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Polt Rita az ülést vezető polgármester köszöntötte a rendkívüli, nyilvános, együttes 
képviselő-testületi ülésen megjelenteket, és a jelenléti ív alapján megállapította, hogy 
Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 megjelent, és 3 távolmaradt 
képviselővel-, Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete teljes 
létszámban határozatképes. 

A rendkívüli, nyilvános, együttes testületi ülést megnyitotta. 

Polt Rita polgármester javasolta, hogy a képviselő-testületek a meghívóban szereplő 
napirendi javaslatot fogadják el. 

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester javaslatával 
egyetértett és 4 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a napirendi 
javaslatot elfogadta. 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester javaslatával 
egyetértett és 7 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a napirendi 
javaslatot elfogadta. 

Napirend: 

1.) Előterjesztés az adósságkonszolidációval kapcsolatos döntés meghozásáról. 

 Előadó: Polt Rita polgármester 

2.) Előterjesztés a magyarpolányi iskolák átadásáról. 

 Előadó: Polt Rita polgármester 

3.) Előterjesztés a kislődi iskola átadásáról. 

 Előadó: Somogyi Anna polgármester 

4.) Szóbeli előterjesztés Noszlop Község Önkormányzat felhatalmazásáról az 
iskolaátadással kapcsolatos nyilatkozatok megtételéhez. 

 Előadó: Polt Rita polgármester 

5.) Előterjesztés a könyvtárellátási szerződések megkötésére. 

 Előadó: Polt Rita polgármester 

6.) Előterjesztés Magyarpolány és Kislőd Községek Körjegyzősége költségvetési 
szerv megszüntetéséről. 

 Előadó: Polt Rita polgármester 

7.) Előterjesztés a Közös igazgatású közoktatási intézményeket fenntartó társulás 
Társulási Megállapodásának és a Német Nemzetiségi Általános Iskola és 
Óvoda Noszlop Alapító Okiratának módosításának elfogadásáról. 

 Előadó: Polt Rita polgármester 
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8.) Előterjesztés a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról 
szóló megállapodás elfogadásáról. 

 Előadó: Polt Rita polgármester 

9.) Előterjesztés a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról. 

 Előadó: Polt Rita polgármester 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

1.) Napirend: Előterjesztés az adósságkonszolidációval kapcsolatos döntés 
meghozásáról. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polt Rita polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-
testületet az adósságkonszolidációról. Ennek keretében elmondta, hogy az nem 
automatikus, a Képviselő-testületnek kérnie kell, amelyhez szükséges az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadása. Javasolta, hogy a Képviselő-
testület fogadja azt el. 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Polt Rita polgármester 
javaslatával egyetértett, és 7 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a 
következő határozatot hozta: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 83/2012. (XII. 
13.) számú határozata: 

1. Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 
2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a 
továbbiakban: költségvetési törvény) 76/C. §-ban foglaltakra figyelemmel 
kinyilvánítja, hogy a törvényben írt feltételekkel tartozásai megfizetéséhez 
igénybe kívánja venni az állam által biztosított, egyszeri, vissza nem térítendő 
költségvetési támogatást, azon adósságelemek tekintetében, amelyekre a 
költségvetési törvény a támogatás igénybevételét lehetővé teszi. 

2.  A Képviselő-testület kijelenti, hogy 2012. december 12-én adósságrendezési 
eljárás alatt nem áll. 

3. A Képviselő-testület a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 
286. § alapján hozzájárul, hogy az 1. pontban megjelölt adósságelemek tőke és 
járulékrészét, valamint egyéb költségeit az önkormányzat/társulás helyett az 
állam közvetlenül megfizesse a hitelezőknek/kölcsönnyújtóknak. 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat 
nevében: 

a.) a hitelezők/kölcsönnyújtók által az érintett adósságelemek tőke és 
járulékrészéről, valamint egyéb költségeiről kiállított nyilatkozatot aláírja 
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b.) a költségvetési törvény szerint, határidőre szolgáltassa a szükséges 
adatokat a Magyar Államkincstár felé és ahhoz csatolja a szükséges 
nyilatkozatokat, igazolásokat, egyéb dokumentumokat, 

c.) a költségvetési törvény 76/C. § (10) bekezdésében meghatározott 
megállapodást megkösse, amennyiben azt az államháztartásért felelős 
miniszter kezdeményezi. 

5. A Képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat nem rendelkezik olyan 
betéttel, vagy egyéb számlaköveteléssel, szerződéssel, ami kifejezetten a 
konszolidációval érintett adósságelemhez kapcsolódik, illetve annak fedezetére, 
vagy teljesítés biztosítékául szolgál. 

6. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy 76/C. § szerinti 
adósságkonszolidáció során a Magyar Államkincstár a banktitkot képező, az 
önkormányzatra vonatkozó, a törlesztéshez szükséges adatokat, információkat, 
megismerje és kezelje. 

Felelős: Polt Rita polgármester 
Határid ő: 2012. december 17. 

2.) Napirend: Előterjesztés a magyarpolányi iskolák átadásáról. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polt Rita polgármester az előterjesztésében foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-
testületet a magyarpolányi általános iskola és a Magyarpolányi Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény átadásáról. Ennek keretében elmondta, hogy az átadás-
átvétel nem a legmegnyugtatóbb formában zajlik, hiszen egyelőre arról sem lehet tudni, 
hogy ki végzi majd a művészeti iskola takarítását, ki fog havat lapátolni, ha januárban 
leesik a hó, stb. Elmondta, hogy reményei szerint az egyedi megállapodást mielőbb 
megköti majd az Önkormányzat és a KIK, hogy a részletkérdéseket is rendezni lehessen. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy Magyarpolány 
Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztett határozati javaslatot fogadja 
el. 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester javaslatával 
egyetértett, és 7 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő 
határozatot hozta: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 84/2012. 
(XII. 13.) számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Német 
Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda Noszlop Magyarpolányi Német 
Általános Iskola Tagintézménye (OM azonosító: 037064) és a Magyarpolányi 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (OM azonosító: 201140) állami 
fenntartásba vételével összefüggő intézmény átadás-átvételről, a 
feladatellátáshoz kapcsolódó  létszám átadásról, valamint a feladatellátáshoz 
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kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról szóló, a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal (székhely: 1055 Budapest, Szalay 
u. 10-14.) kötendő megállapodást jóváhagyja. 

A Képviselő-testület az intézmények 2013. január 1-jét követő működtetésével 
kapcsolatos, az önkormányzati tulajdonú - elsődlegesen nem köznevelési 
funkciójú - ingatlanokban folytatott köznevelési tevékenység végzése rendjéről, 
a felmerülő költségek Felek közötti megosztásáról valamint mindkét fél 
feladatait végző alkalmazottak feladatellátásáról külön megállapodást köt a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal, amely megállapodás 
jóváhagyásáról 2012. január 15-ig dönt. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodást Képviselő-
testület nevében történő aláírásra, egyben utasítja a szükséges intézkedések 
megtételére. 

Felelős: Polt Rita polgármester 
Határid ő: azonnal 

3.) Napirend: Előterjesztés a kislődi iskola átadásáról. 

Előadó: Somogyi Anna polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Somogyi Anna polgármester elmondta, hogy nem tud mit hozzáfűzni ahhoz, amit Polt 
Rita polgármester az előzőekben előadott, ő is reméli, hogy az egyedi megállapodások 
hamarosan tisztázhatják majd a részletkérdéseket. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy Kislőd Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztett határozati javaslatot fogadja el. 

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester javaslatával 
egyetértett, és 4 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő 
határozatot hozta: 

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 64/2012. (XII. 13.) 
számú határozata: 

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Német Nemzetiségi 
Általános Iskola Rőthy Mihály Tagintézménye (OM azonosító: 200811) állami 
fenntartásba vételével összefüggő intézmény átadás-átvételről, a 
feladatellátáshoz kapcsolódó  létszám átadásról, valamint a feladatellátáshoz 
kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról szóló, a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal (székhely: 1055 Budapest, Szalay 
u. 10-14.) kötendő megállapodást jóváhagyja. 

A Képviselő-testület az intézmények 2013. január 1-jét követő működtetésével 
kapcsolatos, az önkormányzati tulajdonú - elsődlegesen nem köznevelési 
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funkciójú - ingatlanokban folytatott köznevelési tevékenység végzése rendjéről, 
a felmerülő költségek Felek közötti megosztásáról valamint mindkét fél 
feladatait végző alkalmazottak feladatellátásáról külön megállapodást köt a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal, amely megállapodás 
jóváhagyásáról 2012. január 15-ig dönt. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodást Képviselő-
testület nevében történő aláírásra, egyben utasítja a szükséges intézkedések 
megtételére. 

