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Szám: 11-25/2008. 

J E G Y Z İ K Ö N Y V  

Készült:  Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. 
december 10-én (szerdán) 18.00 órakor kezdıdı rendes, nyilvános ülésérıl. 

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

Jelen vannak:  

 Polt Rita polgármester 

 György Anita képviselı 

 Dr. Király Lászlóné képviselı 

 Dr. Paksi Zoltán képviselı 

 Pálla Tiborné képviselı  

 Polt Jánosné képviselı 

Igazoltan van távol: 

 Böröndi Ferenc képviselı 

 Majer András képviselı 

Tanácskozási joggal jelen van: 

 dr. Szivák Péter körjegyzı 

 Weisz Ferencné kisebbségi önkormányzat elnöke 

 Baumgartner Zsoltné  intézményvezetı 

 Csabai Tibor  intézményvezetı 

 
Polt Rita polgármester: 
Köszöntöm a Képviselı-testület tagjait. Megállapítom, hogy Magyarpolány Község 
Önkormányzata Képviselı-testületének 8 tagja közül 6 fı jelen van, az ülés határozatképes, így 
azt megnyitom. 
A napirenddel kapcsolatban van valakinek kérdése, vagy javaslata újabb pont felvételére? 
Amennyiben nincs szavazásra bocsátom a napirendi pontok elfogadását! Aki az ülés 
napirendjének meghívóban szereplı napirendi pontokkal megegyezı formában történı 
elfogadásával egyetért, kérem emelje fel a kezét! 

A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az ülés napirendjét a következık 
szerint fogadta el: 
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N a p i r e n d: 
 
 

1.) Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

  
2.) A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos 

közszolgáltatásról szóló rendelet elfogadása. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

 
3.) A közüzemi vízmőbıl szolgáltatott ivóvízért, illetıleg a közüzemi csatornamő 

használatáért fizetendı legmagasabb hatósági díjak megállapításáról és a 
díjalkalmazás feltételeirıl szóló rendelet elfogadása. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 
 

4.) Iparőzési adóról szóló rendelet módosítása. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 
 

5.)  Magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet módosítása. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 
 

6.) A Képviselı-testület 2009. évi munkatervének elfogadása. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

 
7.) Az országos és helyi védettségő épületek állagmegırzésének és felújításának 

támogatásáról szóló 13/1999. (X.28.) rendelet hatályon kívül helyezése. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

 
8.) A talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról szóló rendelet módosítása. 

Elıadó: Polt Rita polgármester 
 

9.)  Az iskola felújítására vonatkozóan benyújtott tervek értékelése. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

 
10.) Vegyes ügyek 

Elıadó: Polt Rita polgármester 

 

Napirendi pontok tárgyalása: 

1.Napirendi pont: 

Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

Polt Rita polgármester: 
Tájékoztatlak titeket arról, hogy az elızı ülésen elbírált Bursa Hungarica pályázatok összesítése 
megtörtént, és a pályázók tájékoztatva lettek a testület döntésérıl. Most már csak a támogatás 
utalásáról kell gondoskodnunk. 
Van valakinek kérdése az elhangzottakkal kapcsolatban? 
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Pálla Tiborné képviselı: 
Nem volt elégedetlenség azok részérıl, akiket nem részesítettünk támogatásban? 
 
Polt Rita polgármester: 
Nem. Kiküldtük az értesítéseket, és semmilyen visszajelzés nem érkezett. Egyéb kérdés? 

Aki a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról készített beszámolóban foglaltakkal egyetért, 
kérem tegye fel a kezét!  

A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozta: 

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
111/2008. (XII. 10.) számú határozata: 

Magyarpolány község Önkormányzatának Képviselı-testülete 
elfogadja a Polgármester lejárt határidejő határozatok 
végrehajtásáról szóló beszámolóját. 
 
