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Szám: 11-11/2008. 

J E G Y Z İ K Ö N Y V  

Készült:  Magyarpolány és Kislıd Községek Önkormányzatai Képviselı-testületeinek 
2008. április 29-én 17.00 órakor kezdıdı együttes ülésérıl. 

Az ülés helye: Magyarpolány Mővelıdési Ház 

Jelen vannak:  

MAGYARPOLÁNY 

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

Igazoltan távol maradt: 

 Dr. Paksi Zoltán képviselı  
 
 
KIDLİD 
 
 Somogyi Anna polgármester 
 Adonyi Józsefné képviselı 
 Juhász Ervin képviselı 
 Kléri Gyula képviselı 
 Kissné Krámli Gabriella képviselı 
 Dr. Lóderer Alajos képviselı  
 Üregi Éva képviselı 
 

Igazoltan távol maradt: 

 Magvas Antal képviselı  
 Marodi Ödön képviselı 
 Széplábi Ferenc 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 tagjai közül az ülésen 7 fı, Kislıd Község 
Önkormányzata Képviselı-testületének tagjai közül 7 fı jelen van, az ülés határozatképes, így 
azt megnyitom. 
A mai napon kettı tárgyalandó témánk van, egy kötelezı körjegyzıség zárszámadását kellene 
elfogadnunk, valamint dönteni kellene az ÖTM által körjegyzıségek fejlesztésére kiírt 
pályázaton való részvételrıl is.  
Van valakinek a napirenddel kapcsolatban kérdése, észrevétele, esetleg kiegészítése?  
Amennyiben a meghívóban lévı napirendi pontokkal egyetértetek, szavazzunk annak 
elfogadásáról!  

Megállapítom, hogy a magyarpolányi Képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül, a kislıdi Képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az ülés napirendjét 
az alábbiak szerint fogadja el: 

 
1.) A Körjegyzıség 2007. évi zárszámadásának elfogadása 

Elıadó: Polt Rita polgármester 
 

2.   A kistelepülési iskolák és a körjegyzıségek tárgyi követelményeinek javításával, 
valamint a közösségi buszok beszerzésével kapcsolatos egyszeri költségvetési 
támogatásra történı pályázat benyújtása 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

 
            3. Vegyes ügyek 

 

Napirendi pontok tárgyalása: 

1.Napirendi pont: 

A Körjegyzıség 2007. évi zárszámadásának elfogadása 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

Polt Rita polgármester: 
Az elıterjesztést mindenki megkapta a körjegyzıség zárszámadásával kapcsolatban. 
Megjegyezném, hogy a magyarpolányi rész személyi juttatásainál volt jutalom cím alatt 
elkülönítve egy 600 eFt-os keret, amibıl 400 eFt van betéve teljesítésre, de az még akkor 
lett kifizetve, amikor önálló Polgármesteri Hivatalunk volt. Megnéztem az 
Önkormányzat zárszámadás tervezetét, és abban is benne van ez a 400 eFt.  Tévedésbıl 
van benne ez az összeg a Körjegyzıség zárszámadásába, aminek következtében nem 529 
eFt, hanem 929 e Ft túlfizetésünk van. 
Ha összehasonlítjátok a két település tavaly év végi egyenlegét, akkor láthatjátok, hogy 
közel másfél millió Ft-os különbség van a kettı között. Ez abból adódik, hogy Kislıdrıl 
nem érkeztek közüzemi számlák a Körjegyzıséghez, nem történt még meg a 
szolgáltatóknál az átírás, és így a Kislıdi Kirendeltség összes számlája az 
Önkormányzatnál jelenik meg. 

Somogyi Anna polgármester: 
Most már a Körjegyzıséghez jönnek a számlák, de több mint fél évnek kellett eltelnie, 
hogy idáig eljussunk. Az Ili többször volt személyesen bent Veszprémben az E-ON-nál, 
mire sikerült elintéznie. 
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Polt Rita polgármester: 
Nem hallottam még a pénzügyesektıl, hogy már ide jönnek a ti számláitok is. Ez 
igazából nektek nagyon nem mindegy, ugyanis a ti költség hozzájárulásotok a 
körjegyzıségbe úgy lett kialakítva, hogy benne vannak ezek a számlák is, és ennek a 
tizenkettedét utaljátok a költségvetés számlájára minden hónapban. Mivel ezeket a 
számlákat ti rendezitek, ez az összeg a körjegyzıség számláján megmarad, és itt áll, 
ahelyett, hogy használnátok. Ha most már itt vannak a számlák, akkor ez nem probléma. 

