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Szám: 11-26/2008. 

J E G Y Z İ K Ö N Y V  

Készült:  Magyarpolány és Kislıd Községek Önkormányzatai Képviselı-testületeinek 
2008. december 16-án (kedden) 18.00 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  

 György Anita képviselı 

 Dr. Király Lászlóné képviselı 

 Pálla Tiborné képviselı 

 Polt Jánosné képviselı 

Igazoltan távol maradt: 

 Böröndi Ferenc képviselı 

 Majer András képviselı 

 

KIDLİD 
 
 Somogyi Anna polgármester 

 Adonyi Józsefné képviselı 

 Juhász Ervin képviselı 

 Kissné Krámli Gabriella képviselı 

 Marosi Ödön képviselı 

 Széplábi Ferenc képviselı 

Igazoltan távol maradt: 

 Kléri Gyula képviselı 

 Dr. Lóderer Alajos képviselı  

 Magvas Antal képviselı 

 Üregi Éva képviselı 
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Tanácskozási joggal jelen van: 

 dr. Szivák Péter körjegyzı 

 Weisz Ferencné magyarpolányi kisebbségi önk. eln. 
 
Polt Rita polgármester: 
Köszöntöm a Képviselı-testületek tagjait. Megállapítom, hogy Magyarpolány Község 
Önkormányzata Képviselı-testületének 8 tagjából 6 fı jelen van, Kislıd Község 
Önkormányzata Képviselı-testületének 10 tagjából 6 fı van jelen, az ülés határozatképes, így 
azt megnyitom. 
Az ülés meghívóban szereplı napirendi pontjával 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 6 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül, a kislıdi Képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az ülés napirendjét 
az alábbiak szerint fogadja el: 

 
N a p i r e n d: 
 

 
1.) Beszámoló a Körjegyzıség 2008. évi munkájáról. 

Elıadó: dr. Szivák Péter körjegyzı 
 
 

Napirendi pontok tárgyalása: 

1.Napirendi pont: 

Beszámoló a Körjegyzıség 2008. évi munkájáról. 
Elıadó: dr. Szivák Péter körjegyzı 

dr. Szivák Péter körjegyzı: 
A Körjegyzıség vezetését 2008. március 11-én vettem át, de a beszámolóban a 
rendelkezésemre álló iratok alapján megpróbáltam az egész évre vonatkozóan információt 
szolgáltatni. Nem tudom van-e valakinek kérdése a beszámolóban foglaltakkal, vagy esetleg a 
Körjegyzıséget érintı, de a beszámolóban nem szereplı információkkal kapcsolatban. 

Majer András képviselı: 
Mi az oka annak, hogy Kislıdön több együttes ülés szerepel a kimutatásban, mint nálunk 
 
dr. Szivák Péter körjegyzı: 
Kislıd részt vett a nyár folyamán egy a városlıdi központtal mőködı ÁMK mőködésével 
kapcsolatban összehívott együttes ülésen is. 
 
Polt Rita polgármester: 
A tárgyi feltételek javítására benyújtott pályázattal kapcsolatban annyival kiegészíteném a 
beszámolót, hogy az eredetileg benyújtott pályázati összeg 100%-át megítélte részünkre az 
ÖTM, annak ellenére, hogy a pályázati kiírás 20% önrész vállalását teszi kötelezıvé. A 
helyzetet úgy oldottuk meg, hogy kiegészítettük a pályázatunkat úgy, hogy a megkapott 
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támogatás legyen a teljes beszerzés 80 %-a. A kiegészítésnek köszönhetıen kerül majd 
beszerzésre Magyarpolányban egy nagy teljesítményő fénymásoló gép, Kislıdön pedig ha jól 
tudom újabb monitorokat, és szünetmentes tápegységeket vásároltak. 

dr. Szivák Péter körjegyzı: 
Így van. A beszámolóban található táblázat már a kiegészített pályázat útján beszerzett, illetve 
beszerzés alatt álló számítástechnikai cikkek felsorolását tartalmazza. 

Pálla Tiborné képviselı: 
Az említett ellenırzések során feltárt hiányosságok, vagy szabálytalanságok orvoslása 
megtörtént már? 

dr. Szivák Péter körjegyzı: 
Nagyrészt igen. Voltak olyan észrevételek, amik a bevett gyakorlat megváltoztatására hívták fel 
a figyelmünket, illetve a Körjegyzıség alapdokumentumainak kidolgozottságát érte kritika. 
Ezek kijavítása is megtörtént már. 

Polt Rita polgármester: 
Van valakinek még kérdése a napirendi ponttal kapcsolatban? 

Amennyiben nincs szavazásra bocsátom a kérdést! Aki egyetért a Körjegyzıség 2008. évi 
munkájáról szóló beszámoló elfogadásával, kérem emelje fel a kezét! 
 

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

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
115/2008. (XII. 16.) számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
dönt, hogy Magyarpolány és Kislıd Községek Körjegyzıségének 
2008. évi munkájáról szóló beszámolót az elıterjesztésben foglaltak 
szerint elfogadja. 
 
Felelıs: dr. Szivák Péter körjegyzı 
Határid ı: 2008. december 31. 
 

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

Kislıd Község Önkormányzata Képviselı-testületének  
89/2008. (XII. 16.) számú határozata: 

Kislıd Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
dönt, hogy Magyarpolány és Kislıd Községek 
Körjegyzıségének 2008. évi munkájáról szóló beszámolóját az 
elıterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. 
 
Felelıs: dr. Szivák Péter körjegyzı 
Határid ı: 2008. december 31. 
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Polt Rita polgármester: 
Megköszönöm mindkét Képviselı-testület tagjainak az ülésen való részvételt, és az együttes 
testületi ülést bezárom. (18.20.) 
 

Magyarpolány, 2008. december20. 

 
 
 
 
 
 
 
 
   Polt Rita     Somogyi Anna 
                  polgármester         polgármester 
 

dr. Szivák Péter 
 körjegyzı 


