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Szám: M.113-2/2011. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Készült:  Magyarpolány és Kislőd Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek 
2011. február 14-én 16 óra 30 perckor kezdődő együttes, nyílt üléséről. 

 
Az ülés helye: Faluház, Magyarpolány (8449 Magyarpolány, Táncsics utca 7.) 

Jelen vannak:  

 
MAGYARPOLÁNY 

 Polt Rita polgármester 
 Böröndi Ferenc képviselő 
 Csabai Tibor képviselő 
 György Anita képviselő 
 Dr. Király Lászlóné képviselő 
 Kozma László képviselő 
 

Igazoltan távol maradt: 

 Dr. Paksi Zoltán képviselő 
 
KIDLŐD 
 
 Somogyi Anna polgármester 
 Dr. Lóderer Alajos képviselő  
 Magvas Antal képviselő  
 Marosi Ödön képviselő 
 Széplábi Ferenc képviselő 
 Üregi Éva képviselő 

Igazoltan távol maradt: 

 Juhász Ervin képviselő 
 

Tanácskozási joggal jelen van: 

 dr. Szivák Péter körjegyző 
 
Polt Rita polgármester: 
Köszöntöm a Képviselő-testületek tagjait. Megállapítom, hogy Magyarpolány Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének tagjai közül az ülésen 6 fő, Kislőd Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének tagjai közül 6 fő van jelen, az ülés határozatképes, így 
azt megnyitom. 



 2

Megkérdezem mindkét Képviselő-testület tagjaitól, hogy a napirenddel kapcsolatban van 
kérdésük, észrevételük, esetleg szeretné valaki a napirendet kiegészíteni?  Amennyiben a 
meghívóban lévő napirendi pontokkal egyetértetek, szavazzunk annak elfogadásáról!  

Megállapítom, hogy a magyarpolányi Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül, a kislődi Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az ülés napirendjét 
az alábbiak szerint fogadja el: 

 
Napirend: 
 
 

1.)  A Körjegyzőség 2011. évi költségvetésének elfogadása. 
Előadó: dr. Szivák Péter körjegyző 

 
2.) Magyarpolány és Kislőd Községek Körjegyzősége Szervezeti és Működési 

Szabályzata módosításának elfogadása. 
Előadó: dr. Szivák Péter körjegyző 
 

3.) Magyarpolány és Kislőd Községek Körjegyzősége Ügyrendje módosításának 
elfogadása. 
Előadó: dr. Szivák Péter körjegyző 

Napirendi pontok tárgyalása: 

1.Napirendi pont: 

A Körjegyzőség 2011. évi költségvetésének elfogadása. 
Előadó: dr. Szivák Péter körjegyző 

Polt Rita polgármester: 
A körjegyzőségi költségvetés elfogadása kapacsán átadom a szót a Körjegyző Úrnak. 

dr. Szivák Péter körjegyző: 
A költségvetés dologi kiadásai során nincsen jelentős változás az elmúlt évhez képest. 
Személyi jellegű kiadásoknak idén még nem jelentkezik a magyarpolányi Hivatalban január 
folyamán lezajlott személycsere, mivel a Lilla felmentési ideje alatt átlagkeresetre jogosult, és 
mellette már az új kolléga nő bérét is fizetnünk kell, ami egyébként jóval kevesebb lesz, mint a 
Lilla bére volt. A cafetéria összege a költségvetési törvényben foglalt előírásokat betartva 
személyenként 200.000 ezer forintra csökkent, ami a tavalyi kerethez képest 140 ezer forint 
kiesíst jelent évente egy dolgozónak. A számítógép előtt dolgozó munkavállalók részére 
beterveztünk szemüveg juttatásként fejenként 50 ezer forintot. Szeretném kérni a képviselő-
testület tagjait, hogy a magyarpolány Hivatal hivatalban dolgozó kettő ügyintéző bérének 10%-
os eltérítésére biztosítson keretet. A Nusi és az Andi munkájával nagyon elégedett vagyok, és 
szeretném ha ezt anyagilag is kifejezésre juttathatnám. 