Somogyi Anna polgármester: 
Most már rendben vannak a számlák. A tavalyi befizetéseinknél pedig - tekintettel erre a 
komoly túlfizetésre - volt egy hónap, amikor nem fizettünk hozzájárulást, és ennek 
köszönhetıen nem halmoztuk a körjegyzıségi számlán a pénzünket. Záráskor fél millió 
forint körüli mínuszban álltunk. 

Polt Rita polgármester: 
Ahogy a Társulási Megállapodásban megállapodtunk, mindenkinek a saját dolgai vannak 
elszámolva, kivéve a Körjegyzı illetménye, ami fele-fele arányban jelenik meg. 
Még egy kérdésem lenne! A pénzügyi elszámolásban szereplı 610 eFt-os kislıdi 
tartozás, illetve a 929 eFt-os magyarpolányi túlfizetés hogyan lesz rendezve? A jövı 
hónapban mondhatom, hogy ennyivel kevesebbet teszek rá? 

Somogyi Anna polgármester: 
Persze, tavaly mi is ezért nem fizettünk egy hónapot. 
Egyébként a zárszámadás a tavaly év végi állapotot tükrözi, azt elıre nem lehet 
kiszámolni, hogyan fogunk akkor épp állni anyagilag. Tavalyról még idén januárban is 
fizettünk ki számlákat. Ha most csinálnánk egy elszámolást teljen más számok jönnének 
ki. Jelenleg a közüzemi számlák év eleji elmaradása miatt már a biztos, hogy Kislıd 
sincs mínuszban. Majd a félévi beszámolóból már többet tudunk mondani. 

Üregi Éva képviselı: 
Nem kellett volna ezeket a költséget beszámítani a Körjegyzıség költségvetésébe, amíg 
nincs rendezve, hogy ki fizeti ki. 

Polt Rita polgármester: 
Ha a kislıdi táblázatot megnézitek ez az összeg elıirányzatba benne volt, de a 
teljesítésbe mi ezt nem számoltuk bele. 

Somogyi Anna polgármester: 
Ezt mondta pont az Évi, hogy nem kellett volna az elıirányzatba se bevenni. Idén viszont 
már nincs értelme bevenni, mert most már a Körjegyzıséghez jönnek a számlák. 

Dr. Király Lászlóné képviselı: 
Ahogy az elıbb már elhangzott ez az elszámolás egy fordulónapra szól, miután Kislıd 
átirányította a közüzemi számláit, ez a probléma megoldódott. Innentıl kezdve lehet az 
eredeti hozzájárulásokkal, és költségekkel számolni. 

Polt Rita polgármester: 
De az tény, hogy a tavalyi második félévben a Kislıd után körjegyzıségi szinten 
kifizetett számlák összege 610 eFt-al több, mint ami ugyanezen idı alatt tılük 
hozzájárulásként beérkezett. 

Somogyi Anna polgármester: 
A zárszámadási mérleg egy fordulónapra szól, ma már nem ez a helyzet. 
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Polt Rita polgármester: 
A tavalyi évre ez a tartozás akkor is fennáll. Idén csak annak az összegnek a 
tizenkettedét utaljátok, amit az idei évre meghatároztunk költséget. 

Dr. Király Lászlóné képviselı: 
De ha kifizették tavalyi évben a közüzemi számlákat, akkor körjegyzıségi számlákat 
fizetett ki az Önkormányzat. 

Polt Rita polgármester: 
Ez itt most nem számít. 

Somogyi Anna polgármester: 
A lényeg, hogy ha a fordulónapon van a Körjegyzıség számláján 600 ezer forint, ebbıl 
Magyarpolánynak van 1 millió 200 ezer Ft túlfizetése, Kislıdnek pedig 600 ezer Ft 
tartozása, akkor mi tudjuk egymás közt, hogy Kislıd ebben az évben 600 ezer Ft 
mínuszból indult. Ha mi minden hónapban fizetjük a hozzájárulásunkat, akkor év végére 
az fedezetet kell hogy nyújtson a számláinkra, és év végén majd megint csinálunk egy 
elszámolást,megint lesz egy mérleg-egyenleg, ami szintén egy napig érvényes. 
A Kincstár szempontjából a Körjegyzıség az egy szám, az hogy ebbıl Kislıd és 
Magyarpolány mekkora hányaddal vesz részt, ez csak ránk tartozik. Mivel a 
körjegyzıség számláit is a kislıdi Önkormányzat fizette ki egészen a közelmúltig, volt 
egy jelentıs túlfizetésünk a Körjegyzıség felé. Közel másfél milliós túlfizetésünk lett 
volna, ha ezt az egyenleget október 31-ével végezzük el. 

