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Szám: 11-2/2009. 

J E G Y Z İ K Ö N Y V  

Készült:  Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. január 
5-én 16 óra 20 perckor kezdıdı rendkívüli, nyílt ülésérıl. 

Az ülés helye: Magyarpolány Polgármesteri Hivatal Tanácsterme 

Jelen vannak: 

 Polt Rita polgármester 

 Böröndi Ferenc képviselı 

 Dr. Király Lászlóné képviselı 

 György Anita képviselı 

 Dr. Paksi Zoltán képviselı 

 Pálla Tiborné képviselı  

 Polt Jánosné képviselı  

Igazoltan távol van: 

 Majer András képviselı 

Tanácskozási joggal jelen van: 

 dr. Szivák Péter körjegyzı 

Meghívottként jelen van: 

 Dohanekné Mészáros Gyöngyi óvodavezetı 

Polt Rita polgármester: 
Köszöntöm a Képviselı-testület tagjait és a jelenlévıket. Megállapítom, hogy 
Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének tagjai közül az ülésen 7 fı 
jelen van, az ülés határozatképes, így azt megnyitom. 
A meghívó elsı napirendi pontjában szereplı témáról zárt ülésen már döntöttünk, a többi 
elıterjesztést nyílt ülésen tárgyaljuk tovább. Van valakinek javaslata a napirend 
kiegészítésére. Amennyiben nincs, kérem szavazzunk a napirend elfogadásáról! 

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

1.)  Az Önkormányzat számláján lévı szabad pénzeszközök pénzintézetnél történı 
lekötése. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 
 

2.)  A mezıri szolgálatról szóló rendelet elfogadása. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 
  

3.)  A luxusadóról szóló rendelet hatályon kívül helyezése. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

 
4.)  A közoktatási intézményekben fizetendı étkezési térítési díjakról szóló 

rendelet elfogadása 
Elıadó: Polt Rita polgármester 
 

Napirendi pont tárgyalása: 

1.Napirendi pont: 

Az Önkormányzat számláján lévı szabad pénzeszközök pénzintézetnél történı lekötése. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

Polt Rita polgármester: 
A folyószámlánkon jelenleg lévı 20 millió forintból szerintem nyugodtan le tudunk kötni 
15 millió forintot. Várunk is még bevételt a számlára, a tervezett kiadásokra pedig bıven 
elég lesz a számlán maradt összeg. Az eddig lekötött, illetve a most lekötendı pénzt az 
iskola-felújítás pénzügyi fedezeteként tartalékoljuk. Erre a beruházásra a tanév végéig 
biztosan nem kerül sor, ezért a rendelkezésre álló közel fél év alatt kamatoztathatjuk a 
meglévı készleteinket. A jelenlegi betéti kamatokkal számolva 90 nap alatt közel fél 
millió forint bevételre tehetnénk szert ezzel a lekötéssel. Aki a javaslatommal egyetért, 
kérem emelje fel a kezét! 
 

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

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
2/2009. (I. 5.) számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
40/2008. (IV. 29.) és 77/2008. (IX. 15.) számú határozatában 
meghatározott összegeken felül a költségvetésében tartalék címen 
szereplı összegbıl újabb 15 millió Ft pénzintézetnél történı 
lekötésérıl dönt. 

A Képviselı-testület felhatalmazza a Polgármestert az összeg 
pénzintézetnél történı elhelyezésére. 

Felelıs: Polt Rita polgármester 
Határid ı: folyamatos 

 

 



 3

2.Napirendi pont: 

A mezııri szolgálatról szóló rendelet elfogadása. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

Polt Rita polgármester: 
Most már tudjuk, hogy a Daragó Gábor fogja ellátni a mezııri feladatokat. A kérdés már 
csak az, hogy milyen keretek között és milyen forrásból. Az elıterjesztésben 
olvashattátok, hogy az állam támogatást nyújt a mezııri szolgálattal kapcsolatos 
költségek ötven százalékára. A maradék költségeket az Önkormányzat mezııri járulék 
beszedésével biztosíthatja. Ennek összegét, megosztását, a kedvezmények és 
mentességek körét kellene most elsı sorban meghatároznunk.  

Pálla Tiborné képviselı: 
Minden képen szednünk kell a mezııri járulékot, vagy ez csak egy lehetıség az 
Önkormányzat számára? 

dr. Szivák Péter körjegyzı: 
A törvényszövegben kijelentı módban szerepel, hogy az Önkormányzat ebbıl biztosítja, 
de minisztériumi állásfoglalások szerint rendeletben el lehet tekinteni a mezııri járulék 
beszedésétıl.  
 
