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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.113-12/2011. 

J E G Y Z ŐK Ö N Y V  

Készült: Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 1-jén 
19.00 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről 

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

Távolmaradt képviselők: 

 György Anita önkormányzati képviselő 

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 rendkívüli, nyilvános képviselő-testületi ülésen 
megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a képviselők közül 6 fő megjelent, 1 
fő távolmaradt, így a testület határozatképes. 

A rendkívüli, 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 6 szavazattal, 0 
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a napirendi javaslatot az alábbiak szerint elfogadta: 
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Napirend: 

1.) Előterjesztés a helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 
rendelet megalkotásáról. 

 Előadó: Dobosi Gergely mb. körjegyző 

2.) Szóbeli előterjesztés Léber József magyarpolányi lakos kérelméről. 

 Előadó: Polt Rita polgármester 

3.) Előterjesztés az orvosi rendelő takarításáról.  

 Előadó: Polt Rita polgármester 

4.) Előterjesztés Faluház- és Tájház gondnoki státusz nyitásáról. 

 Előadó: Polt Rita polgármester 

5.) Szóbeli előterjesztés a Faluház bérlésére Lukács Balázzsal kötött szerződés 
megszüntetéséről, új szerződés megkötéséről. 

 Előadó: Polt Rita polgármester 

6.) Szóbeli előterjesztés a buszsofőri feladatok ellátására kötött megbízási szerződés 
meghosszabbításáról. 

 Előadó: Polt Rita polgármester 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

1.) Napirend: Előterjesztés a helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről 
szóló rendelet megalkotásáról. 

Előadó: Dobosi Gergely körjegyző 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester felkérésére körjegyző az előterjesztésben foglaltak szerint részletesen 
tájékoztatta a Képviselő-testületet a rendelet előkészítésének szükségességéről, annak 
rendelkezésiről. Ennek keretében előadta, hogy a jövőbeli rendeletalkotások során – 
amennyiben a megalkotandó rendelet az Önkormányzat különösen fontos pénzügyi, 
természetvédelmi, környezetvédelmi vagy örökségvédelmi érdekeinek védelmét nem 
veszélyezteti – biztosítani kell azok előzetes közzétételét, hogy a polgárok megismerhessék 
tartalmukat, azokról véleményt nyilváníthassanak. Ez a rendeletalkotás során többletmunkát 
eredményez, az igazi probléma azonban az, hogy emiatt minden olyan képviselő-testületi 
ülést, ahol rendeletet alkot a Képviselő-testület, körülbelül 3 héttel korábban el kell kezdeni 
szervezni, hogy az előterjesztéssel együtt be lehessen mutatni a rendelet-tervezetek társadalmi 
megítélését, az azokra érkezett véleményeket. 
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Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-
testület a helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről szóló rendelet-
tervezetet fogadja el. 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 6 szavazattal, 0 
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotta: 
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2.) Napirend: Szóbeli előterjesztés Léber József magyarpolányi lakos kérelméről. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

Polgármester tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy Léber József, 8449 Magyarpolány, 
Petőfi Sándor utca 13. szám alatti lakos azzal a kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez, 
hogy az engedélyezze, hogy az általa üzemeltetett, Magyarpolány, Fő tér 421/10. hrsz. alatti 
Globus Vendéglő keleti oldalán található, az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanon 
található teraszra legfeljebb 30 m2 nagyságú féltetőt építhessen, illetve a teraszt korláttal 
vehesse körbe. Polgármester elmondta, hogy a nevezett önkormányzati ingatlanon található 
teraszt Léber József egy korábban, az előző önkormányzati vezetéssel kötött megállapodás 
alapján közel 10 éve használja. A jelenlegi felújítás tehát nem érintene újabb önkormányzati 
területet, hanem csak a meglévő teraszt szeretné Léber József lefedni egy féltetővel, illetve 
körbekeríteni egy esztétikus korláttal. 

Kozma László önkormányzati képviselő kérdezte, hogy nem kellene-e bizonyos 
műemlékvédelmi szabályokat előírni a határozatban, az az ingatlan ugyanis műemléki jellegű 
környezetben található. 

