX.16.) határozata

Maglóca Község képviselő-testülete az önkormányzat 2009. 1. félévi gazdálkodásáról 
szóló beszámolót az előterjesztett tartalommal elfogadja. 

2. napirendi pont: Térítési díjakról szóló rendelet megalkotása.
Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző
(Az előterjesztés írásban mellékelve.)

Dr. Molnár Erika: elmondja, hogy Maglóca Község Képviselő-testületének is el kell fogadnia 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.  Ismerteti  a  rendelettervezetet.  Elmondja,  hogy 
kedvezőbb díjakat is meghatározhat az önkormányzat, de akkor a különbözetet meg kell térítenie.

Tóth Ferenc: szavazásra bocsátja a rendelettervezetet.

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

Maglóca Község Képviselő-testületének 8/2009.(IX.17.) rendelete az étkeztetés és 
idősek nappali ellátása térítési díjának mértékéről.
(A rendelet írásban mellékelve.)
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3. napirendi pont: Mosonmagyaróvári Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulással kapcsolatos 
döntések meghozatala.
Előterjesztő: Tóth Ferenc polgármester
(Az előterjesztés írásban mellékelve.)

Dr.  Molnár  Erika:  ismerteti  az  előterjesztést.  Elmondja,  hogy  a  társult  önkormányzatoknak  3 
döntést  kell  hozniuk.  Egyrészt  hozzá  kell  járulniuk  a  Mosonmagyaróvári  Nagytérségi 
Hulladékgazdálkodási  Társulás  Alapító  Okiratának  a  módosításához.  Másrészt  az 
önkormányzatnak  kezességet  kell  vállalnia  a  Mosonmagyaróvár  Nagytérségi  Önkormányzati 
Hulladékgazdálkodási Társulás által kibocsátandó kötvénytartozás megfizetésére. Harmadrészt az 
önkormányzatoknak  vállalniuk  kell  a  rájuk  eső  önrész  finanszírozását.  Az  utóbbi  Maglóca 
esetében 435.000,-Ft. 

Tóth Ferenc: javasolja, hogy a képviselő-testület támogassa a határozati javaslatokat. Szavazásra 
bocsátja az 1. határozati javaslatot.

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 4 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot.

Tóth Ferenc: szavazásra bocsátja a 2. határozati javaslatot.

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 4 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot.

Tóth Ferenc: szavazásra bocsátja a 3. határozati javaslatot.

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 4 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot.

A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta.

Maglóca Község Képviselő-testületének 
30/2009.(IX.16.) határozata

1. Maglóca  Község  Képviselő-testülete  a  költségvetési  szervek  jogállásáról  és 
gazdálkodásáról  szóló  2008.  évi  CV.  törvény  rendelkezéseinek  értelmében 
hozzájárul  a  Mosonmagyaróvári  Nagytérségi  Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati  Társulás  Alapító  Okiratának  módosításaihoz.  Felhatalmazza  a 
polgármestert a módosított Alapító Okirat aláírására. 
Felelős: Tóth Ferenc polgármester
Határidő: 2009. szeptember 22.

2. Maglóca  Község  Képviselő-testülete  készfizető  kezességet  vállal  a 
Mosonmagyaróvár  Nagytérségi  Önkormányzati  Hulladékgazdálkodási  Társulás 
által kibocsátandó 1.500.000.000,- Ft értékű kötvénynek az önkormányzatra  eső 
1.305.000,-  Ft  kötvénytartozás  megfizetésére.  Felhatalmazza  a  polgármestert  a 
bankkal kötendő kezességvállalási szerződés aláírására.  
Felelős: Tóth Ferenc polgármester
Határidő: 2009. október 15.
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3. Maglóca  Község  Képviselő-testülete  2010.  évi  költségvetésében  vállalja  a 
Mosonmagyaróvár  Nagytérségi  Önkormányzati  Hulladékgazdálkodási  Társulás 
részére megfizetendő 500.000.000,- Ft értékű önerő hozzájárulás önkormányzatra 
eső 435.000,- Ft megfizetését. 

Felelős: Tóth Ferenc polgármester
Határidő: 2010. február 15.

4. napirendi pont: Honlapüzemeltetési szerződés.
Előterjesztő: Tóth Ferenc polgármester
(Az előterjesztés írásban mellékelve.)

Dr. Molnár Erika: ismerteti az előterjesztést. 

Tóth Ferenc: szavazásra bocsátja a honlapüzemeltetés megrendelését.

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

Maglóca Község Képviselő-testületének 
31/2009.(IX.16.) határozata

Maglóca  Község  Képviselő-testülete  dönt  arról,  hogy  az  Inelton  Kft.-vel  (1113. 
Budapest,  Kökörcsin  u.  6.)  a  következő  feltételekkel  megállapodást  köt 
honlapüzemeltetésre.
Megbízási díj: 5.000,- Ft + ÁFA/év
Domain név fenntartás: 3.000,- Ft + ÁFA/év.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás megkötésére.

Felelős: Tóth Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

5. napirendi pont: Döntés a hulladékszállítási díjak további átvállalásáról.
Előterjesztő: Tóth Ferenc polgármester

Tóth  Ferenc: javasolja,  hogy  az  idei  évben  a  hulladékszállítási  díjakat  még  vállalja  át  az 
önkormányzat a lakosságtól. 

Farkas Miklósné: egyetért a javaslattal, amennyiben az önkormányzat tudja vállalni a költségeket.

Tóth Ferenc: szavazásra bocsátja a javaslatot, azzal, hogy a következő évre vonatkozóan pedig 
majd később dönt a testület.

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 4 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta.
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Maglóca Község Képviselő-testületének 
32/2009.(IX.16.) határozata

Maglóca Község Képviselő-testülete 12/2009.(III.31.) határozatát visszavonja, és dönt 
arról, hogy 2009. július 1-jétől 2009. december 31-ig továbbra is átvállalja a lakossági 
hulladékszállítási díjak fizetését a lakosságtól.
A 2010. évi hulladékszállítási díjak átvállalásáról a képviselő-testület a későbbiekben 
dönt. 

A  Képviselő-testület  utasítja  a  polgármestert,  hogy  döntéséről  a  Rekultív  Kft.-t 
valamint a lakosságot tájékoztassa.

Felelős: Tóth Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

Napirend után:

Tóth Ferenc: elmondja, hogy Kalányos Ferenc bérli az önkormányzat tulajdonában lévő temető 
melletti kb. 1 ha nagyságú területet évi 10.000,- Ft-ért. Kéri, hogy a testület gondolja át a terület 
értékesítésének lehetőségét.

Farkas Miklósné: véleménye szerint, ha szüksége van az önkormányzatnak pénzre, akkor el kell 
adni a területet.

Tóth Ferenc: megköszöni a részvételt. A nyilvános ülést 1445 órakor bezárja. 
A  Képviselő-testület  a  tanácskozást  zárt  ülés  keretében  folytatta,  melyről  külön  jegyzőkönyv 
készült.

Kmf.

Tóth Ferenc dr. Molnár Erika
polgármester jegyző


