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Szám: 11-7/2009. 

J E G Y Z İ K Ö N Y V  

Készült:  Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. 
március 5-én 16 órakor kezdıdı rendkívüli, nyílt ülésérıl. 

Az ülés helye: Magyarpolány Polgármesteri Hivatal Tanácsterme 

Jelen vannak: 

 Polt Rita polgármester 

 Böröndi Ferenc képviselı 

 Dr. Király Lászlóné képviselı 

 Majer András képviselı 

 Dr. Paksi Zoltán képviselı 

 Polt Jánosné képviselı  

Igazoltan távol van: 

 György Anita képviselı 

 Pálla Tiborné 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 6 fı 
jelen van, az ülés határozatképes, így azt megnyitom. 
A meghívóban szereplı egyetlen napirendi pontot kívánja-e valaki kiegészíteni? 
Amennyiben nem, kérem szavazzunk a napirend elfogadásáról! 

Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az ülés 
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
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Napirend: 

1.)   Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési 
Önkormányzati Társulás által benyújtott rekultivációs pályázat saját forrásának 
újraosztása. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 
 

Napirendi pont tárgyalása: 

1.Napirendi pont: 

Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési 
Önkormányzati Társulás által benyújtott rekultivációs pályázat saját forrásának 
újraosztása. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

Polt Rita polgármester: 
Nem tudom mennyire emlékeztek rá, hogy a július 30-án tartott ülésünkön, döntöttünk 
arról, hogy részt veszünk az Észak-Balatoni Hulladék-kezelési Társulás által benyújtani 
kívánt illegális, vagy már nem használt hulladéklerakók rekultivációjára kiírt pályázaton. 
A benyújtott pályázatot elutasították, de ami ennél is nagyobb baj, hogy sok 
tagönkormányzat nem biztosította a pályázati önrész ré esı részét. 

Polt Jánosné képviselı: 
Nem úgy volt, hogy ehhez a tagönkormányzatoknak kötelezı csatlakozniuk, és 
biztosítaniuk az önrészt. 

Polt Rita polgármester: 
De úgy volt, viszont egyes önkormányzatok alapvetı fennmaradásukat veszélyeztetı 
pénzügyi gondokkal küzdenek, egyszerően nem képesek elıteremteni azt a pénzt. Nem is 
nagyon igyekeznek szerintem, hiszen akinek a területén nincs ilyen hulladéklerakó, azok 
nem érzik sajátjának a problémát. 
Nemrég tartott a Társulás egy tájékoztatót, ahol a Péter volt jelen, ott mondták el mindezt. 
Illetve akkor intézték felénk azt a kérésüket, hogy helyezzük hatályon kívül az eredetileg 
e témában hozott határozatunkat, és hozzunk egy újat, mivel a pályázatot kissé átalakított 
formában ismét benyújtják. A most benyújtásra kerülı pályázatból kikerültek belıle 
bizonyos elemek, jelen formában csak a felhalmozási kiadásokat tartalmazza. Tanulva az 
elsı forduló során tapasztaltakból, ebben a pályázatban már csak az érintett 
önkormányzatok Képviselıtestületeitıl várnak csatlakozási nyilatkozatot, illetve önerı 
hozzájárulást. Ahogy az elıbb említettem, ez a pályázat kisebb volumenő, kevesebb 
kiadást érint, így még annak ellenére is kevesebb önerıt kell biztosítani, hogy kevesebben 
rakjuk össze azt. Van vakinak kérdése az elhangzottakkal kapcsolatban? 
Amennyiben nincs szavazásra bocsátom a kérdést! 
Aki egyetért azzal, hogy helyezzük hatályon kívül a rekultivációs pályázathoz történı 
csatlakozásunkról szóló 63/2008. (VII.30.) számú határozatunkat, 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 
22/2009. (III. 5.) számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
dönt, hogy hatályon kívül helyezi a 63/2008. (VII. 30.) határozatát. 

Felelıs: Polt Rita polgármester 
Határid ı: azonnal 

 

Polt Rita polgármester: 
Rendben. Aki egyetért azzal, hogy fogadjuk el az elıterjesztésben szereplı határozati 
javaslatot, kérem emelje fel a kezét! 
 

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

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
23/2009. (III. 5.) számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 
támogatja hogy az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési 
Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás, a Társulás 
mőködési területén található felhagyott, illetve bezárásra kerülı 
lakossági kommunális hulladéklerakók rekultivációjára pályázatot 
nyújtson be, és vállalja a településre jutó önrész biztosítását, 
melynek fedezetét költségvetésében szerepelteti, az alábbi ütemezés 
szerint: 

      felhalmozás      mőködés  

I. részlet: (esedékes: 2009. március 31.)  180.100,-Ft           0,-Ft 

II. részlet: (esedékes: 2010. március 31.)  147.400,-Ft          0,-Ft 

Összesen:      327.500,- Ft          0,-Ft 

 
Felelıs: Polt Rita polgármester 
Határid ı: 2009. március 9. 

 

Polt Rita polgármester: 
Köszönöm, hogy eljöttetek, a rendkívüli testületi ülést bezárom. (16.15.) 
 
Magyarpolány, 2009. március 12. 

 

 
 
 
 
 
   Polt Rita dr. Szivák Péter 
                 polgármester         körjegyzı 


