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Szám: 11-26/2009. 

J E G Y Z İ K Ö N Y V  

Készült:  Magyarpolány és Kislıd Községek Önkormányzatai Képviselı-testületeinek 
2009. november 23-án 16 óra 30 perckor 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  
 
 
KIDLİD 
 
 Somogyi Anna polgármester 
 Adonyi Józsefné képviselı 
 Dr. Lóderer Alajos képviselı  
 Kissné Krámli Gabriella képviselı 
 Marosi Ödön képviselı 
 Üregi Éva képviselı 
 

Igazoltan távol maradt: 

 Juhász Ervin képviselı 
 Kléri Gyula képviselı 
 Magvas Antal képviselı  
 Széplábi Ferenc képviselı 
 

Tanácskozási joggal jelen van: 

 dr. Szivák Péter körjegyzı 



 2

Polt Rita polgármester: 
Köszöntöm a Képviselı-testületek tagjait. Megállapítom, hogy Magyarpolány Község 
Önkormányzata Képviselı-testületének tagjai közül az ülésen 7 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 7 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül, a kislıdi Képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az ülés napirendjét 
az alábbiak szerint fogadja el: 

 
Napirend: 
 
 

1.) Magyarpolány és Kislıd Községek Körjegyzısége 2009. évi költségvetésének 
módosítása. 
Elıadó: dr. Szivák Péter körjegyzı 
 

2.) Magyarpolány és Kislıd Községek Körjegyzısége 2009. évi költségvetésének III. 
negyedéves teljesítésérıl szóló beszámoló elfogadása. 
Elıadó: dr. Szivák Péter körjegyzı 
 

3.) Magyarpolány és Kislıd Községek Körjegyzısége 2010. évi költségvetési 
koncepciójának elfogadása. 
Elıadó: dr. Szivák Péter körjegyzı 

 
4.) Magyarpolány és Kislıd Községek Körjegyzısége Szervezeti és Mőködési 

Szabályzatának elfogadása. 
Elıadó: dr. Szivák Péter körjegyzı 
 

5.) Magyarpolány és Kislıd Községek Körjegyzısége Ügyrendjének elfogadása. 
Elıadó: dr. Szivák Péter körjegyzı 
 

Napirendi pontok tárgyalása: 

1.Napirendi pont: 

A Magyarpolány és Kislıd Községek Körjegyzısége 2009. évi költségvetésének módosítása. 
Elıadó: dr. Szivák Péter körjegyzı 

Polt Rita polgármester: 
A költségvetés módosításában a Kislıdön tavalyról áthúzódó végkielégítés kifizetés, illetve a 
magyarpolányi Hivatalba év közben történt létszámleépítés elıirányzatának átvezetése a két fı 
elem. Az Irénke végkielégítésének és felmondási idejére járó átlagbére 50%-át sikere 
pályázatot követıen már át is utalták a számlánkra. 

Somogyi Anna polgármester: 
Észrevenni az egy fı mínuszt a Hivatalban? 
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Polt Rita polgármester: 
Az elsı pár hét háborgásait leszámítva minden rendben volt, a munkatársak felvették az új 
feladatköröket. Véleményem szerint a jelenlegi leosztásban is meg tudják 8 órában csinálni a 
munkájukat. 

dr. Szivák Péter körjegyzı: 
Leginkább az Andit viselte meg ez az átalakítás, zavarja, hogy egyszerre kell két munkakörben 
dolgoznia, és a pénzügyi rész munkamegosztásánál vannak néha viták, de itt legalább van 
lehetıség a megosztásra, nem úgy mint Kislıdön. 

Polt Rita polgármester: 
Egyéb észrevétele, kérdése van valakinek? 

Amennyiben nincs szavazásra bocsátom a kérdést! 

Aki egyetért a Körjegyzıség 2009. évi költségvetésének elıterjesztésben foglaltak szerinti 
módosításával, kérem emelje fel a kezét! 

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

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
111/2009. (XI. 23.) számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 
Magyarpolány és Kislıd Községek Körjegyzısége 2009. évi 
költségvetésének módosítását a következık szerint 38.842 e Ft-os 
fıösszeggel fogadja el: 
 

 Eredeti  ei. Módosított ei.  
           