Körjegyző válaszában elmondta, hogy az előterjesztendő határozatban szerepel, hogy a 
munkákkal kapcsolatos esetleges hatósági vagy más engedélyek beszerzése jogosult 
kötelezettsége. Ebben egyértelműen benne van az is, hogy amennyiben a munkák elvégzése a 
Kulturális Örökségvédelmi Iroda engedélyéhez kötött, azt a kérelmezőnek be kell szereznie. 
Tekintettel arra, hogy a KÖH gyakran látogatja Magyarpolányt, vélhetően szóvá teszi, ha 
kérelmező úgy építkezne, vagy újítana fel, ahogy az az irodának nem tetszik. 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester az alábbi határozati javaslatot 
terjesztette a Képviselő-testület elé: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének …/2011. (VIII. 1.) 
számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Léber József, 8449 
Magyarpolány, Petőfi Sándor utca 13. szám alatti lakos kérelmének helyt ad és 
engedélyezi, hogy nevezett személy az által üzemeltetett, Magyarpolány, Fő tér 
421/10. hrsz. alatti Globus Vendéglő keleti oldalán található, az Önkormányzat 
tulajdonában lévő ingatlanon található teraszra legfeljebb 30 m2 nagyságú féltetőt 
építsen, illetve a teraszt korláttal vegye körbe az e határozat mellékletét képező 
vázlatrajz szerint. 

A fenti munkákkal kapcsolatos esetleges hatósági vagy más engedélyek beszerzése 
jogosult kötelezettsége. 

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Felelős: Polt Rita polgármester 

Határid ő: azonnal 
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Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-
testület a fentiek szerint előterjesztett határozati javaslatot fogadja el. 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 6 szavazattal, 0 
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 47/2011. (VIII. 1.) 
számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Léber József, 8449 
Magyarpolány, Petőfi Sándor utca 13. szám alatti lakos kérelmének helyt ad és 
engedélyezi, hogy nevezett személy az által üzemeltetett, Magyarpolány, Fő tér 
421/10. hrsz. alatti Globus Vendéglő keleti oldalán található, az Önkormányzat 
tulajdonában lévő ingatlanon található teraszra legfeljebb 30 m2 nagyságú féltetőt 
építsen, illetve a teraszt korláttal vegye körbe az e határozat mellékletét képező 
vázlatrajz szerint. 

A fenti munkákkal kapcsolatos esetleges hatósági vagy más engedélyek beszerzése 
jogosult kötelezettsége. 

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Felelős: Polt Rita polgármester 

Határid ő: azonnal 

3.) Napirend: Előterjesztés az orvosi rendelő takarításáról. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet a 
szerződés-módosítás tartalmáról. Elmondta, hogy az orvossal egyeztetett, aki a feladatot 
vállalja. A probléma mindösszesen annyi, hogy Ajka Város Polgármesterének aláírása is 
szükséges a szerződés megkötéséhez, ami remélhetőleg a szerződésben meghatározott 
hatálybalépési időpont előtt megtörténik. 

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 5 szavazattal, 0 
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 
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Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 48/2011. (VIII. 1.) 
számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ajka Város 
Önkormányzatával közösen Dr. Béres Balázs háziorvossal Ajka Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének a háziorvosi körzetekről szóló 11/2002. (VI. 
28.) Ökr. számú rendelet alapján Magyarpolány-Bakonygyepes-Ajkarendek területi 
alapellátási körzetre vonatkozó, területi ellátási kötelezettségű háziorvosi 
tevékenység egészségügyi vállalkozásba formában történő ellátására 2003. február 
14-én megkötött "Feladat-átvállalási szerződés" közös megegyezéssel történő 
módosítását kezdeményezi 2011. szeptember 1-jével. A módosítás keretében a 
Szerződés 16. pontjának rendelkezései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 

