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Szám: 11-17/2009. 

J E G Y Z İ K Ö N Y V  

Készült:  Magyarpolány és Kislıd Községek Önkormányzatai Képviselı-testületeinek 
2009. június 18-án 1700 órakor kezdıdı együttes, nyílt ülésérıl. 

Az ülés helye: Magyarpolány Mővelıdési Ház (8449 Magyarpolány, Táncsics u. 7.) 

Jelen vannak:  

 
MAGYARPOLÁNY 

 Polt Rita polgármester 
 Böröndi Ferenc képviselı 
 Majer András képviselı 
 Dr. Király Lászlóné képviselı 
 György Anita képviselı 
 Dr. Paksi Zoltán képviselı  
 Polt Jánosné képviselı 

Igazoltan távol maradt: 

 Pálla Tiborné képviselı  

Meghívottként jelen van: 

 Weisz Ferencné kisebbségi önkormányzat elnöke 
 
KIDLİD 
 
 Somogyi Anna polgármester 
 Magvas Antal képviselı 
 Marosi Ödön képviselı 
 Dr. Lóderer Alajos képviselı  
 Kissné Krámli Gabriella képviselı 
 Üregi Éva képviselı 
 

Igazoltan távol maradt: 

 Adonyi Józsefné képviselı 
 Juhász Ervin képviselı 
 Kléri Gyula képviselı 
 Széplábi Ferenc képviselı 
 

Tanácskozási joggal jelen van: 

 dr. Szivák Péter körjegyzı 
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Polt Rita polgármester: 
Köszöntöm a Képviselı-testületek tagjait. Megállapítom, hogy Magyarpolány Község 
Önkormányzata Képviselı-testületének tagjai közül az ülésen 6 fı, Kislıd Község 
Önkormányzata Képviselı-testületének tagjai közül 6 fı van jelen, az ülés határozatképes, így 
azt megnyitom. 
Megkérdezem mindkét Képviselı-testület tagjaitól, hogy a napirenddel kapcsolatban van 
kérdésük, észrevételük, esetleg szeretné valaki a napirendet kiegészíteni?  Amennyiben a 
meghívóban lévı napirendi pontokkal egyetértetek, szavazzunk annak elfogadásáról!  

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

1.) Magyarpolány és Kislıd községek Körjegyzısége Alapító Okiratának módosítása.  
Elıadó: dr. Szivák Péter körjegyzı 
 

Napirendi pontok tárgyalása: 

1.Napirendi pont: 

Magyarpolány és Kislıd községek Körjegyzısége Alapító Okiratának módosítása.  
Elıadó: dr. Szivák Péter körjegyzı 

Polt Rita polgármester: 
Május végi együttes ülésünkön elfogadtuk a Körjegyzıség Alapító Okiratának 
módosítását, melyre a törvényi környezet megváltozása miatt volt szükség. A módosítás 
bejegyzése végett a Körjegyzı Úr elküldte a módosított Alapító Okiratot a Magyar 
Államkincstár részére, aki a bejegyzés feltételeként további néhány módosítást kért 
tılünk. A mostani elıterjesztésben szereplı módosító, valamint egységes szerkezető 
Alapító Okirat ennek a megkeresésnek megfelelıen készült el. Van valakinek kérdése az 
elıterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban? 
A Körjegyzı Úr szeretné kiegészíteni valamivel az elıterjesztést? 
 
dr. Szivák Péter körjegyzı: 
Röviden összefoglalva elmondanám, hogy a legfıbb problémát az új szákágazati és 
szakfeladat-rendbe történ besorolás jelentett, illetve nem is az új, hanem a 2010. január 1. 
elıtti, mivel az elızı módosításban a régi szakágazati besorolásról nem rendelkeztünk. 
Igaz, hogy azt nem is most, hanem még régebben kellett volna megtenni. aztán 
pontosítottam az alapító szerv, illetve a Körjegyzıség székhelyének elnevezését, 
mindenhol teljesen kiírtam a közterületek nevét. Változott a határozati javaslat szövege 
is, mert nem csak a módosításokat, hanem a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
Alapító okirat elfogadásáról is dönteniük kell. 

Dr. Paksi Zoltán  képviselı: 
A módosító okirat szerint a 12. pont hatályát veszti. Mit is tartalmazott ez a pont? Ez az 
elıterjesztésbıl nem derül ki. 

dr. Szivák Péter körjegyzı: 
Az egy hatályba lépésrıl szóló rendelkezés volt, ami a szakfeladat számok változásának 
idejét volt hivatott rögzíteni. Ezt a jelenlegi módosításba úgy fogalmaztam bele, hogy a 
12. pontra már nincs szükség. 
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Polt rita polgármester: 
Egyéb észrevétele, kérdése van valakinek? 

Amennyiben nincs szavazásra bocsátom a kérdést! 

Aki egyetért a Körjegyzıség Alapító Okiratának elıterjesztésben foglaltak szerinti 
módosításával, kérem emelje fel a kezét! 

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

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
62/2009. (VI. 18.) számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
dönt, hogy Magyarpolány és Kislıd Községek Körjegyzıségének 
Alapító Okiratának módosítását, valamint az egységes szerkezető 
Alapító Okiratot a határozat 1. sz. mellékletét képezı Módosító 
Okiratban, illetve a 2. sz. mellékletét képezı egységes szerkezető 
Alapító okiratban foglaltak szerint elfogadja. 

A Képviselı-testület felkéri a Körjegyzıt, hogy továbbítsa a 
módosító Okiratot, valamint az egységes szerkezető Alapító Okiratot 
a Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális 
Igazgatóságának. 
 
Felelıs: dr. Szivák Péter körjegyzı 
Határid ı: 2009. június 23. 

 

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

Kislıd Község Önkormányzata Képviselı-testületének 41/2009. 
(VI. 18.) számú határozata: 

Kislıd Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, 
hogy Magyarpolány és Kislıd Községek Körjegyzıségének Alapító 
Okiratának módosítását, valamint az egységes szerkezető Alapító 
Okiratot a határozat 1. sz. mellékletét képezı Módosító Okiratban, 
illetve a 2. sz. mellékletét képezı egységes szerkezető Alapító 
okiratban foglaltak szerint elfogadja. 

A Képviselı-testület felkéri a Körjegyzıt, hogy továbbítsa a 
módosító Okiratot, valamint az egységes szerkezető Alapító Okiratot 
a Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális 
Igazgatóságának. 
 
Felelıs: dr. Szivák Péter körjegyzı 
Határid ı: 2009. június 23. 
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Polt Rita polgármester: 
Köszönöm mindkét Képviselı-testület tagjainak, hogy a mai együttes ülésen megjelentek, 
ezennel az együttes testületi ülést bezárom. (17.15.) 

 

Magyarpolány, 2009. június 19. 

 
 
 
 
 
 
 
   Polt Rita     Somogyi Anna 
                 polgármester         polgármester 
 

dr. Szivák Péter 
 körjegyzı 


