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Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

8449 Magyarpolány, Dózsa György utca 6. 
Tel/Fax: 88/503-820 

email: hivatal@magyarpolany.hu 

Szám: M.              /2013. 

J E G Y Z ŐK Ö N Y V  

Készült: Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 29-én 
14.00 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről 

Jelen voltak: Polt Rita polgármester 
 Böröndi Ferenc alpolgármester 
 György Anita és 
 Kozma László önkormányzati képviselők 

Távolmaradt képviselők: 

 Csabai Tibor 
 Dr. Király Lászlóné és 
 Dr. Paksi Zoltán önkormányzati képviselők 

Meghívottak: Dobosi Gergely jegyző 
Mayer Péter, a Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke 

A meghívottak közül megjelent és a napirend tárgyalásánál jelen volt: 

 Dobosi Gergely jegyző 

Polt Rita polgármester köszöntötte a rendkívüli, nyilvános képviselő-testületi ülésen 
megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a képviselők közül 4 fő megjelent, 3 
fő távolmaradt, így a testület határozatképes. 

A rendkívüli, nyilvános testületi ülést megnyitotta. 

Polgármester javasolta, hogy a képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendi javaslatot 
fogadja el. 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 4 szavazattal, 0 
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a napirendet az alábbiak szerint elfogadta: 

Napirend: 

1.) Előterjesztés a 8/2013 (III. 29.) BM rendeletben kiírt közbiztonság fejlesztését 
célzó pályázat benyújtásáról. 

 Előadó: Polt Rita polgármester 
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NAPIREND TÁRGYALÁSA 

1.) Napirend: Előterjesztés a 8/2013 (III. 29.) BM rendeletben kiírt közbiztonság fejlesztését 
célzó pályázat benyújtásáról. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet a 
pályázati lehetőségről. Elmondta, hogy több cégtől próbált árajánlatot kérni, azonban csak 
Harmati Róbert egyéni vállalkozótól kapott. A vállalkozó szerint a kivitelezés meglehetősen 
bonyolult, hiszen több, egymástól távol eső helyszínt kellene megfigyelni, azonban a 
megvalósítás nem lehetetlen. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az 
előterjesztésben foglaltak szerint döntsön a pályázat benyújtásáról. 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 7 szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. (IV. 29.) 
számú határozata: 

1. Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli az 
Önkormányzat részvételét az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó 
fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 8/2013. (III. 29.) 
BM rendelet (továbbiakban: BM rendelet) 8. §-a szerinti "Közbiztonság növelését 
szolgáló fejlesztések megvalósítása" elnevezésű pályázatban. Ennek keretében az 
Önkormányzat Magyarpolány községben térfigyelő kamerarendszer kiépítésére 
pályázik a település bejárati út, Dózsa utca 6. szám alatti hivatali épület, a Köztér, 
mint településközpont, a Templomdomb valamint az iskola játszóterének 
közbiztonsági célú megfigyelése érdekében. 

2. A Képviselő-testület a fent ismertetett felújítások összegét – a jelen határozat 
mellékletét képező árajánlat alapján – összesen 5.383.530,- Ft-ban, azaz ötmillió-
háromszáznyolcvanháromezer-ötszázharminc forintban állapítja meg. 

3. A képviselő-testület nyilatkozik, hogy az önkormányzat részesült a Magyarország 
2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 72. § (1)-
(2) bekezdései alapján adósságkonszolidációban, ezért a fejlesztéshez a BM rendelet 
1. § (4) bekezdés c) pontja értelmében 80 %-os intenzitású támogatásra jogosult, így 
az Önkormányzat a fejlesztéshez szükséges összeg 20 %-ának megfelelő mértékű, 
összesen 1.076.706 forint összegű saját forrást biztosít és 4.306.824 forint összegű 
támogatásra pályázik. 

4. A képviselő-testület kijelenti, hogy a támogatásból megvalósuló beruházást a 
beruházás megvalósításától számított 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően - 
a működtetésre vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával - hasznosítja, a feladat 
ellátási helyet nem szünteti meg és nem adja át az intézmény fenntartói jogát nem 
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állami fenntartó részére, kivéve, ha - települési önkormányzati rendeleten kívüli - 
jogszabályváltozásból adódóan változik az intézmény fenntartója,  

5. A képviselő-testület kijelenti, hogy az építéssel járó beruházás esetén a beruházás 
megvalósítása során a támogatási összeg legalább 5 %-ának mértékéig határozott 
idejű közfoglalkoztatottakat alkalmaz és a közfoglalkoztatottak tervezett 
alkalmazásáról a megyei kormányhivatal területileg illetékes járási hivatalának 
munkaügyi kirendeltségénél egyeztetett. 

6. A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Felelős: Polt Rita polgármester 
Határid ő: 2013. május 2. 

 

 
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester a Képviselő-testület rendkívüli, 
nyilvános ülését 16.30 órakor bezárta. 

K.m.f. 

 Polt Rita Dobosi Gergely 
 polgármester jegyző 