Felelıs: Polt Rita polgármester 
Határid ı: azonnal 

 

2. Napirendi pont: 

A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos 
közszolgáltatásról szóló rendelet elfogadása. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 
 

Polt Rita polgármester: 
Megkaptuk az AVAR AJKA Kft.-tıl, hogy mennyire kívánja jövıre emelni a szemétszállítási 
díjakat. Az emelés mértéke számításaim szerint közel 10%-os lesz. 

dr. Szivák Péter körjegyzı 
Ahogy az elıterjesztés is tartalmazza, nem csak a szállítási díj mértékét kellene módosítani 
ebben az évben, hanem a rendelet szövegében is eszközöltem néhány módosítást, illetve 
kiegészítést. Sok idıközben változott törvényi elıírást nem vezettek át az elmúlt években, 
például a díjhátralék végrehajtásának eljárási szabályait, illetve a helyszíni bírság keretében 
kiszabható összeget, ami a hatályos szabályozás alapján háromtól húszezer forintig terjedhet.  

Polt Rita polgármester: 
Részemrıl rendben van. Van esetleg valakinek kérdése a módosításokkal kapcsolatban? 
Amennyiben nincsen szavazásra bocsátom a kérdést! 
 
Aki egyetért a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos 
közszolgáltatásokról szóló rendelet elfogadásával, kérem emelje fel a kezét! 

A Képviselı-testület 6  igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következı rendeletet alkotta: 

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
22/2008. (XII.11.) rendelete 

a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal 
kapcsolatos közszolgáltatásról 

 (a rendelet szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi) 
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3. Napirendi pont: 

A közüzemi vízmőbıl szolgáltatott ivóvízért, illetıleg a közüzemi csatornamő 
használatáért fizetendı legmagasabb hatósági díjak megállapításáról és a díjalkalmazás 
feltételeirıl szóló rendelet elfogadása. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 
 

Polt Rita polgármester: 
A Bakonykarszt Zrt. is elküldte az Önkormányzat részére a 2009.-ben alkalmazni kívánt 
közüzemi díjakról szóló tájékoztatóját. Itt is közel 10%-os emeléssel számolhatunk. A 
Bakonykaraszt az ivóvízdíjat 320,9 Ft/m3-ben állapította meg, ebbıl ugye lejön 21,8 forint, amit 
az önkormányzat átvállal, így a lakosok által fizetendı vízdíj összege 2009-ben 299,1 Ft/m3 lesz. 
Az alapdíj összege nem fog változni. A szennyvíz szolgáltatási díja pedig 187,4 Ft/m3 lesz a 
jövı évben. Természetesen a fenti összegekre még rájön az ÁFA. 

dr. Szivák Péter körjegyzı 
Ennél a rendeletnél is több módosítást kellett végrehajtanom, melyek elfogadásával pótolva 
lesznek a több éve elmaradt harmonizációs kötelezettségek. 

Polt Rita polgármester: 
Van esetleg valakinek kérdése a módosításokkal kapcsolatban? Amennyiben nincsen szavazásra 
bocsátom a kérdést! 
 
Aki egyetért a közüzemi vízmőbıl szolgáltatott ivóvízért, illetıleg a közüzemi csatornamő 
használatáért fizetendı legmagasabb hatósági díjak megállapításáról és a díjalkalmazás 
feltételeirıl  szóló rendelet elfogadásával, kérem emelje fel a kezét! 

A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következı rendeletet alkotta: 

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
23/2008. (XII.11.) rendelete 

a közüzemi vízmőbıl szolgáltatott ivóvízért, illetıleg a közüzemi 
csatornamő használatáért fizetendı legmagasabb hatósági díjak 

megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeirıl 
 (a rendelet szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi) 

 

4. Napirendi pont: 

Iparőzési adóról szóló rendelet módosítása. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 
 

Polt Rita polgármester: 
Az iparőzési adó mértékét nem kívánom a jövı évben sem módosítani. Módosításra a vonatkozó 
jogszabályok változása következtében, azok helyi rendeletünkbe történı átvezetése miatt van 
szükség. Az elıterjesztés részletesen leírja a változtatások helyét és indokát. Amennyiben 
valakinek van kérdése az ott leírtakkal kapcsolatban a Körjegyzı Úr szívesen válaszol rá. 

Amennyiben nincsen szavazásra bocsátom a kérdést! 
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Aki egyetért az iparőzési adóról szóló rendelet elfogadásával, kérem emelje fel a kezét! 

