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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.113-18/2011. 

J E G Y Z ŐK Ö N Y V  

Készült: Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 15-én 
18.00 órakor megtartott közmeghallgatásáról 

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 

A lakosság részéről megjelent 26 fő a mellékelt jelenléti ív szerint. 

Polt Rita polgármester köszöntötte a közmeghallgatáson megjelenteket. A jelenléti ív alapján 
megállapította, hogy a képviselők teljes létszámban megjelentek, így a testület határozatképes. 

A közmeghallgatást 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.) Szóbeli előterjesztés az Önkormányzat elmúlt évi munkájáról. 

 Előadó: Polt Rita polgármester 

2.) Közérdekű kérdések, javaslatok. 
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NAPIREND TÁRGYALÁSA 

1.) Napirend: Szóbeli előterjesztés az Önkormányzat elmúlt évi munkájáról. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester a jegyzőkönyv mellékletét képező beszámoló szerint tájékoztatta a Képviselő-
testületet és a lakosságot az Önkormányzat elmúlt évi munkájáról. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester kérte, hogy a Képviselő-testület az 
Önkormányzat elmúlt évi munkájáról szóló beszámolót fogadja el. 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 7 szavazattal, 0 
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett az Önkormányzat elmúlt évi munkájáról szóló 
beszámolót elfogadta. 

2.) Napirend: Közérdekű kérdések, javaslatok. 

Polgármester kérte a megjelent lakosokat, hogy amennyiben valakinek közérdekű kérdése 
van, az tegye fel, illetve a közérdekű javaslatot adja elő. 

Weisz József kérdezte, hogy a királyszentistváni hulladéklerakó működésének hiányában a 
szelektív hulladékgyűjtés működik-e, érdemes-e otthon a hulladékokat szelektálni? 

Polgármester válaszában elmondta, hogy a szelektív hulladékgyűjtők működnek, de azt nem 
tudja, hogy a szelektíven gyűjtött hulladékot szelektíven kezelik-e. 

Polgármester elmondta, hogy több kérdés érkezett az Önkormányzathoz a templom 
felújításával kapcsolatban. Elmondta, hogy dr. Paksi Zoltánnal elkezdték a felújítást 
előkészítő munkákat. A Nyugat Magyarországi Egyetem szakembereivel megvizsgáltatták a 
templom szerkezetét. A szakemberek arról tájékoztatták, hogy a tető állapota megfelelő, de 
vizesedik az épület. Valószínűleg el kell vezetni a hegyről lezúduló vizet, mert ettől dohosak a 
falak. Ennek megfelelően először az állapotromlást kell megakadályozni, mielőtt a felújítás 
elkezdhető lenne. Elmondta, hogy a helyzetet tovább bonyolítja, hogy a templomnak 
valamilyen okból nincs használatba vételi engedélye, így azt is meg kell majd kérni. 

Dr. Paksi Zoltán önkormányzati képviselő elmondta, hogy az érsekség esperese arról 
tájékoztatta, hogy vélhetően támogatják a felújítást, ezt az önkormányzat is megtehetné, így a 
vízelvezetés jövőre talán meg is oldódhat. A freskók, festmények restaurálása akár 100 millió 
forintba vagy még többe is kerülhet, ezért erre még várni kell. 

Weisz József elmondta, hogy hallotta, hogy az Önkormányzat elkészítteti a Dózsa utcai 
járdást. Kérdezte, hogy hogyan halad majd a járda. 
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Polgármester válaszában elmondta, hogy a járda a Dózsa utca elején a falu bejáratánál a bal 
oldalon kezdődik, egészen a nagy kanyarig ott halad. A buszmegállónál kezdődik a jobb 
oldalon, tart a nagy kanyarig, utána bal oldalon folytatódik a boltig, utána a jobb oldalon a 
hivatalig. A járda végig körülbelül 1,5 méter széles lesz. 

Kauker Lászlóné elmondta, hogy az Ady Endre és a Dózsa utcák kereszteződésében lévő 
áteresz megrogyott, az autók nem tudják bevenni normálisan a kanyart, mert megsérülhet az 
autó. 

Polgármester elmondta, hogy megvizsgálják az átereszt, és a szükséges javításokat elvégzik. 

Huszár Attila  előadta, hogy a Kossuth utca útburkolatán a csatornafedelek nincsenek szintre 
emelve, eső esetén az átereszek eltömődnek, az egész utcában áll a víz, az autók alig tudnak 
közlekedni. 

Böröndi Ferenc alpolgármester elmondta, hogy az út a Közútkezelő Kht. kezelésében van, a 
Magyar Állam tulajdona. A csatornafedelek a Bakonykarszt Zrt. tulajdonában állnak, így 
ennek a problémának a rendezése az ő hatáskörükbe tartozik. Elmondta, hogy véleménye 
szerint az árkot az ingatlantulajdonosok nem tisztítják megfelelően, ez is az oka a csapadékvíz 
úton való megrekedésének. Elmondta még, hogy az Önkormányzat tájékoztatni fogja a 
kialakult problémáról az illetékeseket.  

Egyéb közérdekű kérdés, javaslat nem hangzott el, így polgármester a közmeghallgatást 19.00 
órakor bezárta. 

K.m.f. 

 Polt Rita Dobosi Gergely 
 polgármester mb. körjegyző 


