
Maglóca Község Képviselő-testülete

2-4/2009/Ny.
J e g y z ő k ö n y v

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-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,
Berczeli Zsanett családgondozó,
Csete Ildikó családgondozó

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 a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok munkájáról.
Előterjesztő: Berczeli Zsanett és Csete Ildikó családgondozók

2. Értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról. 
Előterjesztő: Tóth Ferenc polgármester

3. Házi segítségnyújtás és étkeztetés feladatokra vonatkozó társulási megállapodás 
módosítása.
Előterjesztő: Tóth Ferenc polgármester

4. Megállapodás kötése az óvodás és iskolás gyermekek szállításáról.
Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző

5. Óvodai, iskolai, háziorvosi ügyeleti és védőnői társulási megállapodások módosítása.
Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző
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6. Falugondnokok egyesületének támogatása.
Előterjesztő: Tóth Ferenc polgármester

Zárt ülési napirend:

7. Szociális segélykérelmek elbírálása.
Előterjesztő: Tóth Ferenc polgármester 

Napirend tárgyalása:

1. napirendi pont: Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok munkájáról.
Előterjesztő: Berczeli Zsanett és Csete Ildikó családgondozók
(Az előterjesztés írásban mellékelve.)
 

Berczeli  Zsanett:  elmondja  a  képviselőknek,  hogy  közel  egy  éve  dolgozik  a  Gyermekjóléti 
Szolgálatnál. Ha van kérdés a beszámolóval kapcsolatban, szívesen válaszol. Elmondja, hogy a 
Családsegítő Szolgálathoz a tavalyi évben többen fordultak, a Gyermekjóléti  Szolgálatnak nem 
volt olyan sok dolga Maglócán.

Farkas Miklósné: úgy látja, hogy sok gond nem volt Maglócán.  

Tóth Ferenc: szavazásra bocsátja a Gyermekjóléti Szolgálat működéséről szóló beszámolót.

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

Tóth Ferenc: szavazásra bocsátja a Családsegítő Szolgálat működéséről szóló beszámolót.

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

A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta.

Maglóca Község Képviselő-testületének 
18/2009.(VI.2.) határozata

Maglóca  Község  Képviselő-testülete  a  Családsegítő  és  Gyermekjóléti  Szolgálatok 
2008. évi munkájáról szóló beszámolókat az előterjesztett tartalommal elfogadja.

2. napirendi pont: Értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
ellátásáról. 
Előterjesztő: Tóth Ferenc polgármester
(Az előterjesztés írásban mellékelve.)

Dr. Molnár Erika: ismerteti az előterjesztést.

Tóth Ferenc: szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását.

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

Maglóca Község Képviselő-testületének 
19/2009.(VI.2.) határozata

Maglóca  Község  Képviselő-testülete  az  önkormányzat  2008.  évi  gyermekjóléti  és 
gyermekvédelmi  feladatainak  ellátásáról  szóló  beszámolót  az  előterjesztett 
tartalommal elfogadja.

3. napirendi pont: Házi segítségnyújtás és étkeztetés feladatokra vonatkozó társulási megállapodás 
módosítása.
Előterjesztő: Tóth Ferenc polgármester
(Az előterjesztés írásban mellékelve.)

Dr. Molnár Erika: ismerteti Kóny Község levelét. Elmondja, hogy ahhoz, hogy Bősárkány július 
1-jétől ki tudjon lépni a kónyi társulásból, minden társult önkormányzatnak hozzá kell járulnia. 
Erről kellene dönteni. 

Tóth  Ferenc:  javasolja,  hogy  Bősárkány  kilépési  szándékát  fogadja  el  a  testület.  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 
20/2009.(VI.2.) határozata

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

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

Felelős: Tóth Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

4. napirendi pont: Megállapodás kötése az óvodás és iskolás gyermekek szállításáról.
Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző
(Az előterjesztés írásban mellékelve.)

Dr.  Molnár  Erika: ismerteti  a  megállapodás-tervezetet.  Javasolja,  hogy Maglóca Barbacsnál  is 
kezdeményezze  hasonló  megállapodás  megkötését,  mert  ha  a  maglócai  falugondnoki  busszal 
barbacsi gyerekeket is szállítanának a bősárkányi közoktatási intézményekbe, akkor azon gyerekek 
után is le tudná igényelni Maglóca a normatívát, ami gyermekenként 74.000,- Ft/év.  

Farkas Miklósné: javasolja a megállapodás megkötését Bősárkánnyal és Barbaccsal is.
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Tóth  Ferenc:  szavazásra  bocsátja  a  megállapodás  elfogadását,  valamint  a  megállapodás-kötés 
kezdeményezését Barbacsnál.

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

Maglóca Község Képviselő-testületének 
21/2009.(VI.2.) határozata

Maglóca Község Képviselő-testülete  dönt arról,  hogy megállapodást  köt Bősárkány 
Nagyközség  Önkormányzatával  a  maglócai  óvodás  illetve  iskolás  korú  gyermekek 
bősárkányi  közoktatási  intézményekbe  történő  szállításáról  az  előterjesztett 
megállapodás-tervezet szerint.
A Képviselő-testület dönt arról, hogy hasonló megállapodás megkötését kezdeményezi 
Barbacs Község Képviselő-testületénél.

A Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy a  megállapodást  írja  alá, 
valamint Barbaccsal vegye fel a kapcsolatot a megállapodás megkötése céljából. 

Felelős: Tóth Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

5. napirendi pont: Óvodai, iskolai, háziorvosi ügyeleti és védőnői társulási megállapodások 
módosítása.
Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző

Dr. Molnár Erika: elmondja, hogy a költségvetési szervek alapító okiratait felül kell vizsgálni. A 
társulásban működtetett intézmények alapító okiratait el kellene fogadnia a társulásban résztvevő 
önkormányzatoknak. Lehetőség van azonban a társult  önkormányzatoknak az irányítói  jogokat, 
ezzel együtt az alapító okirat módosításának jogát átruházni. Az irányítói jogok átadásával nem 
kell  minden társult  tagnak elfogadnia az alapító okiratot,  illetve annak módosításait.  Mindezek 
alapján javasolja, hogy a Bősárkány székhelyű háziorvosi ügyeleti, védőnői, az iskolai és óvodai 
feladatokra  vonatkozó  társulási  megállapodások  módosítását  fogadja  el  a  testület.  A  társulási 
megállapodások a következő mondattal egészülnének ki: A társult önkormányzatok a költségvetési 
szerv feletti irányítói jogok gyakorlásával Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testületét bízzák meg.

Tóth Ferenc: javasolja a társulási megállapodások módosítását. 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 
22/2009.(VI.2.) határozata

1. Maglóca  Község  Képviselő-testülete  dönt  arról,  hogy  a  Bősárkány  székhelyű 
óvodai feladatok ellátására vonatkozó társulási megállapodást a következők szerint 
módosítja. A társulási megállapodás 2. pontja a következő mondattal egészül ki: A 
társult önkormányzatok a költségvetési szerv feletti irányítói jogok gyakorlásával 
Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületét bízzák meg.
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2. Maglóca  Község  Képviselő-testülete  dönt  arról,  hogy  a  Bősárkány  székhelyű 
általános  iskolai  feladatok  ellátására  vonatkozó  társulási  megállapodást  a 
következők szerint módosítja.  A társulási  megállapodás a következő 10.  ponttal 
egészül ki: A társult önkormányzatok a költségvetési szerv feletti irányítói jogok 
gyakorlásával  Bősárkány  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testületét 
bízzák meg.

3. Maglóca  Község  Képviselő-testülete  dönt  arról,  hogy  a  Bősárkány  székhelyű 
háziorvosi  ügyeleti  feladatok  ellátására  vonatkozó  társulási  megállapodást  a 
következők  szerint  módosítja.  A  társulási  megállapodás  a  következő  ponttal 
egészül  ki:  Bősárkány  Nagyközség  Önkormányzata  a  háziorvosi  ügyeleti 
feladatokat a bősárkányi Gondozási Központ és Egészségügyi Szolgálat keretében 
látja el. A társult önkormányzatok a Gondozási Központ és Egészségügyi Szolgálat 
költségvetési  szerv  feletti  irányítói  jogok  gyakorlásával  Bősárkány Nagyközség 
Önkormányzatának Képviselő-testületét bízzák meg.

4. Maglóca  Község  Képviselő-testülete  dönt  arról,  hogy  a  Bősárkány  székhelyű 
védőnői  ügyeleti  feladatok  ellátására  vonatkozó  társulási  megállapodást  a 
következők  szerint  módosítja.  A  társulási  megállapodás  a  következő  ponttal 
egészül  ki:  Bősárkány  Nagyközség  Önkormányzata  a  védőnői  feladatokat  a 
bősárkányi  Gondozási  Központ  és Egészségügyi  Szolgálat  keretében látja  el.  A 
társult  önkormányzatok  a  Gondozási  Központ  és  Egészségügyi  Szolgálat 
költségvetési  szerv  feletti  irányítói  jogok  gyakorlásával  Bősárkány Nagyközség 
Önkormányzatának Képviselő-testületét bízzák meg.

5. A Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy döntéséről  Bősárkány 
Nagyközség Polgármesterét értesítse és a társulási megállapodások módosítását írja 
alá.

Felelős: Tóth Ferenc polgármester
Határidő: a társulásban részt vevő települések döntését követően

6. napirendi pont: Falugondnokok egyesületének támogatása.
Előterjesztő: Tóth Ferenc polgármester
(Az előterjesztés írásban mellékelve.)

Dr. Molnár Erika: ismerteti a falugondnoki egyesület kérését.

Tóth Ferenc: javasolja a falugondnoki egyesület támogatását, hiszen a maglócai falugondnokot is 
érinti  a képzési  kötelezettség.  Jobb lenne,  ha valahol a közelben lehetne a képzés.  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 
23/2009.(VI.2.) határozata

Maglóca Község Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Falugondnokok Vas és Győr - 
Moson - Sopron Megyei Egyesületét maximum 15.000,- Ft-tal támogatja a 2009. évi 
költségvetése terhére.  A képviselő-testület  a támogatást  számlázás után utalja  át  az 
egyesület részére.
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A  támogatást  a  képviselő-testület  a  falugondnokok  képzési  helyének 
megváltoztatásához nyújtja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről a Falugondnoki 
egyesületet értesítse, és a támogatás átutalásáról gondoskodjon.

Felelős: Tóth Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

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

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

Kmf.

Tóth Ferenc dr. Molnár Erika
polgármester jegyző


