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Szám: 11-16/2009. 

J E G Y Z İ K Ö N Y V  

Készült:  Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 
27-én 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 

 Polt Jánosné képviselı  

Igazoltan távol van: 

 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 7 fı 
jelen van, az ülés határozatképes, így azt megnyitom. 
Kérdezem, hogy van-e 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.) A Magyarpolányi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának 
módosítása. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

2.)   Költségvetési szervek alapító okiratának módosítása „a költségvetési szervek 
jogállásáról és gazdálkodásáról” szóló 2008. évi CV. törvény alapján. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

3.) A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelés 
elfogadása. 
 Elıadó: Polt Rita polgármester 

4.) A közterületek használatáról szóló 13/2004. (VI.9.) rendeletnek a belsı piaci 
szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv rendelkezéseihez történı 
harmonizációja. 
 Elıadó: dr. Szivák Péter körjegyzı 

5.) A Somló – Marcalmente - Bakonyalja Leader Akciócsoport 2009. évi mőködési 
költségeinek megelılegzése. 
 Elıadó: Polt Rita polgármester 

6.)  Vegyes ügyek 
Elıadó: Polt Rita polgármester 
 

Napirendi pont tárgyalása: 

1.Napirendi pont: 

A Magyarpolányi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítása. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

Polt Rita polgármester: 
Ugyanazon okból kellett módosítani a Mővészeti Iskola Alapító Okiratát is mint az elızı 
ülésen a Körjegyzıségét. Az elıterjesztésben még nem szerepel, de változás történt az 
Intézmény székhelyének székhelyében is, leköltöztek a Tibiék a Tájházba. Amennyiben 
egyetértetek vele, javaslom, hogy módosítsuk az iskola székhelyének címét 
Magyarapolány, Petıfi u. 4.-re. 
 
Dr. Paksi Zoltán képviselı: 
Persze, ne keljen ezért külön módosítást csinálni. 
 
dr. Szivák Péter körjegyzı: 
Rendben. Akkor ezt átírom, a módosító és az egységes szerkezető okiratban is. Annyit 
még elmondanék, hogy a feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szerint a mővészeti 
Iskola önállóan mőköd intézmény, ennek az az oka, hogy az eddigi részben önállóan 
mőködı intézmények önállóan mőködıvé, az eddigi önállóan mőködı intézmények pedig 
önállóan mőködı és gazdálkodó intézménnyé váltak elnevezésükben. Az elnevezéstıl 
függetlenül a Mővészeti Iskola költségvetése továbbra is az Önkormányzat 
költségvetésében fog szerepelni, és továbbra is csak részjögkörökkel fog rendelkezni 
gazdálkodását illetıen. 
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Polt Rita polgármester: 
Van valakinek kérdése az elıterjesztéshez kapcsolódóan? 
Amennyiben nincs szavazásra bocsátom a kérdést. 

Aki egyetért a Magyarpolányi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának 
módosításával, kérem emelje fel a kezét. 

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

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
52/2009. (V. 27.) számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
dönt, hogy Magyarpolányi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 
Alapító Okiratának módosítását a határozat 1. sz. mellékletét képezı 
Módosító Okiratban foglaltak szerint elfogadja. 

A Képviselı-testület felkéri a Körjegyzıt, hogy továbbítsa a 
módosított Alapító Okiratot a Magyar Államkincstár Közép-
dunántúli Regionális Igazgatóságának. 
 
Felelıs: Polt Rita polgármester 
Határid ı: 2009. június 1. 

2.Napirendi pont: 

Költségvetési szervek alapító okiratának módosítása „a költségvetési szervek jogállásáról és 
gazdálkodásáról” szóló 2008. évi CV. törvény alapján. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

Polt Rita polgármester: 
Az elıterjesztésben az Alapszolgáltatási Központ. és Iskola Társulás Alapító Okiratainak 
módosítása található, szintén a költségvetési szervekrıl szóló törvény módosítása okán. 
Van valakinek kérdése az elıterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban? 

Dr. Király Lászlóné képviselı: 
 

Polt Rita polgármester: 
Szavazásra bocsátom a kérdést! 
 

Aki egyetért az Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratának módosításával, kérem 
emelje fel a kezét. 