Kislıd   14.591    17.094         
Magyarpolány              19.078    21.226    
Önkorm. választások       -         522 
Összesen:           33.669 38.842 
 
Felelıs: dr. Szivák Péter körjegyzı 
Határid ı: azonnal 
 

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

Kislıd Község Önkormányzata Képviselı-testületének 58/2009. 
(XI. 23.) számú határozata: 

Kislıd Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 
Magyarpolány és Kislıd Községek Körjegyzısége 2009. évi 
költségvetésének módosítását a következık szerint 38.842 e Ft-os 
fıösszeggel fogadja el: 
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 Eredeti  ei. Módosított ei.  
           

Kislıd   14.591    17.094         
Magyarpolány              19.078    21.226    
Önkorm. választások       -         522 
Összesen:           33.669 38.842 
 
Felelıs: dr. Szivák Péter körjegyzı 
Határid ı: azonnal 

2.Napirendi pont: 

Magyarpolány és Kislıd Községek Körjegyzısége 2009. évi költségvetésének III. negyedéves 
teljesítésérıl szóló beszámoló elfogadása. 
Elıadó: dr. Szivák Péter körjegyzı 

Polt Rita polgármester: 
A kislıdi költségvetés kiadásainak 100% feletti teljesítése az elsı napirendi pont tárgyalása 
során említett késedelmes végkielégítés elszámolás miatt alakult ki. Egyébként minden rendben 
halad, valószínőleg az utolsó havi körjegyzıségi hozzájárulást be sem kell fizetniük az 
Önkormányzatoknak.  
Van valakinek kérdése a leírtakkal, illetve elhangzottakkal kapcsolatban? 

Amennyiben nincs szavazásra bocsátom a kérdést! 

Aki egyetért a Körjegyzıség 2009. évi költségvetésének III. negyedéves teljesítésérıl szóló 
beszámoló elfogadásával, kérem emelje fel a kezét! 

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

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
112/2009. (XI. 23.) számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
Magyarpolány és Kislıd Községek Körjegyzısége 2009. évi 
költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl szóló beszámolót 
elfogadja. 

Felelıs: dr. Szivák Péter körjegyzı 
Határid ı: 2009. november 30. 

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

Kislıd Község Önkormányzata Képviselı-testületének 59/2009. 
(XI. 23.) számú határozata: 

Magyarpolány/Kislıd Község Önkormányzatának Képviselı-
testülete a Magyarpolány és Kislıd Községek Körjegyzısége 2009. 
évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl szóló 
beszámolót elfogadja. 

Felelıs: dr. Szivák Péter körjegyzı 
Határid ı: 2009. november 30. 



 5

3.Napirendi pont: 

Magyarpolány és Kislıd Községek Körjegyzısége 2010. évi költségvetési koncepciójának 
elfogadása. 
Elıadó: dr. Szivák Péter körjegyzı 

Polt Rita polgármester: 
Elıttetek van a Körjegyzıség 2008. évi zárszámadását tartalmazó elıterjesztés. Van valakinek 
kérdése az elıterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban? 

Dr. Paksi Zoltán képviselı: 
Hogy fog alakulni a béren kívüli juttatások rendszere a jövı évben? Úgy tudom, hogy a 
Kormány tervei között szerepel a ruhapénz megszüntetése, és ugye az már eldöntött tény, hogy 
jövıre adózni kell a különbözı utalványok után. 

dr. Szivák Péter körjegyzı: 
Ez még egy eléggé képlékeny eleme a Ktv. jövı évi változásának. Jelenleg az a legvalószínőbb, 
hogy kafetéria rendszert kell majd bevezetni a Hivatalban. Megszőnik valóban a ruházati 
költségtérítés, és a kötelezıen adandó étkezési hozzájárulás is, és egy elıre meghatározott 
összegbıl a köztisztviselınek kell majd eldönteni, hogy az adott évben milyen juttatást szeretni 
kapni. 

Dr. Paksi Zoltán képviselı: 
Mekkora lesz ez az összeg? Központilag lesz ez meghatározva? 

dr. Szivák Péter körjegyzı: 
A Ktv. egy lehetséges keretet fog meghatározni, ami valószínőleg a jelenleg 38.650 Ft-os 
köztisztviselıi illetményalap 5 és 25-szöröse között lesz, ezen belül az Önkormányzatok döntik 
majd el, mennyi lesz a kafetéria mértéke. 

Polt Rita polgármester: 
Egyéb észrevétele, kérdése van valakinek? 

Amennyiben nincs szavazásra bocsátom a kérdést! 

Aki egyetért a Körjegyzıség 2010. évi költségvetési koncepciójának az elıterjesztésben 
foglaltak szerinti elfogadásával, kérem emelje fel a kezét! 

