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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.                    /2012. 

J E G Y Z ŐK Ö N Y V  

Készült: Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 10-én 
18.00 órakor megtartott közmeghallgatásáról 

Jelen voltak: Polt Rita polgármester 
 Csabai Tibor 
 György Anita 
 Dr. Király Lászlóné 

Távolmaradt képviselők: 

 Böröndi Ferenc alpolgármester 
 Dr. Paksi Zoltán és 
 Kozma László önkormányzati képviselők 

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

A meghívottak közül megjelent és a napirend tárgyalásánál jelen volt: 

 Dobosi Gergely körjegyző 
Mayer Péter, a Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke 

A lakosság részéről megjelent 35 fő a mellékelt jelenléti ív szerint. 

Polt Rita polgármester köszöntötte a közmeghallgatáson megjelenteket. A jelenléti ív alapján 
megállapította, hogy a képviselők közül 4 fő megjelent, 3 fő távolmaradt, így a testület 
határozatképes. 

A közmeghallgatást 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 napirendi javaslatot az alábbiak szerint elfogadta: 
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Napirend: 

1.) Szóbeli előterjesztés az Önkormányzat elmúlt évi munkájáról. 

 Előadó: Polt Rita polgármester 

2.) Közérdekű kérdések, javaslatok. 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

1.) Napirend: Szóbeli előterjesztés az Önkormányzat elmúlt évi munkájáról. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester a jegyzőkönyv mellékletét képező beszámoló szerint tájékoztatta a Képviselő-
testületet és a lakosságot az Önkormányzat elmúlt évi munkájáról. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester kérte, hogy a Képviselő-testület az 
Önkormányzat elmúlt évi munkájáról szóló beszámolót fogadja el. 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 4 szavazattal, 0 
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett az Önkormányzat elmúlt évi munkájáról szóló 
beszámolót elfogadta. 

2.) Napirend: Közérdekű kérdések, javaslatok. 

Polgármester kérte a megjelent lakosokat, hogy amennyiben valakinek közérdekű kérdése 
van, az tegye fel, illetve a közérdekű javaslatot adja elő. 

Rádonyi Gyuláné elmondta, hogy a Bajcsy utcából az Ady utcára kanyarodva nem lehet 
biztonságosan kilátni a sarkon lévő telek kerítésétől, illetve a tujáktól. Kérdezte, hogy fel 
tudna-e szereltetni az Önkormányzat ebbe a kereszteződésbe domború tükröt? 

Polgármester válaszában elmondta, hogy mindenképp megvizsgálja a felvázolt problémát, 
egyeztet a Képviselő-testülettel, és ha szükségesnek találják kihelyeztetik a tükröt. 

Polgármester elmondta, hogy sokáig úgy tűnt, hogy az Önkormányzat pályázatot tud 
benyújtani a templom körüli tér rendezésére, illetve a vízelvezetés megvalósítására, de sajnos 
ez meghiúsult. Ennek az oka az volt, hogy a Kulturális Örökségvédelmi Iroda az általunk 
tervező szakemberrel elkészíttetett terveket nem fogadta el, mert ragaszkodott egy bizonyos 
építész általi tervhez, akinek a terve abból állt, hogy a helyszínrajzra fekete filccel berajzolt 
három jelet, és ezért 500.000 forint + ÁFA tervezői díjat akart kérni. Ezt az Önkormányzat 
nem fogadta el, így a pályázatot a Kulturális Örökségvédelmi Iroda által támogatott terv 
hiányában nem tudta benyújtani. 
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Egyéb közérdekű kérdés, javaslat nem hangzott el, így polgármester a közmeghallgatást 19.00 
órakor bezárta. 

K.m.f. 

 Polt Rita Dobosi Gergely 
 polgármester körjegyző 