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

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
53/2009. (V. 27.) számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
dönt, hogy a Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda, Noszlop 
Alapító Okiratának módosítását a határozat 1. sz. mellékletében 
foglaltak szerint elfogadja. 
 
Felelıs: Polt Rita polgármester 
Határid ı: 2009. június 1. 
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Polt Rita polgármester: 
Aki egyetért a Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda, Noszlop Alapító 
Okiratának módosításával, kérem emelje fel a kezét. 

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

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
54/2009. (V. 27.) számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
dönt, hogy az Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratának 
módosítását a határozat 1. sz. mellékletében foglaltak szerint 
elfogadja. 
 
Felelıs: Polt Rita polgármester 
Határid ı: 2009. június 1. 
 

3. Napirendi pont: 

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelés 
elfogadása. 
Elıadó: Polt Rita polgármester  

Polt Rita polgármester: 
Minden évben május végéig kell elfogadnunk a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatokról szóló átfogó értékelést, aminek az elıkészítésében Sheszták Magdolna és 
Kovács György vett részt. Az értékelısbıl kitőnik, hogy a magyarpolányi gyermekek 
helyzete jónak mondható, kevés problémás helyzetet kell a Magdinak megoldani, így 
több idı juthat a tájékoztatásra, illetve a megelızésre. 

dr. Szivák Péter körjegyzı: 
A beszámoló kitér minden Kormányrendeletben meghatározott kötelezıen tárgyalandó 
témára. 
 
Polt Rita polgármester: 
Van valakinek kérdése az értékelésben foglaltakkal kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom a kérdést! 

Egyetértetek azzal, hogy fogadjuk el a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 
ellátásáról szóló átfogó értékelést? 

Aki javaslatommal egyetért, kérem emelje fel a kezét! 

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

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
55/2009. (V. 27.) számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az 
Önkormányzat 2008. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 
ellátásáról szóló átfogó értékelést elfogadja. 
 
Felelıs: Polt Rita polgármester 
Határid ı: 2009. május 31. 
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4. Napirendi pont: 

A közterületek használatáról szóló 13/2004. (VI.9.) rendeletnek a belsı piaci szolgáltatásokról 
szóló 2006/123/EK irányelv rendelkezéseihez történı harmonizációja. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

Polt Rita polgármester: 
Errıl a napirendi pontról a Péter tud bıvebb tájékoztatást adni. 

dr. Szivák Péter körjegyzı: 
Az idei év végéig a helyi önkormányzati rendeleteknek is harmonizálniuk kell a belsı piaci 
szolgáltatásokról szóló Európai Uniós irányelvnek. Elızetes felmérések alapján a 
harmonizáció Magyarpolánynak csak egyetlen rendeletét érinti. Összevetettem a rendeletet az 
Uniós jogszabálynak, és nem találtam okot arra, hogy módosítsuk, véleményem szerint nem 
tartalmaz a 2006/123/EK irányelvbe ütközı rendelkezéseket. Amennyiben elfogadják a 
határozati javaslatot, úgy eleget teszünk harmonizációs kötelezettségünknek. 

Polt Rita polgármester: 
Egyetértetek a határozati javaslat elfogadásával? 

Böröndi Ferenc képviselı: 
Persze, fogadjuk el. 

Dr. Paksi Zoltán képviselı: 
Szerintem is fogadjuk el, tegyünk eleget az Európai Unió elvárásainak! 

Polt Rita polgármester: 
Akkor szavazásra bocsátom a kérdést. 

Aki egyetért azzal, hogy fogadjuk el a rendeleteink 2006/123/EK irányelvvel történı 
harmonizációs felülvizsgálatának megtörténtét igazoló határozati javaslatot, kérem 
kézfeltartással jelezze azt!  

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

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
56/2009. (V. 27.) számú határozata: 

Magyarpolány község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
belsı piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv 
rendelkezéseivel történı harmonizáció érdekében felülvizsgálta a 
közterületek használatáról szóló 13/2004. (VI.9.) rendeletét, annak 
eljárási szabályait az irányelvben foglalt rendelkezésekkel 
összeegyeztethetınek találta, és nem kívánta azt módosítani. 
 