Felelős: Somogyi Anna polgármester 
Határid ő: azonnal 

4.) Napirend: Szóbeli előterjesztés Noszlop Község Önkormányzat felhatalmazásáról 
az iskolaátadással kapcsolatos nyilatkozatok megtételéhez. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

Polt Rita polgármester tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a 2. napirendi pont 
előterjesztésében foglaltak szerint a magyarpolányi általános iskola szakmai tekintetben 
a devecseri tankerülethez fog tartozni, így az iskola átadás-átvételi megállapodást 
Noszlop Község Önkormányzatának kell megkötnie a magyarpolányi iskola nevében is. 
Ehhez szükségük van egy képviselő-testületi felhatalmazó nyilatkozatra, amelyben 
megkapják azt a lehetőséget, hogy a magyarpolányi iskola átadása kapcsán 
dönthessenek. Ez természetesen nem jelenti a magyarpolányi önkormányzat 
tulajdonával való rendelkezés lehetőségének biztosítását, csak azt, hogy az 
alkalmazottakat átadhassák a KIK-nek. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy Magyarpolány 
Község Önkormányzat Képviselő-testülete hatalmazza fel Noszlop Község 
Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy a Német Nemzetiségi Általános Iskola és 
Óvoda Noszlop Magyarpolányi Általános Iskola Tagintézménye állami fenntartásba 
vételével összefüggő intézmény átadás-átvétel kapcsán a Tagintézmény tekintetében a 
szükséges jognyilatkozatokat megtegye. 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester javaslatával 
egyetértett, és 7 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő 
határozatot hozta: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 85/2012. 
(XII. 13.) számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza 
Noszlop Község Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy a Német 
Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda Noszlop Magyarpolányi Általános 
Iskola Tagintézménye állami fenntartásba vételével összefüggő intézmény 
átadás-átvétel kapcsán a Tagintézmény tekintetében a szükséges 
jognyilatkozatokat megtegye. 
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5.) Napirend: Előterjesztés a könyvtárellátási szerződések megkötésére. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polt Rita polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-
testületeket a könyvtárellátási szerződésekről. Elmondta, hogy az idei évi 400 ezer forint 
helyett a következő évben körülbelül 1.350 ezer forintot kapnak majd a feladatellátásra. 
A könyvtár külön forrásból részesül támogatásban. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így Polt Rita polgármester javasolta, hogy 
Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztett határozati 
javaslatot fogadja el. 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 7 szavazattal, 0 
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 86/2012. 
(XII. 13.) számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Eötvös Károly 
Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézettel (székhely: 8200 Veszprém, 
Komakút tér 3.) a nyilvános könyvtárellátási szolgáltatás nyújtásáról és 
igénybevételéről szóló megállapodást elfogadja. A megállapodás a határozat 
mellékletét képezi. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás Képviselő-
testület nevében történő aláírására, egyben utasítja a szükséges intézkedések 
megtételére. 

Felelős: Polt Rita polgármester 
Határid ő: azonnal 

Polt Rita polgármester javasolta, hogy Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-
testülete az előterjesztett határozati javaslatot fogadja el. 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 4 szavazattal, 0 
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 65/2012. (XII. 13.) 
számú határozata: 

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Eötvös Károly Megyei 
Könyvtár és Közművelődési Intézettel (székhely: 8200 Veszprém, Komakút tér 
3.) a nyilvános könyvtárellátási szolgáltatás nyújtásáról és igénybevételéről 
szóló megállapodást elfogadja. A megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás Képviselő-
testület nevében történő aláírására, egyben utasítja a szükséges intézkedések 
megtételére. 

Felelős: Somogyi Anna polgármester 
Határid ő: azonnal 

6.) Napirend: Előterjesztés Magyarpolány és Kislőd Községek Körjegyzősége 
költségvetési szerv megszüntetéséről. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polt Rita polgármester az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint tájékoztatta a 
Képviselő-testületeket Magyarpolány és Kislőd Községek Körjegyzősége költségvetési 
szerv megszüntetéséről. Elmondta, hogy a megszüntetés a képviselő-testületek törvényi 
kötelessége. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy Magyarpolány 
Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Körjegyzőség megszüntető okiratát fogadja 
el. 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 7 szavazattal, 0 
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 87/2012. 
(XII. 13.) számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 146/D. § (2) 
bekezdésében foglaltak alapján Magyarpolány és Kislőd Községek 
Körjegyzőségének megszüntető okiratát elfogadja, a költségvetési szervet 
2012. december 31. napjával megszünteti. 

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 

Felelős: Polt Rita polgármester 
Határid ő: azonnal 

Polt Rita polgármester javasolta, hogy Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-
testülete a Körjegyzőség megszüntető okiratát fogadja el. 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 4 szavazattal, 0 
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 
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Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 66/2012. (XII. 13.) 
számú határozata: 

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 146/D. § (2) 
bekezdésében foglaltak alapján Magyarpolány és Kislőd Községek 
Körjegyzőségének megszüntető okiratát elfogadja, a költségvetési szervet 
2012. december 31. napjával megszünteti. 