Polt Rita polgármester: 
Kiszámoltam, hogy a két dolgozó illetményének eltérítése 252 ezer forintba kerülne éves 
szinten a Hivatalnak, ami nem képezne jelentős kiadást a költségvetésünkben, nekik viszont 
kompenzálna valamit a cafetéria juttatások csökkentéséből. Tényleg lelkiismeretesen és 
becsületesen dolgoznak, és mivel középfokú végzettségűek, nevetségesen alacsony pénzért 
teszik mindezt. 
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dr. Szivák Péter körjegyző: 
Ráadásul nekik nincsen lehetőségük túlórát elszámolni, vagy korrepetálásból plusz jövedelmet 
szerezni, mint a tanároknak. 

Polt Rita polgármester: 
Amennyiben nem ellenzitek a módosítást, és nincs további hozzászólás, szavazásra bocsátom a 
kérdést! 

Aki egyetért a Körjegyzőség elhangzottak szerint módosított 2011. évi költségvetésének 
elfogadásával, kérem emelje fel a kezét! 

A magyarpolányi Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta. 

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2/2011. (II. 14.) számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Magyarpolány és Kislőd községek Körjegyzőségének 2011. évi 
költségvetését 28.826 e Ft-os bevételi és kiadási főösszeggel  
elfogadja.   

Felelős: dr. Szivák Péter körjegyző 
Határid ő: 2011. február 15. 
 
 

A kislődi Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot 
hozta. 

Kislőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2011. 
(II. 14.) számú határozata: 

Kislőd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Magyarpolány és Kislőd községek Körjegyzőségének 2011. évi 
költségvetését 28.826 e Ft-os bevételi és kiadási főösszeggel  
elfogadja.   

Felelős: dr. Szivák Péter körjegyző 
Határid ő: 2011. február 15. 

 

2. Napirendi pont: 

Magyarpolány és Kislőd Községek Körjegyzősége Szervezeti és Működési Szabályzata 
módosításának elfogadása. 
Előadó: dr. Szivák Péter körjegyző 

Polt Rita polgármester: 
Amennyiben valakinek kérdése van a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításával 
kapcsolatban leírtakról, a Körjegyző Úrnak tegye azt fel! 

Amennyiben nincs kérdés, úgy szavazásra bocsátom a kérdést! 

Aki egyetért a Körjegyzőség Szervezeti és Működési Szabályzatának előterjesztésben foglaltak 
szerinti módosításának elfogadásával, kérem emelje fel a kezét! 
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A magyarpolányi Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta. 

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
3/2011. (II. 14.) számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja 
Magyarpolány és Kislőd Községek Körjegyzősége Szervezeti és 
Működési Szabályzatának módosítását. 
 
Határid ő: azonnal  
Felelős: dr. Szivák Péter körjegyző 

A kislődi Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot 
hozta. 

Kislőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. 
(II. 14.) számú határozata: 

Kislőd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja Magyarpolány 
és Kislőd Községek Körjegyzősége Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítását. 
 
Határid ő: azonnal  
Felelős: dr. Szivák Péter körjegyző 

3. Napirendi pont: 

Magyarpolány és Kislőd Községek Körjegyzősége Ügyrendje módosításának elfogadása. 
Előadó: dr. Szivák Péter körjegyző 

Polt Rita polgármester: 
Amennyiben valakinek kérdése van a Körjegyzőség Ügyrendje módosításával kapcsolatban 
leírtakról, a Körjegyző Úrnak tegye azt fel! 

Amennyiben nincs kérdés, úgy szavazásra bocsátom a kérdést! 

Aki egyetért a Körjegyzőség Ügyrendjének előterjesztésben foglaltak szerinti módosításának 
elfogadásával, kérem emelje fel a kezét! 

A magyarpolányi Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta. 

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
4/2011. (II. 14.) számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja 
Magyarpolány és Kislőd Községek Körjegyzősége Ügyrendjének 
módosítását. 
 
Határid ő: azonnal  
Felelős: dr. Szivák Péter körjegyző 
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A kislődi Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot 
hozta. 

Kislőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2011. 
(II. 14.) számú határozata: 

Kislőd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja Magyarpolány 
és Kislőd Községek Körjegyzősége Ügyrendjének módosítását. 
 
Határid ő: azonnal  
Felelős: dr. Szivák Péter körjegyző 

 

Polt Rita polgármester: 
Köszönöm mindkét Képviselő-testület tagjainak, hogy a mai együttes ülésen megjelentek, 
ezennel az együttes testületi ülést bezárom. (16.45.) 

Magyarpolány, 2011. február 21. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Polt Rita     Somogyi Anna 
                 polgármester         polgármester 
 

dr. Szivák Péter 
 körjegyző 


