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Szám: 11-21/2008. 

J E G Y Z İ K Ö N Y V  

Készült:  Magyarpolány és Kislıd Községek Önkormányzatai Képviselı-testületeinek 
2008. november 24-én (hétfın) 16.30 órakor kezdıdı együttes, nyilvános 
ülésérıl. 

Az ülés helye: Magyarpolány Mővelıdési Ház (Magyarpolány, Táncsics u. 7.) 

Jelen vannak:  

MAGYARPOLÁNY 

 Polt Rita polgármester 

 Dr. Paksi Zoltán képviselı  

 Böröndi Ferenc képviselı 

 György Anita képviselı 

 Majer András képviselı 

 Dr. Király Lászlóné képviselı 

 Pálla Tiborné képviselı 

 Polt Jánosné képviselı 

 
KIDLİD 
 
 Somogyi Anna polgármester 

 Adonyi Józsefné képviselı 

 Juhász Ervin képviselı 

 Kléri Gyula képviselı 

 Kissné Krámli Gabriella képviselı 

 Dr. Lóderer Alajos képviselı  

 Marosi Ödön képviselı 

 Széplábi Ferenc képviselı 

 Üregi Éva képviselı 

Igazoltan távol maradt: 

 Magvas Antal képviselı  

Tanácskozási joggal jelen van: 

 dr. Szivák Péter körjegyzı 
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Polt Rita polgármester: 
Köszöntöm a Képviselı-testületek tagjait. Megállapítom, hogy Magyarpolány Község 
Önkormányzata Képviselı-testületének mind a 8 tagja, Kislıd Község Önkormányzata 
Képviselı-testületének 9 tagja van jelen, az ülés határozatképes, így azt megnyitom. 
Az ülés meghívóban szereplı napirendi pontjaival kapcsolatban van valakinek kérdése, 
észrevétele, esetleg kiegészítése?  Amennyiben nincs szavazásra bocsátom a napirendi 
elfogadásának kérdését. Aki a meghívóban szereplı napirendi pontokkal egyetért, kérem 
emelje fel a kezét! 

Megállapítom, hogy a magyarpolányi Képviselı-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül, a kislıdi Képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az ülés napirendjét 
az alábbiak szerint fogadja el: 

 
N a p i r e n d: 
 

 
1.) A Körjegyzıség 2008. évi költségvetésének módosítása 

Elıadó: dr. Szivák Péter körjegyzı 
 
 

2.) A Körjegyzıség 2009. évi költségvetési koncepciójának elfogadása 
Elıadó: dr. Szivák Péter körjegyzı 
 

      
3.)  A Körjegyzıség gazdálkodásának háromnegyed éves teljesítésérıl szóló beszámoló 

elfogadása. 
Elıadó: dr. Szivák Péter körjegyzı 
 
 

Napirendi pontok tárgyalása: 

1.Napirendi pont: 

A Körjegyzıség 2008. évi költségvetésének módosítása 
Elıadó: dr. Szivák Péter körjegyzı 

dr. Szivák Péter körjegyzı: 
A Körjegyzıség költségvetés történı változásokat nagyrészt a Körjegyzıséget érintı 
sikeres pályázatok következtében kell módosítani, ilyenek voltak a Körjegyzıség tárgyi 
feltételeinek javítására benyújtott pályázat, ahol közel 2 millió forintot nyertünk, illetve a 
Kislıdrıl nyugdíjba vonuló kolléganı státuszának megszőnésével járó költségeket 
részben finanszírozó pályázaton is nyertünk 2 és fél millió forintot. Év közben 
megtörtént a Hivatal köztisztviselıinek tavalyi második félévben kifizetett tizenharmadik 
havi illetmény utófinanszírozása is. A Körjegyzıség kislıdi telephelyének közüzemi 
számláit még mindig a kislıdi Önkormányzat fizette, ezért az ezzel járó költségeket 
visszautaljuk az Önkormányzat számára. 

Somogyi Anna polgármester: 
Az áramszolgáltató körülményessége miatt nem sikerült még átirányítanunk ezeket a 
költségeket, remélem 2009-tıl sikerülni fog, és akkortól nem kell ezzel külön 
foglalkoznunk, hiszen ez mindkét Hivatalban plusz elfoglaltságot jelent a dolgozóknak. 
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Pálla Tiborné képviselı: 
A tárgyi feltételek javítására nyert pénz már felhasználásra került? 
 
dr. Szivák Péter körjegyzı: 
Igen. Mindkét Hivatalban lecseréltük az elavult számítógépeket, és monitorokat. Ahol 
még nem volt, oda szünetmentes tápegységeket vásároltunk, hiszen mindkét Hivatalnak 
nagyon rossz a villamos-energia hálózata. Ezenkívül vettünk nekem egy laptopot, amivel 
mindkét településen egyaránt tudok dolgozni. 
 
Polt Rita polgármester: 
Van valakinek további hozzászólása, kérdése? 

Amennyiben nincs szavazásra bocsátom a kérdést! Aki egyetért a Körjegyzıség 2008. 
évi költségvetésének módosításával, kérem emelje fel a kezét! 
 

