
 1

Szám: 11-10/2009. 

J E G Y Z İ K Ö N Y V  

Készült:  Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. április 
8-án 16 óra 30 perckor kezdıdı rendes, nyílt ülésérıl. 

Az ülés helye: Magyarpolány Polgármesteri Hivatal Tanácsterme 

Jelen vannak: 

 Polt Rita polgármester 

 Böröndi Ferenc képviselı 

 Dr. Király Lászlóné képviselı 

 György Anita képviselı 

 Majer András képviselı 

 Dr. Paksi Zoltán képviselı 

 Pálla Tiborné képviselı  

 Polt Jánosné képviselı  

Tanácskozási joggal jelen van: 

 dr. Szivák Péter körjegyzı 

Meghívottként jelen van: 

 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 8 fı 
jelen van, az ülés határozatképes, így azt megnyitom. 
Van valakinek kérdése a meghívóban szereplı napirendi pontokkal kapcsolatban, illetve 
szeretné azt valaki további témával kiegészíteni? 

Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk a napirend elfogadásáról! 

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

Napirend: 
 
 

1.) Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 
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2.)  A 2009. évi közfoglalkoztatási terv elfogadása. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

3.)  A 2009. évi közbeszerzési terv elfogadása 
Elıadó: dr. Szivák Péter körjegyzı 
 

Napirendi pont tárgyalása: 

1.Napirendi pont: 

Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

Polt Rita polgármester: 
Az Általános Iskolánk felújítására a Noszlop község Önkormányzata javaslatunknak 
megfelelıen benyújtotta a pályázatot 25 millió forintra, amibıl 5 millió forint önrészt kell 
nekünk biztosítani, de ugye mi a határozatunkban rendelkeztünk arról is, hogy a beruházás 
teljes költségét biztosítjuk a noszlopi önkormányzat számára. 

György Anita képviselı: 
Ha nem nyer a pályázat, akkor is lesz pénzünk kifizetni az iskolát? 

Polt Rita polgármester: 
A beruházás teljes költsége elıre láthatóan 85 millió forint körül lesz. Az ez évi 
költségvetésünkben eltettünk rá közel 70 millió forintot, és van 15 millió tartalékunk is, 
amibıl ugyan már közel 2 millió forintot elköltöttünk, de az iskola jövı márciusi 
elkészültéig remélhetıleg tudunk még félre tenni, és akkor a pályázat nélkül is ki tudjuk 
fizetni a felújítást. Van még valakinek kérdése? 

Amennyiben nincs, javaslom, hogy szavazzunk. 

Aki egyetért a lejárt határidejő határozatok elfogadásáról szóló beszámoló elfogadásával, 
kérem emelje fel a kezét! 

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

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
36/2009. (IV. 23.) számú határozata: 

Magyarpolány község Önkormányzatának Képviselı-testülete 
elfogadja a Polgármester lejárt határidejő határozatok 
végrehajtásáról szóló beszámolóját. 

Felelıs: Polt Rita polgármester 
Határid ı: folyamatos 

2.Napirendi pont: 

A 2009. évi közfoglalkoztatási terv elfogadása. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

Polt Rita polgármester: 
A szociális törvény az idei évtıl teszi kötelezıvé az Önkormányzatok számára a 
közfoglalkoztatási terv elkészítését. A terv az "Út a munkához" program 
tervezhetıségének dokumentálására szolgál. Nálunk sok ember foglalkoztatására nincs 



 3

szükség, és szerencsére nincs is kit a már megszokott embereken kívül felvennem. Ahogy 
láthatjátok erre az évre 7 férfi és 2 nı foglalkoztatását terveztük. A tervet az elfogadását 
követıen legkésıbb április 15-ig el kell küldenünk a Magyar Államkincstárnak, különben 
a támogatások összegének egy része visszatartásra kerül. 

Aki egyetért azzal, hogy az Önkormányzat 2009. évi közfoglalkoztatási tervét  az 
elıterjesztés szerinti tartalommal elfogadjuk, kérem emelje fel a kezét. 

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

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
37/2009. (IV. 8.) számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
dönt, hogy a határozat mellékletét képezı 2009. évi 
közfoglalkoztatási tervet elfogadja. 

A Képviselı-testület felkéri a Polgármestert, hogy a jóváhagyott 
közfoglalkoztatási tervet továbbítsa a Magyar Államkincstár Közép-
dunántúli regionális Igazgatóságának. 
 
Határid ı: 2009. április 15. 
Felelıs: Polt Rita polgármester 

 

3.Napirendi pont: 

A 2009. évi közbeszerzési terv elfogadása. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

dr. Szivák Péter körjegyzı: 
Ahogy az elıterjesztésbıl kitőnik ebben az évben is tartalom nélkül fogadjuk kell 
elfogadnunk a közbeszerzési tervünket. Az iskola felújítását közbeszerzési eljárás 
keretében fogjuk lefolytatni, de azt az eljárást az iskola-társulás központja Noszlop 
község Önkormányzata fogja benyújtani. Szintén közbeszerzési eljárás keretében 
bonyolódik majd le az "Ora et Labora" pályázat keretében a kálvária lépcsı felújítása, de 
ezt egy konzorciumi megállapodás következtében Ajka város Önkormányzat rendezi. 
Amennyiben mégis sor kerülne közbeszerzési értékhatárt elérı beruházásra, vagy 
beszerzésre, úgy természetesen módosítani fogjuk a most elfogadásra került 
közbeszerzési tervet. 

Dr. Király Lászlóné képviselı: 
Szerintem ebben az évben az iskolán kívül biztosan nem fogunk egyéb, ilyen nagy értékő 
beruházásba fogni. 

Polt Rita polgármester: 
Véleményem szerint is idén üresen fog maradni a közbeszerzési tervünk. Van valakinek 
még kérdése ezzel kapcsolatban a Körjegyzı Úrhoz? 

Amennyiben nincs szavazásra bocsátom a kérdést! 

Aki egyetért az Önkormányzat 2009. évi közbeszerzési tervének elıterjesztés szerint 
tartalommal történı elfogadásával, kérem emelje fel a kezét! 

A Képviselı-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozta. 
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Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
38/2009. (IV. 8.) számú határozata: 
 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
2009. évi közbeszerzési tervet a határozat 1. sz. melléklete szerint 
elfogadja.  

A Képviselı-testület felkéri a Körjegyzıt, hogy a Közbeszerzési 
terv nyilvánosságra hozataláról és annak folyamatos vezetésérıl 
gondoskodjon. 

Felelıs: dr. Szivák Péter körjegyzı 
Határid ı: folyamatos 

 
 

Polt Rita polgármester: 
Köszönöm, hogy eljöttetek, a nyílt testületi ülést bezárom. (18.05.) 
 
Magyarpolány, 2009. április 14. 

 
 
 
 
 
 
 
 
   Polt Rita dr. Szivák Péter 
                 polgármester         körjegyzı 