"16. A magyarpolányi rendelő üzemeltetésével összefüggő közüzemi költségek 
viseléséhez (villanyáram, víz, gáz, csatorna, telefon) Magyarpolány Község 
Önkormányzata havonta bruttó harmincötezer forinttal hozzájárul. A takarítási 
feladatok ellátásáról a háziorvos gondoskodik, amelyhez Magyarpolány Község 
Önkormányzata a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján az adott év január 1-jén 
fizetendő minimálbér járulékokkal növelt összege egynegyedének megfelelő 
összeggel havonta hozzájárul. E hozzájárulásokat Magyarpolány Község 
Önkormányzata a háziorvos részére – az általa kiállított számla ellenében – banki 
átutalással minden hónap 5. napjáig megfizeti. A takarítási feladatok ellátása 
magában foglalja a háziorvosi rendelő, -pihenő, -váró valamint a védőnői szolgálati 
rendelő, -váró helyiségek takarítását, illetve az épület bejáratának, lépcsőjének, 
akadálymentes feljárójának. parkolójának rendszeres takarítását, a közegészségügyi 
előírások szerinti tisztán tartását, az épület előtti virágágyások gondozását, ápolását."  

A Szerződés egyéb rendelkezései rendelkezései változatlan formában érvényben 
maradnak. 

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, 
egyben felhatalmazza a szerződés Képviselő-testület nevében történő aláírására. 

Felelős: Polt Rita polgármester 

Határid ő: azonnal 

4.) Napirend: Előterjesztés Faluház- és Tájház gondnoki státusz nyitásáról. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint részletesen tájékoztatta a Képviselő-
testületet a státusz nyitásának szükségességéről. Ennek keretében elmondta, hogy a Faluház- 
és Tájház gondnokként alkalmazott személy legfőbb feladata e helyiségek takarítása lesz, de 
emellett a helyiségek bérlésével kapcsolatos dokumentációt intézi majd, kinyitja és zárja az 
épületeket. 
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Böröndi Ferenc alpolgármester kérdezte, hogy megvan-e az ember, aki a feladatokat jól el 
tudná látni. 

Polgármester válaszában elmondta, hogy egy személlyel folytat tárgyalásokat, aki véleménye 
szerint megfelelő lenne. Reméli, elvállalja majd az állást. 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-
testület az előterjesztésben foglaltak szerint döntsön a státusz nyitásáról. 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 6 szavazattal, 0 
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 49/2011. (VIII. 1.) 
számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Faluház- és Tájház 
gondnoki feladatok ellátására, ezen épületek takarítására teljes munkaidős munkakört 
hoz létre 2011. szeptember 1. napjával határozatlan időre, a város- és 
községgazdálkodás szakfeladaton. 

A Képviselő-testület a munkakörben alkalmazandó személy munkabérét havi bruttó 
85.000 forintban állapítja meg, illetve az alkalmazott részére havi 6.000 forint 
értékben étkezési utalványt biztosít. A munkakör alapfokú végzettséggel betölthető, 
ahhoz gyakorlat, tapasztalat nem szükséges. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az alkalmazott kiválasztására, 
illetve a munkaszerződés Képviselő-testület nevében történő megkötésére. A 
Képviselő-testület egyebekben utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 

Felelős: Polt Rita polgármester 
Határid ő: azonnal 

5.) Napirend: Szóbeli előterjesztés a Faluház bérlésére Lukács Balázzsal kötött szerződés 
megszüntetéséről, új szerződés megkötéséről. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

Polgármester előadta, hogy Lukács Balázs évek óta bérli az Önkormányzati tulajdonban álló 
Faluházat ping-pong edzések és versenyek tartása céljából. Nevezett személy előadta, hogy 
már nem aktív tagja a ping-pong közösségnek, ezért célszerű lenne, ha a vele kötött bérleti 
szerződést az Önkormányzat megszüntetné, és azt hasonló tartalommal Baloghné Puskó 
Beátával újrakötné, tekintettel arra, hogy a társaságot már e személy képviseli. Kérte továbbá, 
hogy az Önkormányzat lehetőség szerint nyújtson támogatást azzal, hogy a bérleti díj összegét 
csökkenti, mivel ők az egyéb egyesületekkel szemben eddig semmilyen önkormányzati 
támogatásban nem részesültek, holott évek óta működnek, és a versenyeken a magyarpolányi 
önkormányzat hírnevét is öregbítik esetleges jó eredményeikkel. 
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Dr. Király Lászlóné önkormányzati képviselő elmondta, hogy véleménye szerint akár el is 
lehetne engedni a bérleti díjat, hiszen nem olyan hatalmas összeg, és a ping-pongosoknak 
nagy segítség lenne. 

