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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. július 16-án 
17.00 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről 

Jelen voltak: Polt Rita polgármester 
 Böröndi Ferenc alpolgármester 
 György Anita 
 Dr. Király Lászlóné 
 Kozma László és 
 Dr. Szeidovitz Zsuzsanna önkormányzati képviselők 

Távolmaradt képviselők: 

 Dr. Paksi Zoltán önkormányzati képviselő 

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 6 fő megjelent, 1 
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 6 szavazattal, 0 
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a napirendet az alábbiak szerint elfogadta: 

Napirend: 

1.) Előterjesztés a Magyarpolányi Nyárbúcsúztató és Német Nemzetiségi Nap 
elnevezésű rendezvény megrendezésére benyújtandó pályázatról. 

 Előadó: Polt Rita polgármester 
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NAPIREND TÁRGYALÁSA 

1.) Napirend: Előterjesztés a Magyarpolányi Nyárbúcsúztató és Német Nemzetiségi Nap 
elnevezésű rendezvény megrendezésére benyújtandó pályázatról. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet a 
Magyarpolányi Nyárbúcsúztató és Német Nemzetiségi Napról, annak programjairól, illetve a 
benyújtható pályázati lehetőségről. 

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

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 6 szavazattal, 0 
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatokat hozta: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2013. (VII. 16.) 
számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. augusztus 30-tól 
2013. szeptember 1-ig rendezvényt szervez Magyarpolányi Nyárbúcsúztató és 
Nemzetiségi Nap elnevezéssel. 

A Képviselő-testület a rendezvény programjai között operett előadást, bábelőadást, 
nemzetiségi népművészeti előadásokat, dalkör előadásokat és könnyűzenei koncertet 
szervez, a gyermekeknek légvárat bérel és gondoskodik a rendezvény 
vendéglátásáról. 

A Képviselő-testület a rendezvény költségvetését a fenti programok megvalósítására 
kért árajánlatok alapján bruttó 1.235.600 forintban állapítja meg, amely összeg nettó 
részének finanszírozására az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a 
Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban 
nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013. (V. 22.) VM rendelet 
alapján, a Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport Közhasznú 
Egyesület Helyi Bíráló Bizottságának 0855/331-5/2013. ügyiratszámú támogató 
nyilatkozata értelmében pályázatot nyújt be a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivatalhoz. A projekt megvalósításához igényelt támogatás összege 1.133.000 forint. 

A Képviselő-testület a pályázat támogatása esetén a finanszírozott nettó pályázati 
összeg és a rendezvény bruttó költsége közötti különbözetet 2013. évi költségvetése 
terhére megfizeti. 

A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a pályázati támogatási kérelem benyújtását 
megelőző két pénzügyi évben, valamint a folyamatban lévő pénzügyi évben 
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Magyarpolány Község Önkormányzata részére nem ítéltek meg a 1998/2006/EK 
rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű (de minimis) támogatást. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához 
szükséges nyilatkozatok megtételére, a szükséges szerződések megkötésére, egyben 
utasítja a szükséges intézkedések megtételére. 

Felelős: Polt Rita polgármester 
Határid ő: azonnal 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester a Képviselő-testület rendkívüli, 
nyilvános ülését 17.15 órakor bezárta. 

K.m.f. 

 Polt Rita Dobosi Gergely 
 polgármester jegyző 


