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Szám: 11-14/2009. 
 

J E G Y Z İ K Ö N Y V  

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

Az ülés helye: Magyarpolány Polgármesteri Hivatal Tanácsterme 

Jelen vannak: 

 Polt Rita polgármester 

 Böröndi Ferenc képviselı 

 György Anita képviselı 

 Dr. Király Lászlóné képviselı 

 Majer András képviselı 

 Polt Jánosné képviselı  

Igazoltan távol van: 

 Dr. Paksi Zoltán képviselı 

 Pálla Tiborné 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 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.)   A Kálvária lépcsı és a stációk kiviteli tervének elkészíttetése. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

 
Napirendi pont tárgyalása: 

1.Napirendi pont: 

A Kálvária lépcsı és a stációk kiviteli tervének elkészíttetése. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

Polt Rita polgármester: 
Ahogyan arról már beszámoltam nektek pozitívan bírálták el a több környezı településsel 
közösen benyújtott "Ora et Labora" pályázatunkat! A pályázat keretein belül 
megvalósítani kívánt Kálvária lépcsı és a stációk felújításhoz viszont be kell még 
szereznünk egy kiviteli tervet, aminek elkészítésére az XYZ Kft.-t kellene megbíznunk, 
mivel ık készítettek az építészeti-mőszaki tervdokumentációkat is, ami szerzıi 
jogvédelem alatt áll. Ez az utolsó beszerzésre váró dokumentum a pályázattal 
kapcsolatban, több költségünk remélem már nem lesz!  
Van valakinek kérdése, vagy hozzászólása? 

Dr. Király Lászlóné képviselı: 
Ahogy nézem nem nagyon van választásunk, fogadjuk el! 

Böröndi Ferenc képviselı: 
Mennyibe fog kerülni ez a dokumentáció? 

Polt Rita polgármester: 
150 ezer Ft körüli összeget mondtak. İszintén szólva, én többre számítottam! 

Böröndi Ferenc képviselı: 
Nem kevés, de nem tudunk mást csinálni. Bízzuk meg ıket! 

Polt Rita polgármester: 
Amennyiben ninxs más hozzá szólás, szavazásra bocsátom a kérdést! 

Aki egyetért azzal, hogy a Kálvária lépcsı és a stációk felújítása vonatkozó kiviteli terv 
elkészítésével a XYZ. Kft-t bízzuk meg, kérem emelje fel a kezét! 

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

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
50/2009. (V. 21.) számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
dönt, hogy az Integrált turisztikai település – vagy térségfejlesztés 
és tematikus fejlesztések pályázaton a Kálvária lépcsı és a stációk 
felújítására kapott támogatás kifizetési feltételének eleget téve 
elkészítteti a Kálvária lépcsı és a stációk felújításának kiviteli 
tervét.  
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A Képviselı-testület a kiviteli terv elkészítésével az XYZ Kft.-t 
(Cím: 1158 Budapest, İrjárat u. 4/C., asz.: 12390982-2-42) bízza 
meg. 

A Képviselı-testület felhatalmazza a Polgármestert a kiviteli terv 
elkészíttetésével kapcsolatos intézkedések megtételére.  

 
Felelıs: Polt Rita polgármester 
Határid ı: 2009. május 26. 

 

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

Magyarpolány, 2009. május 28. 

 

 
 
 
 
 
 
 
   Polt Rita dr. Szivák Péter 
                 polgármester         körjegyzı 