Felelıs: dr. Szivák Péter körjegyzı 
Határid ı: 2010. január 1. 
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5. Napirendi pont: 

A Somló – Marcalmente - Bakonyalja Leader Akciócsoport 2009. évi mőködési 
költségeinek megelılegzése. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

Polt Rita polgármester: 
Szerintem egységesen határozzuk meg a korhatárt, és jóval magasabb korban. 
Véleményem szerint nyolcvan éves kor felett legyenek életkor alapján jogosultak az 
emberek erre az ellátásra. Aki egyéb okból indokolt, annak az orvos úgy is leigazolja. 

Dr. Király Lászlóné képviselı: 
Jogos felvetés. Aki nem tudja magát ellátni, az orvosi igazolásra mindenképp részesülhet 
a kedvezményes áru ebédbıl. 

dr. Szivák Péter körjegyzı: 
A szolgáltatás áráról kellene még minden képen dönteni. 

Polt Rita polgármester: 
A költségvetési törvény három jövedelemsávot állapít meg, a háztartásonként egy fıre 
esı jövedelem összegének a mindenkori érvényes nyugdíjminimum 150 %-a alatt, 150 és 
300 %-a között, illetve 300 %-a fölött különbözı összegő támogatást biztosít. A 
szolgáltatók 500 Ft-os díj ellenében készítik el, és szállítják ki az ebédeket. Ehhez 
hozzászámolhatjuk a szolgáltatás adminisztratív részét végzı önkormányzati dolgozó 
bérének egy ebédre kivetített összegét, amit én 70 forintra számoltam. A kettı összege 57 
Ft. Ha ebbıl levonjuk az állami támogatás összegét, akkor megkapjuk a fizetendı térítési 
díjat, ami jövedelemtıl függıen 207, 248 illetve 315 Ft lenne. Egyetértetek ezzel, vagy 
esetleg bontsuk további kategóriákra az állami sávhatárokat? 

Polt Rita polgármester: 
Akkor amennyiben egyetértetek a szociális rendeltünk elhangzottak szerint történı 
módosításával javaslom, hogy szavazzunk! 

Aki egyetért a szociális rendeletünk szociális étkeztetésre vonatkozó rendelkezésekkel 
történı elhangzottak szerinti kiegészítésével, kérem kézfeltartással jelezze azt! 

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

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
57/2009. (V. 27.) számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
dönt, hogy az Önkormányzat tagságával mőködı Somló-Marcalmente-
Bakonyalja LEADER Akciócsoport Közhasznú Egyesület 2009. évi 
mőködési költségeinek megelılegezésével kapcsolatos Megállapodást 
jóváhagyja, annak aláírására a Polgármestert felhatalmazza.  
 
Felelıs: Polt Rita polgármester 
Határid ı: azonnal 
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6. Napirendi pont: 

Vegyes ügyek 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

Polt Rita polgármester: 
Az illegális szeméttelep rekultivációjával kapcsolatban újabb megkeresést kaptunk, amelyben 
arra kérik az Önkormányzatot, hogy döntsön újra a 036/18. hrsz.-ú terület ingyenes 
önkormányzati tulajdonba vételének kezdeményezésérıl, nyilatkozzon a költségek vállalásáról, 
és mindezt a megfelelı jogszabályi hivatkozásokkal tegye meg. Péter elkészített egy a 
kérésüknek megfelelı tartalmú határozati javaslatot. Van valakinek kérdése a benne 
foglaltakkal kapcsolatban? 

Polt Jánosné képviselı: 
Nincsen. Viszont jó lenne már haladni ebben az ügyben, úgy érzem soha sem jutunk a végére! 

Polt Rita polgármester: 
Remélem ez már az utolsó kérésük. Valóban több, mint egy éve dolgozunk az ügyön, de úgy 
érzem most már célegyenesbe értünk, és nemsokára megkezdıdhet a rekultiváció. 

Amennyiben nincs több észrevétel, szavazásra bocsátom a kérdést! 

Aki egyetért abban, hogy fogadjuk el a 036/18. hrsz.-ú terület ingyenes önkormányzati 
tulajdonba vételérınek kezdeményezésérıl szóló kiegészített határozati javaslatot, kérem 
kézfeltartással jelezze azt. 