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

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
113/2009. (XI. 23.) számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 
elfogadja Magyarpolány és Kislıd Községek Körjegyzıségének 2010. 
évi költségvetési koncepcióját. 

Felelıs: dr. Szivák Péter körjegyzı 
Határid ı: 2009. november 30. 
 

A kislıdi Képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következı határozatot 
hozta. 
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Kislıd Község Önkormányzata Képviselı-testületének 60/2009. 
(XI. 23.) számú határozata: 

Kislıd Község Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja 
Magyarpolány és Kislıd Községek Körjegyzıségének 2010. évi 
költségvetési koncepcióját. 

Felelıs: dr. Szivák Péter körjegyzı 
Határid ı: 2009. november 30. 

 

4.Napirendi pont: 

Magyarpolány és Kislıd Községek Körjegyzısége Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 
elfogadása. 
Elıadó: dr. Szivák Péter körjegyzı 

Polt Rita polgármester: 
Van valakinek kérdése az elıterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban? 

Amennyiben nincs szavazásra bocsátom a kérdést! 

Aki egyetért Magyarpolány és Kislıd Községek Körjegyzısége Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatának elıterjesztésben foglaltak szerinti módosításának elfogadásával, kérem emelje 
fel a kezét! 

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

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
114/2009. (XI. 23.) számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
dönt, hogy az elıterjesztésben foglaltaknak megfelelıen elfogadja 
Magyarpolány és Kislıd Községek Körjegyzısége Szervezeti és 
Mőködési Szabályzatát. 
 
Határid ı: azonnal  
Felelıs: dr. Szivák Péter körjegyzı 
 

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

Kislıd Község Önkormányzata Képviselı-testületének 61/2009. (XI. 23.) 
számú határozata: 

Kislıd Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az 
elıterjesztésben foglaltaknak megfelelıen elfogadja Magyarpolány és Kislıd 
Községek Körjegyzısége Szervezeti és Mőködési Szabályzatát. 
 
Határid ı: azonnal  
Felelıs: dr. Szivák Péter körjegyzı 
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5.Napirendi pont: 

Magyarpolány és Kislıd Községek Körjegyzısége Ügyrendjének elfogadása. 
Elıadó: dr. Szivák Péter körjegyzı 

Polt Rita polgármester: 
Elıttetek van a Körjegyzıség Ügyrendjét tartalmazó elıterjesztés. Van valakinek kérdése az 
elıterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban? 

dr. Szivák Péter körjegyzı: 
A kiadmányozási joggal kapcsolatban szeretném még elmondani, hogy külön fogom bontani a 
magyarpolányi és a kislıdi Hivatal ügyintézıire vonatkozóan a kiadmányozási joggal érintett 
feladatköröket, mert a két Hivatal nem teljesen egyforma struktúra alapján mőködik. 

Pol Jánosné képviselı: 
Mennyiben lesz eltérı a kettı? 

dr. Szivák Péter körjegyzı: 
A vadkár ügyek ügyintézésében. Ezt a két Hivatalban nem ugyanazon munkakört betöltı 
személy látja el. 

Polt Rita polgármester: 
Egyéb észrevétele, kérdése van valakinek? 

Amennyiben nincs szavazásra bocsátom a kérdést! 

Aki egyetért a Körjegyzıség Körjegyzı Úr által elmondottak szerinti módosított Ügyrendjének  
elfogadásával, kérem emelje fel a kezét! 

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

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
115/2009. (XI. 23.) számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
dönt, hogy az elıterjesztésben foglaltaknak megfelelıen elfogadja 
Magyarpolány és Kislıd Községek Körjegyzısége Ügyrendjét. 
 
Határid ı: azonnal  
Felelıs: dr. Szivák Péter körjegyzı 
 

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

Kislıd Község Önkormányzata Képviselı-testületének 62/2009. 
(XI. 23.) számú határozata: 

Kislıd Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy 
az elıterjesztésben foglaltaknak megfelelıen elfogadja Magyarpolány 
és Kislıd Községek Körjegyzısége Ügyrendjét. 
 
Határid ı: azonnal  
Felelıs: dr. Szivák Péter körjegyzı 
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Polt Rita polgármester: 
Köszönöm mindkét Képviselı-testület tagjainak, hogy a mai együttes ülésen megjelentek, 
ezennel az együttes testületi ülést bezárom. (16.50.) 

Magyarpolány, 2009. november 30. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Polt Rita     Somogyi Anna 
                 polgármester         polgármester 
 

dr. Szivák Péter 
 körjegyzı 


