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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.113-6/2011. 

J E G Y Z ŐK Ö N Y V  

Készült: Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 19-én 
17.00 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről 

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

Távolmaradt képviselők: 

 Kozma László 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 teljes létszámban 
megjelentek, 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.) Szóbeli előterjesztés az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez 
kapcsolódó központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételének 
részletes feltételeiről szóló 7/2011. (III. 9.) BM rendelet 1. § (1) b) pontjában kiírt 
pályázat benyújtásáról szóló 16/2011. (III. 28.) számú határozat módosításáról. 

 Előadó: Polt Rita polgármester 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

1.) Napirend: Szóbeli előterjesztés az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez 
kapcsolódó központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes 
feltételeiről szóló 7/2011. (III. 9.) BM rendelet 1. § (1) b) pontjában kiírt pályázat 
benyújtásáról szóló 16/2011. (III. 28.) számú határozat módosításáról. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

Polgármester tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a Magyar Államkincstár 
VES/10737/25-1/2011 számú levelében hiánypótlásra szólította fel az Önkormányzatot, 
amelyben – többek között – leírta, hogy "Az eredeti pályázati dokumentációhoz eredeti 
aláírással és bélyegzőlenyomattal ellátott Költségvetési Összesítő benyújtása szükséges. 
Ugyanezen a dokumentumon az összegek nem minden esetben szerepelnek, számszaki 
hibákat tartalmaz, az ahhoz csatolt mellékletek kiegészítendők (lsd. villanyszerelés részösszeg 
részletező lista nem található meg), a beruházás helyének pontos megnevezése pótolandó."  
Előadta, hogy a számszaki hibák abból adódnak, hogy mind a gépészeti munkákra ajánlatot 
adó Brunner és Társai Kft., mind az egyéb építési munkákra ajánlatot adó Vas Kovács 
Építőipari Kft. felszámított az ajánlatban villanyszerelési munkákat, amit természetesen csak 
egyszer kell elvégezni. Ezt a hibát az előkészítés során nem vette észre senki, a Magyar 
Államkincstár viszont igen, ami miatt módosítani szükséges az árajánlatokat és az elfogadott, 
a pályázat benyújtásáról szóló 16/2011. (III. 28.) számú határozatot is. A fentieknek 
megfelelően új árajánlatot kért a nevezett cégektől, amik alapján a beruházás költsége 
24.248.431,- Ft-ról 23.301.354,- Ft-ra, az igényelt támogatás összege 19.398.745,- Ft-ról 
18.641.083,- Ft-ra, míg az önrész összege 4.849.686,- Ft-ról 4.660.271,- Ft-ra csökkent. Az új 
határozatban tehát a fenti összegeket kell szerepeltetni. Az új árajánlatok, illetve a régi és az 
új költségek összevetését tartalmazó táblázat a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Az alábbi 
határozati javaslatot terjesztette a Képviselő-testület elé: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének …/2011. (IV. 19.) 
számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2011. (III. 28.) számú 
határozatának 2., 3. és 4. bekezdéseit módosítja, a bekezdések helyébe az alábbi 
rendelkezések lépnek: 

"A képviselő-testület a fent ismertetett felújítások összegét – a jelen határozat 
mellékletét képező tervdokumentáció és árajánlatok alapján – összesen 23.301.354,- 
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Ft-ban, azaz huszonhárommillió-háromszázegyezer-háromszázötvennégy forintban 
állapítja meg. 

A képviselő-testület a fentiek értelmében összesen 18.641.083,- Ft, azaz 
tizennyolcmillió-hatszáznegyvenegyezer-nyolcvanhárom forint összegű támogatásra 
pályázik. 

A képviselő-testület a pályázat 20 %-os önerejét az BM rendelet 4. § (1) f) pontja 
alapján 4.660.271,- Ft-ban, azaz négymillió-hatszázhatvanezer-kettőszázhetvenegy 
forintban biztosítja." 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2011. (III. 28.) számú 
határozatának e határozattal nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal 
hatályukban fennmaradnak. 

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

Felelős: Polt Rita polgármester 
Határid ő: azonnal 

Kérdés, hozzászólás nem hangozott 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 20/2011. (IV. 19.) 
számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2011. (III. 28.) számú 
határozatának 2., 3. és 4. bekezdéseit módosítja, a bekezdések helyébe az alábbi 
rendelkezések lépnek: 

"A képviselő-testület a fent ismertetett felújítások összegét – a jelen határozat 
mellékletét képező tervdokumentáció és árajánlatok alapján – összesen 23.301.354,- 
Ft-ban, azaz huszonhárommillió-háromszázegyezer-háromszázötvennégy forintban 
állapítja meg. 

A képviselő-testület a fentiek értelmében összesen 18.641.083,- Ft, azaz 
tizennyolcmillió-hatszáznegyvenegyezer-nyolcvanhárom forint összegű támogatásra 
pályázik. 

A képviselő-testület a pályázat 20 %-os önerejét az BM rendelet 4. § (1) f) pontja 
alapján 4.660.271,- Ft-ban, azaz négymillió-hatszázhatvanezer-kettőszázhetvenegy 
forintban biztosítja." 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2011. (III. 28.) számú 
határozatának e határozattal nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal 
hatályukban fennmaradnak. 

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 a rendkívüli, nyilvános 
képviselő-testületi ülést 17.30 órakor berekesztette. 

K.m.f. 

 Polt Rita Dobosi Gergely 
 polgármester mb. körjegyző 


