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Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

8449 Magyarpolány, Dózsa György utca 6. 
Tel/Fax: 88/503-820 

email: hivatal@magyarpolany.hu 

Szám: M.113-19/2011. 

J E G Y Z ŐK Ö N Y V  

Készült: Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 15-én 
19.00 órakor megtartott nyilvános üléséről 

Jelen voltak: Polt Rita polgármester 
 Böröndi Ferenc alpolgármester 
 Csabai Tibor 
 György Anita 
 Dr. Király Lászlóné 
 Dr. Paksi Zoltán és 
 Kozma László önkormányzati képviselők 

Meghívottak: Dobosi Gergely mb. körjegyző 
Mayer Péter, a Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke 

A meghívottak közül megjelent és a napirend tárgyalásánál jelen volt: 

 Dobosi Gergely körjegyző 

Polt Rita polgármester köszöntötte a nyilvános képviselő-testületi ülésen megjelenteket. A 
jelenléti ív alapján megállapította, hogy a képviselők teljes létszámban megjelentek, így a 
testület határozatképes. 

A nyilvános testületi ülést megnyitotta. 

Polgármester javasolta, hogy a képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendi javaslatot 
fogadja el. 

A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 7 szavazattal, 0 
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a napirendi javaslatot az alábbiak szerint elfogadta: 

Napirend: 

1.) Előterjesztés a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi 
csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb hatósági díjak megállapításáról és 
a díjalkalmazás feltételeiről szóló 23/2008. (XII. 11.) rendelet módosításáról. 

 Előadó: Polt Rita polgármester 
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2.) Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. évi munkatervéről. 

 Előadó: Polt Rita polgármester 

3.) Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú, bérbe adott ingatlanok bérleti díjainak 
felülvizsgálatáról. 

 Előadó: Polt Rita polgármester 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

1.) Napirend: Előterjesztés a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi 
csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb hatósági díjak megállapításáról és a 
díjalkalmazás feltételeiről szóló 23/2008. (XII. 11.) rendelet módosításáról. 

Előadó: Dobosi Gergely körjegyző 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet a 2012. 
évi ivóvíz- és szennyvíz díjak javaslatáról. Elmondta, hogy az Önkormányzat évek óta kifizeti 
a lakosok helyett a köbméterenkénti 21,8 forint fejlesztési díjhányadot, amelyet a következő 
évben is megtehet, ugyanis az anyagi fedezet rendelkezésre áll. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület a 
közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért 
fizetendő legmagasabb hatósági díjak megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 
23/2008. (XII. 11.) rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet fogadja el. 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 7 szavazattal, 0 
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotta: 
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2.) Napirend: Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. évi munkatervéről. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint részletesen tájékoztatta a Képviselő-
testületet a 2012. évi munkatervéről. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület a 
2012. évi munkatervét fogadja el. 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 7 szavazattal, 0 
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

 
 
Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 93/2011. (XII. 15.) 
számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. 
évi munkatervét az alábbiak szerint elfogadja:  

 
FEBRUÁR 

1. Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének elfogadása 
Előterjesztő: polgármester 
 
Együttes ülés: 

1. A Körjegyzőség 2011. évi költségvetésének elfogadása. 
Előterjesztő: körjegyző 

2. A Körjegyzőség Egységes Közszolgálati Szabályzatának módosítása 
Előterjesztő: körjegyző 
 
MÁRCIUS  

1. A Körjegyzőség köztisztviselőinek teljesítménykövetelményei alapját képező 
2012. évi célok meghatározása 
Előterjesztő: polgármester 
 
ÁPRILIS  

1. Beszámoló az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról. 
Előterjesztő: polgármester 

2. Közbeszerzési terv elfogadása. 
Előterjesztő: körjegyző 

Együttes ülés 

1. Beszámoló a Körjegyzőség 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról 
Előterjesztő: polgármester 
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MÁJUS 