A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következı rendeletet alkotta: 

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
24/2008. (XII.11.) rendelete 

a helyi iparőzési adóról 
 (a rendelet szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi) 

 

5. Napirendi pont: 

Magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet módosítása. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

Polt Rita polgármester: 
A magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet esetében a rendeletben foglaltak 
pontosítása, egyértelmővé tétele, valamint a jogszabály-szerkesztési hibák kiküszöbölése miatt 
van szükség a rendelet módosítására. Egyedül egy olyan pontja van a régi rendeletnek, amit nem 
a jogszabályi háttér változása miatt, vagy a rendelet pontosítása érdekében kívánunk módosítani, 
mégpedig az, hogy a mentességek körébıl kikerül, aki az önkormányzat illetékességi területén 
kommunális beruházást hajt végre. Egyetértetek az elıterjesztésben szereplı módosításokkal? 

Aki egyetért a magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet elıterjesztésben foglaltak 
szerinti elfogadásával, kérem emelje fel a kezét! 

A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következı rendeletet alkotta: 

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
25/2008. (XII.11.) rendelete 

a magánszemélyek kommunális adójáról 
 (a rendelet szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi) 

 

6. Napirendi pont: 

A Képviselı-testület 2009. évi munkatervének elfogadása. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

Polt Rita polgármester: 
A Képviselı-testület jövı évi munkarendjével kapcsolatban van valakinek kérdése, hozzáfőzni 
valója? 

dr. szivák Péter körjegyzı: 
Az elıterjesztésbe szereplı munkatervben a testület által kötelezıen tárgyalandó napirendi 
pontok lettek feltüntetve. Januárba még betettem a szociális rendelet módosítását, mivel a 
szociális törvény jelentısen át fog alakulni jövıre, mindenképpen nekünk is reagálni kell e 
változtatásokra. 

Pálla Tiborné képviselı: 
Mit fog érinteni ez a módosítás? 

dr. szivák Péter körjegyzı: 
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Elıreláthatólag az eddigi rendszeres szociális segély rendszere fog jelentısen átalakulni! 

 

Polt Rita polgármester: 
Van még valakinek kérdése? 
Aki egyetért a Képviselı-testület 2009. évre vonatkozó munkatervének elfogadásával, kérem 
emelje fel a kezét! 

A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozta: 

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
112/2008. (XII. 10.) számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
Képviselı-testület 2009. évi munkatervét az alábbiak szerint hagyja 
jóvá: 
 
Január 

1. A szociális igazgatás és ellátás helyi szabályairól szóló rendelet 
módosítása. 
Elıterjesztı: körjegyzı 
 
Február 

1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet elfogadása 
Elıterjesztı: polgármester 
 
Együttes ülés: 
1. A Körjegyzıség 2009. évi költségvetésének elfogadása. 
Elıterjesztı: körjegyzı 
 
Március 

1. A Körjegyzıség Magyarpolányban dolgozó köztisztviselıinek 
teljesítménykövetelményei alapját képezı 2009. évi célok 
meghatározása 
Elıterjesztı: polgármester 
 
Április  

1. Beszámoló az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének 
végrehajtásáról 
Elıterjesztı: polgármester 

2. Közbeszerzési terv elfogadása. 
Elıterjesztı: körjegyzı 

Együttes ülés 

1. Beszámoló a Körjegyzıség 2008. évi költségvetésének 
végrehajtásáról 
Elıterjesztı: polgármester 
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Május 

1. Gyermekvédelmi beszámoló elfogadása 
Elıterjesztı: polgármester 
Szeptember 

1. Beszámoló az Önkormányzat 2009. évi féléves gazdálkodásáról  
Elıterjesztı: polgármester 

2. A "Bursa Hungarica" Felsıoktatási Ösztöndíjprogram 2010. évi 
fordulójához történı csatlakozásról szóló döntés. 
Elıterjesztı: polgármester 
 
Együttes ülés: 

1. Beszámoló a Körjegyzıség 2009. évi féléves gazdálkodásáról  
Elıterjesztı: körjegyzı 
 
November 

1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének módosítása 
Elıterjesztı: polgármester 

2. Beszámoló az Önkormányzat 2009. évi háromnegyed éves 
gazdálkodásáról  
Elıterjesztı: polgármester 

3. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójának 
elfogadása 
Elıterjesztı: polgármester 

4. A 2010. évre vonatkozó belsı ellenırzési terv jóváhagyása 
Elıterjesztı: polgármester 
 

Együttes ülés: 

