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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. május 9-én 
16.00 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről 

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

Távolmaradt képviselők: 

 Dr. Király Lászlóné és 
 Dr. Paksi Zoltán önkormányzati képviselők 
 egy betöltetlen mandátum 

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, 2 
fő távolmaradt, 1 mandátum betöltetlen, 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 az Önkormányzat vagyonrendeletének elfogadásáról. 

 Előadó: Polt Rita polgármester 
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NAPIREND TÁRGYALÁSA 

1.) Napirend: Előterjesztés az Önkormányzat vagyonrendeletének elfogadásáról. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester felkérésére jegyző az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-
testületet az Önkormányzat vagyonrendelet-tervezetének rendelkezéseiről. Elmondta, hogy a 
korábbi vagyonrendelethez képest jelentős változást a tervezet nem tartalmaz, a módosítás 
leginkább a jogszabályi rendelkezésekből fakad. Változott a mellékletek elnevezése is, de a 
mellékletekben forgalomképtelen, korlátozottan forgalomképes és forgalomképes 
vagyonelemek köre nem változott. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az 
előterjesztett rendelet-tervezetet fogadja el. 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 4 szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 
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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 