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

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
58/2009. (V. 27.) számú határozata: 

Magyarpolány község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
dönt, hogy az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 
254/2007.(X.4.) Korm. rendelet 50. § (2) bekezdésében foglaltaknak 
eleget téve, tekintettel a hulladéklerakással, valamint a 
hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekrıl 
szóló 20/2006. (IV.5.) KvVM rendeletben foglaltakra kezdeményezi a 
036/18. hrsz.-ú (területe: 2 ha, 119 m2, 4,17 AK) terület ingyenes 
önkormányzati tulajdonba vételét. 

A Képviselı-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy tegye meg a 
szükséges intézkedéseket az ingatlan tulajdonjogának Magyarpolány 
Község Önkormányzata részére történı megszerzése érdekében. 

Az ingatlant a Képviselı-testület az állami vagyonról szóló 2007. évi 
CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c.) pontja alapján a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1) 
bekezdésében meghatározott épített és természeti környezet 
védelmével összefüggı önkormányzati feladat ellátása érdekében 
kívánja tulajdonba venni. 

A Képviselı-testület az ingatlan tulajdonba vételét követıen a rajta 
található illegális hulladéklerakó rekultivációját kívánja 
megvalósítani. 
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Az Önkormányzat vállalja, hogy a tulajdonba adás érdekében 
felmerült költségeket a vagyonkezelı részére megtéríti, és az 
ingatlanok vonatkozásában lemond az állammal szemben támasztott 
bármely követelésérıl. 

Az Önkormányzat vállalja, hogy a feltüntetett ingatlan tulajdonjogát 
az ingatlanokra vonatkozó terhekkel együtt veszi át. 

 
Felelıs: Polt Rita polgármester 
Határid ı: azonnal 

 

Polt Rita polgármester: 
Megkeresett a Magyarpolányi Diófa Faluszépítı és Környezetvédelmi Egyesület, hogy 
nevükben szeretné használni a község nevét, és székhelyül a Hivatal épületét a Dózsa u. 6.-ot 
szeretnék megjelölni. Eleget tegyünk kérésüknek? 

Böröndi Ferenc képviselı: 
Szerintem az Egyesület által végzett tevékenység mindenképpen támogatandó, ezért 
támogatom, hogy adjuk meg részükre a hozzájárulásunkat. 

Polt Jánosné képviselı: 
Szerintem is járuljunk hozzá a névhasználathoz, és a székhely bejelentéshez is. 

Polt Rita polgármester: 
Amennyiben nincs más vélemény szavazásra bocsátom a kérdést! 

Aki egyetért azzal, hogy a járuljunk hozzá a Magyarpolány Faluszépítı és Környezetvédelmi 
Egyesület nevében a Magyarpolány név használatához, és ahhoz, hogy az Egyesület 
székhelyeként a Magyarpolány, Dózsa u. 6. számot jelölje meg, kérem emelje fel a kezét! 

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

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
59/2009. (V. 27.) számú határozata: 

Magyarpolány község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
dönt, hogy hozzájárul a "Magyarpolány" név Magyarpolányi Diófa 
Faluszépítı és Környezetvédelmi Egyesület, rövid nevén: 
Magyarpolány Diófa Egyesület (elnöke: Daragóné Gosztola Mónika) 
nevében történı használatához. 

A Képviselı-testület hozzájárul továbbá, hogy az Egyesület 
székhelyeként a 8449 Magyarpolány Dózsa utca 6. számot jelölje 
meg. 
 
Felelıs: Polt Rita polgármester 
Határid ı: azonnal 

 

Polt Rita polgármester: 
Aztán megnéztük a Ferivel a Katona Zoltán által megvásárlásra kért területet, amirıl egyszer 
már beszéltünk. Ez a terület a plébániakert fölött elhelyezkedı meredek, bozótos terület. Azért 
szeretnék megvásárolni, mert az ott kialakított úton tudják a legjobban megközelíteni a 
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házukat, és félnek attól, hogy ezt az utat az Önkormányzat valamikor megszünteti, mivel a mi 
területünk. A jelenlegi szabályozás szerint ez egy védett, el nem idegeníthetı terület. Annak 
idején itt egy amfiteátrumnak az elhelyezését tervezték. A kérdés továbbra is az, hogy 
hajlandóak vagyunk-e ezt a területet megosztani, és az általuk igényelt részt a terület 
átminısítése után értékesíteni. 