A magyarpolányi Képviselı-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következı 
határozatot hozta: 

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
91/2008. (XI. 24.) számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
dönt, hogy Magyarpolány és Kislıd Községek Körjegyzıségének 
költségvetését az elıterjesztésben foglaltak szerint módosítja. 
 
Felelıs: dr. Szivák Péter körjegyzı 
Határid ı: azonnal 
 

A kislıdi Képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következı határozatot 
hozta: 

Kislıd Község Önkormányzata Képviselı-testületének  
76/2008. (XI. 24.) számú határozata: 

Kislıd Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
dönt, hogy Magyarpolány és Kislıd Községek 
Körjegyzıségének költségvetését az elıterjesztésben foglaltak 
szerint módosítja. 
 
Felelıs: dr. Szivák Péter körjegyzı 
Határid ı: azonnal 

2.Napirendi pont: 

A Körjegyzıség 2009. évi költségvetési koncepciójának lefogadása 
Elıadó: dr. Szivák Péter körjegyzı 

Polt Rita polgármester: 
Tekintettel arra, hogy a 2009. évi költségvetést az Országgyőlés még nem fogadta el, pontos 
számokat még nem tudtunk beleírni a koncepciónkba. Ismerjük viszont a tervezetet, és látjuk, 
hogy a tavalyi évhez képest jelentısen fog csökkeni a Körjegyzıségek támogatása. Ez a mi 
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esetünkben azt jelenti, hogy 2 millió forinttal kevesebbet fogunk kapni a 2009. évben, mint 
amennyit idén kaptunk. Az már biztosnak látszik, hogy a dolgozók illetménye nem fog változni. 
 
dr. Szivák Péter körjegyzı: 
Legalább is nem pozitív irányba, ugyanis a közszféra tizenharmadik havi juttatása 2009.-tıl meg 
fog szőnni, ezt már mindenhol tényként kezelik. 

Polt Rita polgármester: 
Ennyit biztosan tudunk. A költségvetés elfogadása után majd meglátjuk, pontosan mekkora 
megszorítások lesznek. Kérdése, hozzászólása van valakinek? A véleményetek gondolom 
megvan, és hasonlít az enyémhez, de ez sajnos nem változtat semmin. 
 
Egyetértetek azzal, hogy az elıterjesztésben foglaltaknak megfelelıen fogadjuk el a 
Körjegyzıség 2009. évi koncepcióját? Aki egyetért, kérem emelje fel a kezét! 
 

A magyarpolányi Képviselı-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következı 
határozatot hozta: 

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
92/2008. (XI. 24.) számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, 
hogy elfogadja Magyarpolány és Kislıd Községek 
Körjegyzıségének 2009. évi költségvetési koncepcióját. 

Felelıs: dr. Szivák Péter körjegyzı 
Határid ı: 2008. november 30. 
 

A kislıdi Képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következı határozatot 
hozta: 

Kislıd Község Önkormányzata Képviselı-testületének  
77/2008. (XI. 24.) számú határozata: 

Kislıd Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, 
hogy elfogadja Magyarpolány és Kislıd Községek 
Körjegyzıségének 2009. évi költségvetési koncepcióját. 

Felelıs: dr. Szivák Péter körjegyzı 
Határid ı: 2008. november 30. 

 

3.Napirendi pont: 

A Körjegyzıség gazdálkodásának háromnegyed éves teljesítésérıl szóló beszámoló 
elfogadása. 
Elıadó: dr. Szivák Péter körjegyzı 

Polt Rita polgármester: 
A Körjegyzıség gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetérıl szóló beszámolóval 
kapcsolatban van valakinek kérdése? Amennyiben nincs, úgy szavazásra bocsátom a 
Körjegyzıség gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetérıl szóló beszámoló elfogadását! 
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Aki a beszámoló elfogadásával egyetért, kérem emelje fel a kezét! 

A magyarpolányi Képviselı-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következı 
határozatot hozta: 

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
93/2008. (XI. 24.) számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
dönt, hogy a Magyarpolány és Kislıd Községek Körjegyzıségének 
háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Felelıs: dr. Szivák Péter körjegyzı 
Határid ı: 2008. november 30. 
 

A kislıdi Képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következı határozatot 
hozta: 

Kislıd Község Önkormányzata Képviselı-testületének  
78/2008. (XI. 24.) számú határozata: 

Kislıd Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
dönt, hogy a Magyarpolány és Kislıd Községek 
Körjegyzıségének háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló 
beszámolót elfogadja. 
 
Felelıs: dr. Szivák Péter körjegyzı 
Határid ı: 2008. november 30. 

 
 

Polt Rita polgármester: 
Megköszönöm mindkét Képviselı-testület tagjainak az ülésen való részvételt, és az együttes 
testületi ülést bezárom. (16.25.) 
 

Magyarpolány, 2008. december 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
   Polt Rita     Somogyi Anna 
                  polgármester         polgármester 
 

dr. Szivák Péter 
 körjegyzı 