Polt Rita polgármester: 
Igen, de a számviteli zárás december 31-én van. Szerintem a Társulási Megállapodás is 
úgy szól, hogy január 1. és december 31. közötti idıszakra következı év elején 
számolunk el egymással. A körjegyzıségnél a kislıdi közüzemi számlák nem jelentek 
meg, azok a kifizetések nincsenek még egyszer a Körjegyzıségnél is elszámolva. 

Somogyi Anna polgármester: 
Rita szerintem várjuk meg a féléves költségvetési beszámolót. Meglátjuk akkor milyen 
lesz a két település egyenlege. 

Polt Rita polgármester: 
Engem az elv érdekel, hogy a tavalyi év a zárszámadás elfogadásával legyen lezárva. Ne 
halmozódjanak se a túlfizetések, se a mínuszok. 

Somogyi Anna polgármester: 
Nem volt még egy teljes mőködési évünk, nem tudjuk mekkora összeggel számolhatunk 
éves szinten a Körjegyzıség mőködtetésénél. Csinálhatjuk azt is, hogy ezt a 610 ezer Ft-
ot tizenkettıvel elosztjuk, és ezzel az összeggel növeljük a körjegyzıségi 
hozzájárulásunkat erre az évre, de kifizethetjük a következı hónapban egy összegben is. 

Polt Rita polgármester: 
Arra a kérem a Pétert, hogy nézze meg, hogy is rendelkezik errıl a társulási 
megállapodás. Jó lenne tisztázni a pénzügyi elszámolás elvét, hogy jövıre már ne kelljen 
ezen vitáznunk. 
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk a körjegyzıségi zárszámadás 
elfogadásáról. 
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A magyarpolányi Képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következı 
határozatot hozta. 

 

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
33/2008. (IV. 29.) számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
Körjegyzıség 2007. évi költségvetésének összes bevételét 17.975 
eFt összegben, kiadásait 17.635eFt összegben hagyja jóvá.  
 
A Képviselı-testület a 2007. évi összes kiadásból: 
személyi juttatásokra 10.046,-eFt 
munkaadót terhelı járulékokra   2.949,-eFt 
dologi kiadásokra és egyéb folyó kiadásokra   3.510,-eFt 
felhalmozási kiadásokra      436,-eFt 
átfutó kiadásra      694,-eFt 
kifizetését jóváhagyja. 

A Körjegyzıség pénzmaradványát 276 eFt-ban hagyja jóvá. 

 
Felelıs: Polt Rita polgármester 
Határid ı: folyamatos 

 

A kislıdi Képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következı határozatot 
hozta. 
 

Kislıd Község Önkormányzata Képviselı-testületének  
35/2008. (IV. 29.) számú határozata: 

Kislıd Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
Körjegyzıség 2007. évi költségvetésének összes bevételét 
17.975 eFt összegben, kiadásait 17.635eFt összegben hagyja 
jóvá.  
 
A Képviselı-testület a 2007. évi összes kiadásból: 
személyi juttatásokra 10.046,-eFt 
munkaadót terhelı járulékokra   2.949,-eFt 
dologi kiadásokra és egyéb folyó kiadásokra   3.510,-eFt 
felhalmozási kiadásokra      436,-eFt 
átfutó kiadásra      694,-eFt 
kifizetését jóváhagyja. 

A Körjegyzıség pénzmaradványát 276 eFt-ban hagyja jóvá. 