1. A Körjegyzıség 2009. évi költségvetésének módosítása 
Elıterjesztı: körjegyzı 

2. Beszámoló a Körjegyzıség 2009. évi háromnegyed éves 
gazdálkodásáról  
Elıterjesztı: körjegyzı 

3. A Körjegyzıség 2010. évi költségvetési koncepciója 
Elıterjesztı: körjegyzı 
 
December 

1. A helyi adórendeletek felülvizsgálata 
Elıterjesztı: polgármester 

2. A 2009. évi víz- és csatornadíjak elfogadása 
Elıterjesztı: polgármester 

3. A 2009. évi szemétszállítási díjak elfogadása 
Elıterjesztı: polgármester 
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4. Az Önkormányzat 2010. évi munkaterve 
Elıterjesztı: polgármester 

5. Körjegyzıségi beszámoló elfogadása 
Elıterjesztı: körjegyzı 
 

 
Együttes ülés: 

1. Beszámoló a Körjegyzıség 2009. évi munkájáról. 
Elıterjesztı: körjegyzı 
 
Közmeghallgatás 
 

Felelıs: Polt Rita polgármester 
Határid ı: 2008. december 31. 
 

 

7. Napirendi pont: 

Az országos és helyi védettségő épületek állagmegırzésének és felújításának 
támogatásáról szóló 13/1999. (X.28.) rendelet hatályon kívül helyezése. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

Polt Rita polgármester: 
Az elızı ülésen már beszéltünk róla, hogy az augusztusban megalkotott lakástámogatási 
rendeletünk hatályba lépésével feleslegessé vált az elıterjesztésben szereplı rendeletünk. Abban 
a formában, amiben jelenleg van semmiféle képen nem maradhat, vagy használható formába 
hozzuk, és elvégezzük rajta a szükséges módosításokat, vagy hatályon kívül helyezzük.    
Tekintettel arra, hogy funkcióját tekintve a 10/2008. (VIII.1.) rendeletünk ugyanarra a célra 
irányul, feleslegesnek tartom kettı közel azonos tárgyú rendelet hatályban tartását. Nektek mi a 
véleményetek?  

Pálla Tiborné képviselı: 
Egyetértek veled. Akinek lakásépítésre, vagy felújításra támogatást akarunk adni, annak a 
10/2008. számú rendeletünk alapján adhatunk, akár védettséget élvez az ingatlan, akár nem. 

Polt Rita polgármester: 
Péter elkészítette az országos és helyi védettségő épületek állagmegırzésének és felújításának 
támogatásáról szóló rendelet hatályon kívül helyezésérıl szóló rendelet-tervezetet. Aki a 
rendelet-tervezet elfogadásával egyetért, kérem emelje fel a kezét! 
 

A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következı rendeletet alkotta: 

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
26/2008. (XII.11.) rendelete 

az országos és helyi védettségő épületek állagmegırzésének és 
felújításának támogatásáról szóló 13/1999. (X.28.) rendelet hatályon 

kívül helyezésérıl  

 (a rendelet szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi) 
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8. Napirendi pont: 

A talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról szóló rendelet módosítása. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

Polt Rita polgármester: 
A talajterhelési díjjal kapcsolatos rendeletünkben is voltak felesleges, valamint nem jogszerő 
rendelkezések, melyeket az elıterjesztés részletesen megemlít. Az Önkormányzat számára 
lényegi változásokat nem tartalmaz az új rendelet, viszont megfelel az aktuális törvényi 
szabályozásnak, javaslom, hogy fogadjuk el azt. 

Aki a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról szóló rendelet-tervezetben foglaltak 
elfogadásával egyetért, kérem emelje fel a kezét! 

A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következı rendeletet alkotta: 

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
27/2008. (XII.11.) rendelete 

a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról 

 (a rendelet szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi) 

9. Napirendi pont: 

Az iskola felújítására vonatkozóan benyújtott tervek értékelése. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

