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Szám: 11-25/2009. 

J E G Y Z İ K Ö N Y V  

Készült:  Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. 
november 11-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 

 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. 
A meghívóban szereplı napirendi ponttal kapcsolatba van valakinek kiegészítı javaslata?  

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: 
 
Napirend: 
 

1.)  A 2010. évi belsı ellenırzési terv jóváhagyása. 
 Elıadó: Polt Rita polgármester 
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Napirendi pont tárgyalása: 

1.Napirendi pont: 

A 2010. évi belsı ellenırzési terv jóváhagyása. 
 Elıadó: Polt Rita polgármester 
 
Polt Rita polgármester: 
Az Önkormányzat és Intézményeinek belsı ellenırzésével kapcsolatos feladatokat ellátó Új 
Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás munkatársa elızetes egyeztetést követıen eljuttatták 
részünkre a jövı évi ellenırzési tervet. Nem volt kimondott kérésünk az ellenırzendı területtel 
kapcsolatban, így nálunk is a személyi kifizetések ellenırzésére fog sor kerülni. Több 
településen, illetve intézménynél kérték ennek a pénzügyi résznek az ellenırzését. Vélemény 
szerint nem kell aggódnunk az ellenırzés lefolytatásáról, mind a Körjegyzıségnél, mind az 
Önkormányzat dolgozóinál rendben folynak a kifizetések. 

dr. Szivák Péter körjegyzı: 
Valószínő, hogy valamilyen eljárási, vagy adminisztrációs hibát, hiányosságot találni fognak 
nálunk is, de a kifizetések számszaki és jogalap szerinti rendben léte felıl nincs kétségem. 
Ellenırzésre kerül még ezen kívül a korábbi ellenırzésekben kifogásolt hiányosságok, illetve 
hibák kijavításának megléte is. Ezt már rég óta ígérik az ellenırök, és célszerőnek is tartom az 
ilyen irányú ellenırzést, hiszen csak úgy van értelme az ellenırzéseknek, ha az általuk feltárt 
hibákat kijavítjuk. 

Polt Rita polgármester: 
A tavalyi és tavalyelıtti ellenırzési jelentésekben foglaltak megtartását fogják 
ellenırizni. 

dr. Szivák Péter körjegyzı: 
 A 2007.-es ellenırzési jelentésben foglaltakat még nem láttam. Remélem az elıdöm 
végrehajtotta a benne foglaltakat. Az ellenırzés elıtt még utána fogok ennek járni. 

Polt Rita polgármester: 
Ha van valakinek kérdése, véleménye az elhangzottakkal kapcsolatban, kérem mondja 
azt el. 
Amennyiben nincs vélemény, úgy szavazásra bocsátom a kérdést! 

Aki egyetért azzal, hogy az elıterjesztésben szereplı tartalommal fogadjuk el a 2010. évi 
belsı ellenırzési tervet, kérem emelje fel a kezét! 

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

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
109/2009. (XI. 11.) számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 
elfogadja az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás által készített 
2010. évre vonatkozó ellenırzési tervet. 

Felelıs: Polt Rita polgármester 
Határid ı: 2009. november 15. 
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2.Napirendi pont: 

Vegyes ügyek 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

Polt Rita polgármester: 
Mindössze egy dolgot szeretnék megbeszélni veletek. A napokban lejár az OTP Banknál 
lekötött 30 millió forintunk, amire a következı három hónapban biztosan nem lesz még 
szükségünk. Arra gondoltam, hogy ezt a 30 milliót, valamint az elmúlt hónapokban 
befolyt adóbefizetésekbıl az Önkormányzat számláján felhalmozódott 15 millió forintot 
3 hónapra újra lekötöm az OTP Banknál. 

Dr. Király Lászlóné képviselı: 
Felesleges a folyószámlán állnia ennek a pénznek, ha van rá lehetıség, akkor 
kamatoztassuk. 

Dr. Paksi Zoltán képviselı: 
Ekkora összegnél már jelentıs kamatbevétellel számolhatunk. Támogatom az ötletedet.  

Polt Rita polgármester: 
Közel 400 e Ft-os plusz bevételt jelent, ha lekötjük ezt a pénzt. 

Van még valakinek hozzáfőzni valója a témához? 

Amennyiben nincs szavazásra bocsátom a kérdést. 

Aki egyetért azzal, hogy az Önkormányzat a rendelkezésére álló 45 millió forintot három 
hónapra kösse le az OTP Bank Zrt.-nél, kérem emelje fel a kezét! 

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

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
110/2009. (XI. 11.) számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
dönt, hogy a költségvetési számláján rendelkezésre álló 45 millió 
forintot három hónapos idıtartamra leköti az OTP Bank Zrt.-nél. 

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

Felelıs: Polt Rita polgármester 
Határid ı: azonnal 

 

Polt Rita polgármester: 
Köszönöm, hogy eljöttetek, a nyílt testületi ülést bezárom. (16.25.) 
 
Magyarpolány, 2009. november 19. 

 
 
 
 
 
   Polt Rita dr. Szivák Péter 
                 polgármester         körjegyzı 


