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Szám: 11-10/2008. 

J E G Y Z İ K Ö N Y V  

Készült:  Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. április 
14-én 16.00 órakor kezdıdı rendkívüli ülésérıl. 

Az ülés helye: Magyarpolány Polgármesteri Hivatal Tanácsterme 

Jelen vannak: 

 Polt Rita polgármester 
 Böröndi Ferenc képviselı 
 Majer András képviselı 
 Dr. Király Lászlóné képviselı 
 György Anita képviselı 
 Dr. Paksi Zoltán képviselı 
 Pálla Tiborné képviselı  
 Polt Jánosné képviselı  

Tanácskozási joggal jelen van: 

 dr. Szivák Péter körjegyzı 

Meghívottként jelen van: 

 Csabai Tibor intézményvezetı 
 Weisz Ferencné kisebbségi önkormányzat elnöke

  

Polt Rita polgármester: 
Köszöntöm a Képviselı-testület tagjait és a jelenlévıket. Megállapítom, hogy Magyarpolány 
Község Önkormányzata Képviselı-testületének tagjai közül az ülésen mindenki jelen van, az 
ülés határozatképes, így azt megnyitom. 
A mai napon egyetlen napirendi pontot szeretnék tárgyalni, az óvoda vizes blokkjának 
felújításáról. 
Van valakinek javaslata a napirend kiegészítésére. Amennyiben nincs, kérem szavazzunk a 
meghívóban szereplıvel azon tartalmú napirend elfogadásáról! 

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

 
 

1.) Az óvoda vizesblokkjának felújítására beérkezett pályázatok alapján vállalkozási 
szerzıdés megkötése 
Elıadó: Polt Rita polgármester 
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Napirendi pont tárgyalása: 

1.Napirendi pont: 

Az óvoda vizesblokkjának felújítására beérkezett pályázatok alapján vállalkozási 
szerzıdés megkötése 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

Polt Rita polgármester: 
Többször beszéltünk már arról, hogy a Magyarpolányért Nemzeti Örökségünkért 
Alapítvány támogatná az óvoda vizesblokkjának felújítását. 
Az idei nyáron szeretnénk megvalósítani ezt a beruházást, ezért bekértünk kivitelezıktıl 
árajánlatokat a kımőves és a vízvezeték szerelési munkálatokra. Több pályázat érkezett, 
ezek közül árban legkedvezıbb a kımővesek közül az Unger Bau Építıipari és 
Szolgáltató Kft. ajánlata,  vízvezeték szerelık közül pedig a legkedvezıbb ajánlat a  
Saltech 2001 Kft-tıl ékezett.  
 
Böröndi Ferenc képviselı: 
Úgy tudom arról is volt szó, hogy a bontási munkákat az óvodások szülei végeznék el, 
ezzel is csökkentve a beruházás költségét. 

Polt Rita polgármester: 
Így van. Ezt a lehetıséget a vállalkozóknak is elmondtam, és ennek megfelelıen 
ajánlatukban külön kezelték a bontási munkákat. Ennek teljesítésére csak akkor fog sor 
kerülni, ha a szülık még sem tudják elvégezni a munkát. 
Van még valakinek kérdése? Ha nincs, akkor kérem a tisztelt Testületet, hozzon 
határozatot arról, hogy az óvodai felújítási munkákra vonatkozóan a szerzıdéseket a fent 
nevezett vállalkozókkal megkössük. 
 

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

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
32/2008. (IV. 14.) számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
dönt, hogy a Német Nemzetiségi Óvoda nyári zárva tartásának ideje 
alatt felújítja annak vizesblokkját. 

A Képviselı-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy a 
vállalkozási szerzıdéseket aláírja. 
 
Felelıs: Polt Rita polgármester 
Határid ı: azonnal 

 

Polt Rita polgármester: 
Köszönöm, hogy eljöttetek, a rendkívüli testületi ülést bezárom. (16.20.) 
 
Magyarpolány, 2008. március 31. 

 

   Polt Rita dr. Szivák Péter 
                 polgármester         körjegyzı 