Polt Rita polgármester: 
A lehetıségeink tágak, meghatározhatunk mezııri járulékot, adhatunk mentességeket, 
illetve teljes egészében is eltekinthetünk ennek beszedésétıl. Személy szerint én nem 
érzem szükségét annak, hogy ilyen módon növeljük a tulajdonosok terheit. A költségek 
felét véleményem szerint ki tudja gazdálkodni az Önkormányzat. 

Pálla Tiborné képviselı: 
Én is azért kérdeztem, hogy ha van ilyen lehetıségünk, akkor ne szedjünk ilyen címen 
újabb pénzeket be a földbirtokosoktól. 
 
Polt Rita polgármester: 
Aki egyetért az elıterjesztés mellékletét képezı rendelet-tervezettel úgy, hogy abban 
mezııri járulékot szedésétıl eltekintünk, kérem emelje fel a kezét. 
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következı rendeletet alkotta: 
 

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
1/2009. (I.6.) rendelete 
a mezııri szolgálatról 

(a Rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képzi) 
 

3.Napirendi pont: 

A luxusadóról szóló rendelet hatályon kívül helyezése. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

Polt Rita polgármester: 
A luxusadóról szóló rendeletünket a megalkotására felhatalmazó törvény hatályon kívül 
helyezése miatt van szükség. Sok jelentısége számunkra nincsen e döntésnek, ugyanis 
ilyen értékő ingatlan Magyarpolány község területén nincsen. Tekintettel arra, hogy 
magasabb szintő jogszabályi felhatalmazás hiánya miatt kell hatályon kívül helyeznünk 
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ezt a rendeletünket, gondolom, senkinek sincs ellenvetése a rendelet elfogadásával 
kapcsolatban, úgyhogy szavazásra bocsátom a kérdést! 

Aki a luxusadóról szóló rendeletünk hatályon kívül helyezésérıl szóló rendelet 
elfogadásával egyetért, kérem kézfeltartással jelezze azt!  
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következı rendeletet alkotta: 
 

 
Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 

2/2009. (I.6.) rendelete 
a luxusadóról szóló 6/2006. (III. 30.) rendelet hatályon kívül helyezésérıl 

(a Rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képzi) 
 

4.Napirendi pont: 

A közoktatási intézményekben fizetendı étkezési térítési díjakról szóló rendelet 
elfogadása 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

Polt Rita polgármester: 
Mindkét étkeztetést biztosító közoktatási intézményünk benyújtotta az ide évre vonatkozó 
étkezési díjak meghatározására vonatkozó javaslatát. Ezekrıl a díjakról idáig a 
gyermekvédelem helyi szabályairól szóló rendeletünkben rendelkeztünk, de a Körjegyzı 
Úr szerint errıl a témáról ajánlott külön rendeletet alkotni. 
 
dr. Szivák Péter körjegyzı: 
A Közoktatási törvény szerint a fenntartó önkormányzat dönt az oktatási intézményben 
igénybe vett szolgáltatásokért fizetendı térítési díjakról, azok mértékérıl, illetve az 
esetleges kedvezményekrıl. Nem tartom indokoltnak a téma gyermekvédelmi 
rendeletben történı szabályozását. 

Polt Rita polgármester: 
Az árak azok adottak. a szolgáltatást nyújtó vendéglátó kénytelen volt év elején árat 
emelni, és ennek megfelelıen tettek javaslatokat az intézményvezetık a térítési díjak 
mértékére. Van valakinek véleménye, javaslata, az elıterjesztésben leírtakkal 
kapcsolatban? 

Amennyiben nincs szavazásra bocsátom a kérdést. 

Aki az Önkormányzat által fenntartott közoktatási intézményekben fizetendı étkezési 
térítési díjakról szóló rendelet elfogadásával egyetért, kérem kézfeltartással jelezze azt!  
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következı rendeletet alkotta: 
 

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
3/2009. (I.6.) rendelete 

az Önkormányzat által fenntartott közoktatási intézményekben fizetendı étkezési 
térítési díjakról 

(a Rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képzi) 
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Polt Rita polgármester: 
Köszönöm, hogy eljöttetek, a rendkívüli testületi ülést bezárom. (16.50.) 
 
Magyarpolány, 2009. január 12. 

 

 
 
 
 
 
   Polt Rita dr. Szivák Péter 
                 polgármester         körjegyzı 