Polt Jánosné képviselı: 
Azt a területet mi telekként nem tudnánk értékesíteni? 

Böröndi Ferenc képviselı: 
Nem. Kint voltunk a Ritával, láttuk, hogy egy meredek területrıl van szó. Véleményem szerint 
az Önkormányzat azt a részt semmire nem tudná hasznosítani. 

Dr. Paksi Zoltán képviselı: 
Az értékesítés, és az azt megelızı eljárások költségeit ık állnák? 

Polt Rita polgármester: 
Igen, úgy beszéltem meg velük, hogy ha a Képviselı-testület úgy dönt, hogy szándékában áll a 
területet értékesíteni, akkor nyilatkoznak, hogy minden ezzel kapcsolatos költséget ık állnak. 

Dr. Király Lászlóné képviselı: 
Milyen m2 áron tudnánk ezt a területet értékesíteni? 

Polt Rita polgármester: 
Szerintem most ne döntsünk árról, mivel jelenleg nem lehet ezt a területet értékesíteni. 
Hozzunk egy határozatot arról, hogy szándékunkban áll a terület átminısítése, megosztása, és 
értékesítése! 

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 
60/2009. (V. 27.) számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
dönt, hogy a tulajdonában lévı Magyarpolány 2245. hrsz.-ú ingatlan 
átminısítése után szándékában áll azt megosztani és értékesíteni. 

A Képviselı-testület felkéri a Polgármester, hogy a Rendezési terv 
következı módosításakor tegye meg a terület átminısítéséhez a 
szükséges intézkedéseket. 
 
Felelıs: Polt Rita polgármester 
Határid ı: folyamatos 
 

Polt Rita polgármester: 
Aztán megkeresett Dr. Jáger László is azzal a kéréssel, hogy a megvenne a Bük aljánál két 
telket, amivel az a probléma, hogy mivel jelenleg a hivatalos út nincs kipucolva, és nem 
járható, az emberek ezen a területen át közlekednek. 

György Anita képviselı: 
Ne vegyük el az emberektıl azt az utat addig, amíg az eredeti úton nem tudjuk a közlekedést 
biztosítani. 
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Polt Rita polgármester: 
Így gondolom én is. Most szerintem ne döntsünk ebben a kérdésben. Ezt csak megemlítettem, 
hogy erre is lenne igény! 
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, - határozathozatal nélkül - 
elfogadja a Polgármester javaslatát! 

Polt Rita polgármester: 
Az utolsó dolog, amirıl beszélni szeretnék, az a József Attila utca végén található 167/4. hrsz.-
ú terület beépíthetıségének támogatása. Ezt a terület nemrég gazdát cserélt, és az új 
tulajdonosoknak beépítési kötelezettségük keletkezett az ingatlanon, de a Rendezési Tervünk 
jelenlegi szabályozása alapján az a terület nem beépíthetı. Az lenne a kérésük, hogy a 
Rendezési Terv következı módosítása alkalmával nyilvánítsuk azt a területet beépíthetıvé. 

Böröndi Ferenc képviselı: 
Nem látom akadályát annak, hogy teljesítsük ezt a kérést. 

Polt Rita polgármester: 
Van még valakinek hozzáfőzni valója? Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom a kérdést! 

Ali egyetért azzal, hogy a magyarpolányi 167/4. hrsz.-ú területet a Rendezési Terv következı 
módosítása alkalmával tegyük beépíthetıvé, kérem kézfeltartással jelezze azt.  

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

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
61/2009. (V. 27.) számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, 
hogy szándékában áll a Magyarpolány, József A. u. 20. szám (167/4. 
hrsz.) alatti  jelenleg nem beépíthetı településrészt beépíthetıvé tenni, és 
a Településrendezési tervet ennek megfelelıen módosítani. 
 
Felelıs: Polt Rita polgármester 
Határid ı: azonnal 

 

Polt Rita polgármester: 
Köszönöm, hogy eljöttetek, a nyílt testületi ülést bezárom. (18.05.) 
 
Magyarpolány, 2009. május 28. 

 
 
 
 
 
 
 
   Polt Rita dr. Szivák Péter 
                 polgármester         körjegyzı 