 
Felelıs: Somogyi Anna polgármester 
Határid ı: folyamatos 
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2. Napirendi pont: 

A kistelepülési iskolák és a körjegyzıségek tárgyi követelményeinek javításával, valamint a 
közösségi buszok beszerzésével kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatásra történı pályázat 
benyújtása 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

Polt Rita polgármester: 
Holnapi határidıvel van egy pályázati lehetıség, ami a Körjegyzıség tárgyi követelményének 
javítását támogatja. A pályázat 20%-os önerıt követel a Körjegyzıségektıl. Magyarpolány 
szeretne egy millió Ft értékben számítástechnikai beruházást megvalósítani, Kislıd pedig 660 
ezer Ft értékben, valamint Kislıdön a villamos-vezetékek felújítására is sor kerülne. 

Somogyi Anna polgármester: 
Ennek költsége körülbelül kettı és fél millió forint. 

Polt Rita polgármester: 
A Képviselı-testületi határozaton kívül a Polgármestereknek kell nyilatkozni az önrész 
rendelkezésre állásáról. Bár nálunk számítástechnikai eszközbeszerzésre lett elkülönítve, nem 
tudom ez így a villamos korszerősítés önerejét is biztosíthatja-e. 

Üregi Éva képviselı: 
Szerintem az összeg rendelkezésre állása érdekli ıket elsısorban. 

Polt Rita polgármester: 
Elég lesz az ott elkülönített pénz? 

dr. Szivák Péter körjegyzı: 
Igen. A pályázat önrészeként kb. 800 ezer Ft-ot kell biztosítani, és erre 1,1 millió forint el van 
különítve. 

Polt Rita polgármester: 
A pályázat csak azon Körjegyzıségek számára ad lehetıséget, amelyek 2007.-ben vagy 2008.- 
ban alakultak, illetve ekkor új taggal bıvültek. 

Somogyi Anna polgármester: 
Ezek elınyt élveznek. 

Polt Rita polgármester: 
Nem. Jött a Kincstártól egy levél, hogy csak ezek a Körjegyzıségek pályázhatnak. 

Egyetért azzal mindenki, hogy benyújtsuk ezt a pályázatot? 

A magyarpolányi Képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következı 
határozatot hozta. 

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
34/2008. (IV. 29.) számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, 
hogy Magyarpolány és Kislıd Községek Körjegyzısége nyújtsa be 
pályázatát a 18/2008. (III. 28.) ÖTM rendeletbe foglalt kistelepülési 
iskolák és a körjegyzıségek tárgyi feltételeinek javításával, valamint 
közösségi buszok beszerzésével kapcsolatos egyszeri költségvetési 
támogatásról szóló pályázati felhívásra. 
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A képviselı-testület a pályázat önerejét 864.196 Ft, azaz 
nyolcszázhatvannégyezer-egyszázkilencvenhat forint összegben 
biztosítja. 

A Képviselı-testület felkéri a Polgármestert a szükséges 
intézkedések megtételére, egyben felhatalmazza a szükséges 
nyilatkozatok megtételére. 

Felelıs: Polt Rita polgármester 
Határid ı: folyamatos 

A kislıdi Képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következı határozatot 
hozta. 

Kislıd Község Önkormányzata Képviselı-testületének  
36/2008. (IV. 29.) számú határozata: 

Kislıd Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy 
Magyarpolány és Kislıd Községek Körjegyzısége nyújtsa be 
pályázatát a 18/2008. (III. 28.) ÖTM rendeletbe foglalt 
kistelepülési iskolák és a körjegyzıségek tárgyi feltételeinek 
javításával, valamint közösségi buszok beszerzésével kapcsolatos 
egyszeri költségvetési támogatásról szóló pályázati felhívásra. 

A képviselı-testület a pályázat önerejét 864.196 Ft, azaz 
nyolcszázhatvannégyezer-egyszázkilencvenhat forint összegben 
biztosítja. 

A Képviselı-testület felkéri a Polgármestert a szükséges 
intézkedések megtételére, egyben felhatalmazza a szükséges 
nyilatkozatok megtételére 

Felelıs: Somogyi Anna polgármester 
Határid ı: folyamatos 

3. Napirendi pont: 

Vegyes ügyek 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

Polt Rita polgármester: 
Nekem nincs egyéb megbeszélni valóm. Akinek van az kérem jelezze. 
Amennyiben senkinek sincs, megköszönöm az ülésen való részvételt, és az együttes testületi 
ülést bezárom. (17.45.) 
 

Magyarpolány, 2008. május 13. 

 
 
 
   Polt Rita     Somogyi Anna 
                 polgármester         polgármester 
 

dr. Szivák Péter 
 körjegyzı 