Polgármester előadta, hogy az Önkormányzatnak a Faluház fenntartásával kapcsolatban 
vannak költségei, főként a téli időszakban, amikor csak a ping-pongosok miatt kell egész nap 
fűteni. Elmondta, hogy támogatja azt, hogy az Önkormányzat csökkentse a díjat, de annak 
teljes elengedését nem látja célszerűnek. 

Dr. Paksi Zoltán önkormányzati képviselő javasolta, hogy az Önkormányzat az edzésekért 
ne kérjen bérleti díjat, azonban a hétvégi versenyekért igen, mivel nem kizárólag a 
magyarpolányiak használják a termet, ráadásul ilyenkor a díj is többfelé oszlik. 

Kozma László önkormányzati képviselő elmondta, hogy egyetért Dr. Paksi Zoltán 
véleményével, csak valahogy azt javasolja kikerülni, hogy ezek után kizárólag hét közben 
legyenek versenyek, mert akkor ingyenes a bérlet. 

Polgármester előadta, hogy támogatja Dr. Paksi Zoltán javaslatát, azonban valóban úgy kell 
kikötni a szerződésben, hogy az edzések időtartamára ingyenesen használhatják a Faluházat, 
viszont a hétvégeken minden esetben fizetni kell a bérletért. 

Kozma László elmondta, hogy ő is így gondolta, ez jó megoldás lesz, mert ezzel az 
Önkormányzat tudja támogatni a sportolókat. 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester az alábbi határozati javaslatot 
terjesztette a Képviselő-testület elé: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének …/2011. (VIII. 1.) 
számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
tulajdonát képező Magyarpolány, Táncsics u. 7. szám alatti "Faluház" épületének 
bérletére Lukács Balázzsal (8400 Ajka, Sport utca 6.) kötött bérleti szerződést 2011. 
augusztus 31. napjával közös megegyezéssel megszünteti. 

A Képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonát képező Magyarpolány, Táncsics u. 
7. szám alatti "Faluház" épületének bérletére – ping-pong edzések és versenyek 
tartása céljából – szerződést köt Baloghné Puskó Beáta, 8449 Magyarpolány József 
A. u. 14. szám alatti lakossal határozott időre, 2012. augusztus 31. napjáig. 

A Képviselő-testület a bérlemény ping-pong edzés céljára történő hétköznapi 
használata után bérleti díjat nem állapít meg. A bérlemény ping-pong verseny 
rendezése céljára történő hétköznapi vagy hétvégi használata után Bérbevevő 1.000 
Ft/óra bérleti díjat köteles fizetni. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződések Képviselő-testület 
nevében történő aláírására, egyben utasítja a szükséges intézkedések megtételére. 

Felelős: Polt Rita polgármester 

Határid ő: azonnal 
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület a 
fentiek szerint előterjesztett határozati javaslatot fogadja el. 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 6 szavazattal, 0 
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 50/2011. (VIII. 1.) 
számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
tulajdonát képező Magyarpolány, Táncsics u. 7. szám alatti "Faluház" épületének 
bérletére Lukács Balázzsal (8400 Ajka, Sport utca 6.) kötött bérleti szerződést 2011. 
augusztus 31. napjával közös megegyezéssel megszünteti. 

A Képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonát képező Magyarpolány, Táncsics u. 
7. szám alatti "Faluház" épületének bérletére – ping-pong edzések és versenyek 
tartása céljából – szerződést köt Baloghné Puskó Beáta, 8449 Magyarpolány József 
A. u. 14. szám alatti lakossal határozott időre, 2012. augusztus 31. napjáig. 

A Képviselő-testület a bérlemény ping-pong edzés céljára történő hétköznapi 
használata után bérleti díjat nem állapít meg. A bérlemény ping-pong verseny 
rendezése céljára történő hétköznapi vagy hétvégi használata után Bérbevevő 1.000 
Ft/óra bérleti díjat köteles fizetni. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződések Képviselő-testület 
nevében történő aláírására, egyben utasítja a szükséges intézkedések megtételére. 