Polt Rita polgármester: 
Az elızı ülésen döntöttünk arról, hogy indítsuk el az alsó iskola felújításának folyamatát. Elsı 
lépésként felvettem a kapcsolatot három tervezıvel. Személy szerint Maros Lászlóval, Pató 
Károllyal és a Bártfai Jánossal. A Maros Lászlóval már személyesen is találkoztam, volt itt 
felmérni a viszonyokat, és adott egy tervet, valamint egy árkalkulációt. Pató Károlyról 
gondolom tudjátok, hogy İ tervezte a ravatalozót, vele személyesen nem találkoztam még. 
Bártfai János szintén járt már az iskolában, a szentgáli iskolát ı tervezte. Ennyit tudok róla 
röviden elmondani. A Maros László már korábban is csinált egy vázlatot, ami most annyiban 
változott, hogy a mosdók száma csökkent, és tanári szoba máshová került. A hozzáépített 
tanárlakást és mosdót egy az egyben lebontaná, és kibıvítené a jelenlegi épületet egy 
tanteremmel. A mostani bejárat meg lenne szüntetve, és hátulról lenne a bejárat. 
 
Polt Jánosné képviselı: 
Akkor tornatermet is nem is tervezünk ebben a körben építeni. 

György Anita képviselı: 
Nem is volt róla szó. Az csak a régi terven szerepelt. 

Polt Rita polgármester: 
Igen. Az egy félmilliárdos terv volt nyolc tanteremmel és tornacsarnokkal. Lehet, hogy nem 
voltál itt, amikor beszéltünk errıl, de egyértelmően az az álláspont gyızött, hogy egy ekkora 
beruházást nem vagyunk képesek kivitelezni, és lehet, hogy ki sem tudnánk használni egy 
ekkora épületet. 
Felmerült kérdésként, hogy olyan tervet fogadjunk-e el, ami késıbb nyolc tantermessé 
bıvíthetı. Akár egy tetıtérrel, vagy oldal irányú bıvítéssel. 
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Pálla Tiborné képviselı: 
Akkor már úgy lenne érdemes, nem? 

Polt Rita polgármester: 
Rendben, de azt ugye mindenki számára világos, hogy a nyolc tantermessé bıvítés nem csupán 
annyi jelent, hogy hozzá építünk plusz négy termet, hanem akkor jön a biológiai, ének-zene, 
számítástechnikai, kémiai szaktantermek építésének kötelezettsége is. Csak így lehet nyolc 
osztályos minısítést kapni. 

György Anita képviselı: 
Szerintem ez nem is kérdés. Ennyi pénzt nem tudunk beleölni. 

Polt Rita polgármester: 
Ráadásul az iskolák támogatását komolyan megnyirbálták. A kormány célja hosszú távon a felsı 
tagozatos oktatás megszüntetése a kistelepüléseken. Ennek fényében szerintem is inkább arra 
törekedjünk, hogy egy tisztességes négy tantermes iskolát építsünk. 

Polt Jánosné képviselı: 
Mennyibe kerülnek ezek a tervek, körülbelül egy árfekvésőek? 

Polt Rita polgármester: 
Mondom azt is. A Bártfai János által benyújtott árajánlatból, ha mindent összeadok, körülbelül 6 
millió forintra jön ki, de ha ıt bízzuk meg ebbıl tud 15% kedvezményt adni, ha pedig még 
decemberben i is fizetnénk további 10 % kedvezményt kapnánk. Pató Károly ajánlata 3 millió 
forintról szól ÁFA nélkül. Maros László nyújtotta be a legolcsóbb ajánlatot, mely szerint az 
építési engedélyezési és a kiviteli terv együttesen 1.200.000 forintba kerülne. Ez az ár is ÁFA 
nélkül értendı. Elképzelhetı, hogy ez az ár annak köszönhetı, hogy a Rimex Kft. késıbb a 
kivitelezést is szeretné megcsinálni, és ehhez jól jöhet számukra, hogy ık készítik a terveket is. 
 
dr. Szivák Péter körjegyzı: 
Az építés már közbeszerzési eljárás köteles lesz, nem tudjuk így elıre kijelenteni ki fogja 
megkapni a munkát. 

György Anita képviselı: 
Juli nektek mi a véleményetek? Melyik tetszik a legjobban? 
 
Baumgartner Zsoltné intézményvezetı: 
Figyelembe véve az árakat is, de nem csak erre alapozva nekünk a Maros Lászlótól érkezett 
ajánlat tetszik. 

Polt Rita polgármester: 
Szerintem is ezt az ajánlatot kellene elfogadnunk? Egyetértetek ezzel, vagy van valakinek más 
javaslata? 
Amennyiben nincs szavazásra bocsátom a kérdést! 
 
