
1 
 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

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

email: hivatal@magyarpolany.hu 

Szám: M.28-5/2012. 

J E G Y Z ŐK Ö N Y V  

Készült: Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 
17.30 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 
Baumgartner Zsoltné tagintézmény vezető 
Dohanekné Mészáros Gyöngyi tagintézmény vezető 

A meghívottak közül megjelent és a napirend tárgyalásánál jelen volt: 

 Dobosi Gergely körjegyző 
Baumgartner Zsoltné tagintézmény vezető 
Dohanekné Mészáros Gyöngyi tagintézmény vezető 

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 napirendet az alábbiak szerint elfogadta: 
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Napirend: 

1.) Előterjesztés a Magyarpolányi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012. évi 
költségvetéséről. 

 Előadó: Polt Rita polgármester 

2.) Előterjesztés a Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda Noszlop 
Magyarpolányi Tagintézményeinek 2012. évi költségvetéséről. 

 Előadó: Polt Rita polgármester 

3.) Előterjesztés a Közös Fenntartású Alapszolgáltatási Központ 2012. évi 
költségvetéséről. 

 Előadó: Polt Rita polgármester 

4.) Előterjesztés az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. 

 Előadó: Polt Rita polgármester 

5.) Előterjesztés a Körjegyzőség Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselőkre 
vonatkozó 2012. évi teljesítménykövetelmények alapját képező célok 
meghatározásáról. 

 Előadó: Dobosi Gergely körjegyző 

6.) Előterjesztés a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 6/2009. 
(II.12.) rendelet módosításáról. 

 Előadó: Polt Rita polgármester 

7.) Szóbeli előterjesztés az Alapszolgáltatási Központ Társulási Megállapodásának 
módosításáról. 

 Előadó: Polt Rita polgármester 

8.) Szóbeli előterjesztés az Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratának 
módosításáról. 

 Előadó: Polt Rita polgármester 
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NAPIREND TÁRGYALÁSA 

1.) Napirend: Előterjesztés a Magyarpolányi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012. 
évi költségvetéséről. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet a 
Magyarpolányi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012. évi költségvetéséről. Ennek 
keretében előadta, hogy a központi költségvetési támogatáson és az intézményi térítési 
díjakon felül az Önkormányzatnak 5.172 ezer forinttal kell hozzájárulnia a fenntartáshoz. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület a 
Magyarpolányi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012. évi költségvetését 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 16/2012. (II. 10.) 
számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarpolányi 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012. évi költségvetését a határozat 
mellékletét képező táblázatok szerint elfogadja. 

2.) Napirend: Előterjesztés a Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda Noszlop 
Magyarpolányi Tagintézményeinek 2012. évi költségvetéséről. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet a Német 
Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda Noszlop Magyarpolányi Tagintézményeinek 2012. 
évi költségvetéséről. Elmondta, hogy véleménye szerint a tagintézmények költségvetésének 
tervezése a takarékosság szem előtt tartásával történt. A központi költségvetés ebben az évben 
magasabb összegű normatív támogatást biztosított a közoktatási intézmények részére, így az 
önkormányzati hozzájárulás ez évben alacsonyabb. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület a 
Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda Noszlop Magyarpolányi Tagintézményeinek 
2012. évi költségvetését fogadja el. 
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A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 7 szavazattal, 0 
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (II. 10.) 
számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Német Nemzetiségi 
Általános Iskola és Óvoda Noszlop magyarpolányi tagintézményei 2012. évi 
költségvetését a határozat mellékletét képező táblázatok szerint elfogadja. 

3.) Napirend: Előterjesztés a Közös Fenntartású Alapszolgáltatási Központ 2012. évi 
költségvetéséről. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet a Közös 
Fenntartású Alapszolgáltatási Központ 2012. évi költségvetéséről. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület a 
Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda Noszlop Magyarpolányi Tagintézményeinek 
2012. évi költségvetését 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 18/2012. (II. 10.) 
számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alapszolgáltatási 
Központ 2012. évi költségvetését a határozat mellékletét képező táblázatok szerint 
elfogadja. 