Felelős: Polt Rita polgármester 

Határid ő: azonnal 

6.) Napirend: Szóbeli előterjesztés a buszsofőri feladatok ellátására kötött megbízási 
szerződés meghosszabbításáról. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy Szabó Imre, 8400 Ajka, Móricz Zs. 
utca 9. I/6. szám alatti lakos látja el megbízás keretében a buszsofőri feladatokat. Elmondta, 
hogy munkájával ő is, és a diákok, tanárok is elégedettek. Nevezett személy megbízási 
szerződése azonban 2011. június 15. napján lejárt, és az új tanév szeptember 1-jén kezdődik, 
amely időponttól újra szükséges a busz vezetése. Ennek megfelelően javasolta, hogy a 
Képviselő-testület Szabó Imrével kössön újra megbízási szerződést a busz vezetésére. 
Javasolta továbbá, hogy a megbízási díjat az eddigi bruttó 100.000 forintról 110.000 forintra 
emelje, illetve a mellékelt megbízási szerződés 3. pontjában foglaltak szerint járuljon hozzá a 
feladat-ellátási helyére történő bejáráshoz. 
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester az alábbi határozati javaslatot 
terjesztette a Képviselő-testület elé: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének …/2011. (VIII. 1.) 
számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
üzemeltetésében lévő Mercedes Sprinter 518 CDI típusú, LTG-025 forgalmi 
rendszámú autóbusz vezetésével megbízza Szabó Imre, 8400 Ajka, Móricz Zs. utca 
9. I/6. szám alatti lakost. 

A Képviselő-testület a feladat ellátásáért havi bruttó 110.000 Ft, azaz egyszáztízezer 
forint megbízási díjat fizet megbízott részére, amelyet tárgyhót követő hó 5. napjáig 
megbízott bankszámlájára utal. 

A Képviselő-testület a megbízott lakhelyéről a feladat-ellátási helyére történő 
bejárásához hozzájárul. A hozzájárulás összege személygépjárművel történő bejárás 
esetén naponta összesen 18 kilométerre 9 forint kilométerenként, tömegközlekedési 
eszközzel történő bejárás esetén a tömegközlekedési eszközre vásárolt havi bérlet 
(maximum 10 kilométeres távolsági bérlet) összegének 86%-a. 

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, 
egyben felhatalmazza a megbízási szerződés Képviselő-testület nevében történő 
aláírására. 

Felelős: Polt Rita polgármester 

Határid ő: azonnal 

 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-
testület a fentiek szerint előterjesztetett határozati javaslatot fogadja el. 

 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 6 szavazattal, 0 
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:  

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 51/2011. (VIII. 1.) 
számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
üzemeltetésében lévő Mercedes Sprinter 518 CDI típusú, LTG-025 forgalmi 
rendszámú autóbusz vezetésével megbízza Szabó Imre, 8400 Ajka, Móricz Zs. utca 
9. I/6. szám alatti lakost. 
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A Képviselő-testület a feladat ellátásáért havi bruttó 110.000 Ft, azaz egyszáztízezer 
forint megbízási díjat fizet megbízott részére, amelyet tárgyhót követő hó 5. napjáig 
megbízott bankszámlájára utal. 

A Képviselő-testület a megbízott lakhelyéről a feladat-ellátási helyére történő 
bejárásához hozzájárul. A hozzájárulás összege személygépjárművel történő bejárás 
esetén naponta összesen 18 kilométerre 9 forint kilométerenként, tömegközlekedési 
eszközzel történő bejárás esetén a tömegközlekedési eszközre vásárolt havi bérlet 
(maximum 10 kilométeres távolsági bérlet) összegének 86%-a. 

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, 
egyben felhatalmazza a megbízási szerződés Képviselő-testület nevében történő 
aláírására. 

Felelős: Polt Rita polgármester 

Határid ő: azonnal 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester a Képviselő-testület rendkívüli, 
nyilvános ülését 20.00 órakor bezárta. 

K.m.f. 

 Polt Rita Dobosi Gergely 
 polgármester mb. körjegyző 