Aki egyetért azzal, hogy a Sallai u. 2. szám alatti épület felújítására vonatkozó tervek 
elkészítésére a Rimex Plussz Kft. ajánlatát fogadjuk el, kérem emelje fel a kezét! 

A Képviselı-testület 6  igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozta: 
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Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
113/2008. (XII. 10.) számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, 
hogy a Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda, Noszlop 
Magyarpolány Sallai u. 2. szám alatti épületének átalakítására vonatkozó 
tervek elkészítésére benyújtott ajánlatok közül a Rimex Plussz Kft. építési 
engedélyezési terv készítésére vonatkozó 390.000 Ft-os, kiviteli terv 
készítésére vonatkozó 780.000 Ft-os ajánlatát fogadja el. Fenti árak az 
Áfa-t nem tartalmazzák. 

A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási 
szerzıdés megkötésére. 
 
Felelıs: Polt Rita polgármester 
Határid ı: azonnal 
 

10. Napirendi pont: 

Vegyes ügyek 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

Polt Rita polgármester: 
Tájékoztatlak titeket, hogy december 1. óta van Magyarpolánynak körzeti megbízottja. 
Szombaton már itt volt a köztéren, de nem kapta meg a kellı tiszteletet, tizenéves lánykák 
komolyan visszaszólogattak neki. 

Pálla Tiborné képviselı: 
Szombat reggelre kipakolt valaki egy adag kenyeret a kenyérszállítóból. Érdekes emberek 
járkálnak erre hétvégenként. 

Pálla Tiborné képviselı: 
Nincs más hátra, tényleg be kell záratni éjszaka a kocsmákat. 

Polt Rita polgármester: 
A Kakasban a Margiték maguktól vállalták, hogy 10 órakor bezárnak. Egyedül a Léber kocsma 
van nonstop nyitva tartással. 

dr. Szivák Péter körjegyzı: 
Ha bárhol is gond van, egyedileg el tudok járni a vendéglátó helyek éjszakai nyitva tartásának 
korlátozásával kapcsolatban. Szóljanak, ha valahol gond van. 

Weisz Ferencné elnök 
Egy-egy ilyen hétvégi buli után tele van a köztér üres üvegekkel. 

Polt Rita polgármester: 
Sokat segítene a helyzeten, ha újra lenne polgárırség a faluban. Nemrég beszéltem a polgárırség 
megyei vezetıjével, állítása szerint több helyre is lehet pályázatot benyújtani a polgárırség 
felállítása kapcsán, de az Önkormányzatnak is vállalnia kell valamilyen terhet, ha azt akarja, 
hogy sikeresen mőködjön a polgárırség a településen. Valamilyen jármővet is jó lenne 
biztosítani a részükre. Arra gondoltam, hogy a következı faluújságba közzéteszek egy felhívást, 
hogy újjá szeretnénk szervezni a polgárırséget Polányban, és ehhez várjuk az ilyen irányultságú 
emberek jelentkezését. 
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Polt Rita polgármester: 
Az elızı ülésünkön beszéltünk a körzeti orvos igényeirıl, valamint költségeirıl. A támogatás 
formáját és mértékét egyenlıre félretéve szeretném megkérdezni, hogy a körülbelül 100 ezer 
forint értékő defibrillátor megvásárlásával egyetértetek-e? 

Pálla Tiborné képviselı: 
Az emberek tudatát megnyugtatja, ha tudják, hogy van egy ilyen készülék a faluban. Életeket 
menthetünk meg ezzel a döntéssel. Mindenképpen támogatom a készülék beszerzését. 

Polt Rita polgármester: 
Aki a készülék megvásárlására vonatkozó korábbi javaslatommal egyetért, kérem emelje fel a 
kezét! 

A Képviselı-testület 6  igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozta: 

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
114/2008. (XII. 10.) számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, 
hogy a házi orvos kérésének eleget téve általános tartaléka terhére 
finanszírozza egy defibrillátor elemcsomag beszerzését. 

Felelıs: Polt Rita polgármester 
Határid ı: azonnal 

Polt Rita polgármester: 
Köszönöm a részvételt, az ülést bezárom. (17 óra 50 perc) 

Magyarpolány, 2008. december 11.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Polt Rita     dr. Szivák Péter 
                  polgármester         körjegyzı 