1. Gyermekvédelmi beszámoló elfogadása 
Előterjesztő: polgármester 
 
SZEPTEMBER 

1. Beszámoló az Önkormányzat 2012. évi féléves gazdálkodásáról  
Előterjesztő: polgármester 

2. A "Bursa Hungarica" Felsőoktatási Ösztöndíjprogram 2013. évi fordulójához 
történő csatlakozásról szóló döntés. 
Előterjesztő: polgármester 
 
Együttes ülés: 

1. Beszámoló a Körjegyzőség 2012. évi féléves gazdálkodásáról  
Előterjesztő: körjegyző 
 
NOVEMBER  

1. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítása 
Előterjesztő: polgármester 

2. Beszámoló az Önkormányzat 2012. évi háromnegyed éves gazdálkodásáról  
Előterjesztő: polgármester 

3. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójának elfogadása 
Előterjesztő: polgármester 

4. A 2013. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv jóváhagyása 
Előterjesztő: polgármester 
 
Együttes ülés: 

1. A Körjegyzőség 2012. évi költségvetésének módosítása 
Előterjesztő: körjegyző 

2. Beszámoló a Körjegyzőség 2012. évi háromnegyed éves gazdálkodásáról  
Előterjesztő: körjegyző 

3. A Körjegyzőség 2013. évi költségvetési koncepciója 
Előterjesztő: körjegyző 
 
DECEMBER 

1. A helyi adórendeletek felülvizsgálata 
Előterjesztő: polgármester 

2. A 2012. évi víz- és csatornadíjak elfogadása 
Előterjesztő: polgármester 

3. A 2012. évi szemétszállítási díjak elfogadása 
Előterjesztő: polgármester 

4. Az Önkormányzat 2012. évi munkaterve 
Előterjesztő: polgármester 
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5. Körjegyzőségi beszámoló elfogadása 
Előterjesztő: körjegyző 
 
Közmeghallgatás 

1. Az Önkormányzat 2012. évben elvégzett feladatainak bemutatása, a költségvetés 
helyzetének ismertetése. 
Előterjesztő: polgármester 
 
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Felelős: Polt Rita polgármester 
Határid ő: 2012. év során folyamatos 

3.) Napirend: Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú, bérbe adott ingatlanok bérleti 
díjainak felülvizsgálatáról. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint részletesen tájékoztatta a Képviselő-
testületet az önkormányzati tulajdonú, bérbe adott ingatlanok bérleti díjainak 
felülvizsgálatáról. 

Kozma László önkormányzati képviselő elmondta, hogy véleménye szerint az emelési 
javaslat jogos, a Képviselő-testület valóban 2 éve nem emelt díjakat, holott a forint értéke 
nagymértékben romlott. 

Böröndi Ferenc alpolgármester egyetértett Kozma László képviselő véleményével. 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-
testület az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el. 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 7 szavazattal, 0 
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

 
 
Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 94/2011. (XII. 15.) 
számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
tulajdonát képező Magyarpolány, Táncsics utca 13. szám alatti épületben kialakított, 
összesen 70 m2-es helyiségek, valamint a Magyarpolány, Köztéren lévő 421/12. 
hrsz.-on található épületében kialakított összesen 48 m2-es helyiségek bérleti díját 
2012. január 1-jétől 10 %-kal megemeli. Ennek megfelelően az első bérlemény 
bérleti díja 38.500 Ft/hónap összegre, a második bérlemény bérleti díja 29.500 Ft/ 
hónap összegre növekszik. 
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A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, 
egyben felhatalmazza a bérleti szerződések Képviselő-testület nevében történő 
aláírására. 
 

Felelős: Polt Rita polgármester 
Határid ő: 2011. december 31. 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester a Képviselő-testület nyilvános 
ülését 19.30 órakor bezárta. 

K.m.f. 

 Polt Rita Dobosi Gergely 
 polgármester mb. körjegyző 