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 

Felelős: Somogyi Anna polgármester 
Határid ő: azonnal 

7.) Napirend: Előterjesztés a Közös igazgatású közoktatási intézményeket fenntartó 
társulás Társulási Megállapodásának és a Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda 
Noszlop Alapító Okiratának módosításának elfogadásáról. 

Előadó: Somogyi Anna polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polt Rita polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-
testületet a Közös igazgatású közoktatási intézményeket fenntartó társulás Társulási 
Megállapodásának és a Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda Noszlop Alapító 
Okiratának módosításáról. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy Magyarpolány 
Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztett határozati javaslatot fogadja 
el. 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 7 szavazattal, 0 
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 88/2012. 
(XII. 13.) számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Közös igazgatású 
közoktatási intézményeket fenntartó társulás Társulási Megállapodásának e 
határozat melléklete szerinti módosítását elfogadja. 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Német 
Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda Noszlop Alapító Okiratának e határozat 
melléklete szerinti módosítását elfogadja. 

A módosító okiratok, illetve az okiratok módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt változatai a határozat mellékletét képezik. 
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A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 

Felelős: Polt Rita polgármester 
Határid ő: azonnal 

8.) Napirend: Előterjesztés a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 
létrehozásáról szóló megállapodás elfogadásáról. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polt Rita polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-
testületeket a Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodásról. 
Elmondta, hogy a megállapodás szerint a továbbiakban is minden úgy működik, ahogy 
az eddig működött, az az önkormányzat fizeti a felmerülő költségeket, ahol a feladat is 
felmerült. A jegyző fizetését az önkormányzatok lakosságszám arányosan vállalják. A 
köztisztviselők a továbbiakban is abban a munkakörben és létszámban dolgoznak 
tovább, amiben eddig. Ennek megfelelően 7 fő dolgozik majd a Hivatalban, amely a 
költségvetési törvényjavaslatban elismert hivatali létszámnak megfelel. A munkáltató 
jogok gyakorlásáról szóló rendelkezések a jogszabályi előírásoknak megfelelően 
kerültek bele a megállapodásba. 

Somogyi Anna polgármester elmondta, hogy alaposan áttekintette a megállapodást, 
illetve az okiratokat, ami alapján korrektnek találta őket. Elmondta, hogy azokban 
valóban csak a jogszabályi előírásoknak való megfelelés érdekében szükséges 
módosítások szerepelnek, az alapelv, ami alapján a két önkormányzat eddig 
együttműködött változatlanul szerepel mind a megállapodásban, mind az alapító 
okiratban. 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így Polt Rita polgármester javasolta, hogy 
Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztett határozati 
javaslatot fogadja el. 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 7 szavazattal, 0 
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 89/2012. 
(XII. 13.) számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarpolányi 
Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló, Kislőd 
Község Önkormányzat Képviselő-testületével kötendő megállapodást 
elfogadja. 

 A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 

Felelős: Polt Rita polgármester 
Határid ő: azonnal 
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Polt Rita polgármester javasolta, hogy Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-
testülete a Körjegyzőség megszüntető okiratát fogadja el. 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 4 szavazattal, 0 
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 67/2012. (XII. 13.) 
számú határozata: 

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarpolány Közös 
Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló, Magyarpolány 
Község Önkormányzat Képviselő-testületével kötendő megállapodást 
elfogadja. 

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarpolányi Közös 
Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát elfogadja, a költségvetési szervet 
2013. január 1. napjával létrehozza. 

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 

Felelős: Somogyi Anna polgármester 
Határid ő: azonnal 

9.) Napirend: Előterjesztés a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 
létrehozásáról. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polt Rita polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-
testületet a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy Magyarpolány 
Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztett határozati javaslatot fogadja 
el. 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 7 szavazattal, 0 
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 90/2012. 
(XII. 13.) számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarpolányi 
Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát elfogadja, a költségvetési 
szervet 2013. január 1. napjával létrehozza. 
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A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 

Felelős: Polt Rita polgármester 
Határid ő: azonnal 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így Polt Rita polgármester a Képviselő-
testületek rendkívüli, nyilvános együttes ülését 15.00 órakor bezárta. 

K.m.f. 

 Somogyi Anna Polt Rita 
 polgármester polgármester 
 
 
 
 

Dobosi Gergely 
körjegyző 

 

 