4.) Napirend: Előterjesztés az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet az 
Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. Elmondta, hogy a működési kiadások tekintetében 
a lehető legtakarékosabban tervezték a költségvetést. A rendelet-tervezet 4. melléklete 
tartalmazza a tartalék kimutatását, amely jelenleg 50.304 ezer forint általános tartalékot, és 
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34.110 ezer forint céltartalékot mutat. A céltartalék előirányzata a fejlesztési hitel 
törlesztésére és a jóteljesítési biztosíték visszafizetésére szolgál. Az általános tartalék 
szabadon felhasználható felhalmozási célokra. Kérte a Képviselő-testületet, hogy javasoljanak 
felújítási célokat. Elmondta, hogy a korábbi, 2011. évben már eldöntött célok szerepelnek 
eddig a költségvetésben felhalmozási kiadásként, azonban a tervezett 22.229 ezer forintnyi 
felújítási összegnél lényegesen többel rendelkezik az Önkormányzat, amit a falura költhet. 

Böröndi Ferenc alpolgármester elmondta, hogy az Önkormányzat régi célja egy új 
sportöltöző építése, ami nemcsak a futballcsapatnak, de a gyerekeknek is hasznára lenne. Egy 
új sportöltöző építése, hozzávetőleg 8 millió forintba kerülne. 

György Anita önkormányzati képviselő elmondta, hogy a költségvetésben jelenleg csak a 
járda tervezését látja, azonban annak kivitelezését nem. Javasolta, hogy a Képviselő-testület 
14 millió forint összegben tervezze a járda kiépítését is a költségvetésbe. 

Dohanekné Mészáros Gyöngyi tagintézmény vezető elmondta, hogy az óvoda 
fűtésrendszere meglehetősen elavult, egyes csoportszobákban hűvös van a rossz hőszigetelés 
és a rossz radiátorok miatt. Elmondta, hogy a parketta és a lambéria is cserére szorul, mert 
alatta hangyák élnek, amiket nem tudnak kiirtani. Az óvoda épülete 50 éves, és sem a 
parketta, sem a lambéria nem volt még cserélve. A felújítás hozzávetőleg 5 millió forintba 
kerülne. 

Baumgartner Zsoltné tagintézmény vezető elmondta, hogy az iskola futball pályáját újra 
kellene betonozni, mert a betonréteg már szétrepedt, a fű kinő a repedésekben. Ez körülbelül 2 
millió forintba kerülne. 

Dr. Király Lászlóné önkormányzati képviselő javasolta, hogy a Művelődési Házra is 
fordítson megfelelő figyelmet a Képviselő-testület, hiszen kívülről is ráférne a vakolat 
felújítása, de belül is felújításra szorul. 

Polgármester előadta, hogy véleménye szerint a temető lépcsőjét is szükséges lenne 
felújítani, illetve a költségvetésben a Köztér felújítását is szükséges lenne szerepeltetni. 

Körjegyző elmondta, hogy a Képviselő-testület a korábbiakban tárgyalt a Polányi Parányi 
Fesztivál megszervezéséről is, amelyet a 2012. évre tervezett körülbelül 2,5 millió forint 
kiadással, így ezzel is célszerű tervezni. 

Polgármester elmondta, hogy a fentebb javasolt felhalmozási kiadások összege 67.229 ezer 
forint, ami mellett 1.852 ezer forint marad az általános tartalék előirányzata. A felhalmozási 
kiadások a fenti javaslatok értelmében az alábbiak szerint alakulnak: 

Járda kialakítás és tervezési költségei 
          14 055     

Köztér felújítási és tervezési költségei 
          14 775     

Iskola felújítás           13 569     
Iskola, óvoda kerítés felújítás 

               750     
Sportöltöző felújítási költségei 

            8 000     
Faluház felújítás költségei             3 000     
Óvoda felújítás költségei             5 000     
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Iskola  sportpálya felújítás költségei 
            2 000     

Hivataltető csere és festés 
            5 080 

Temető lépcső felújítás             1 000     
Felhalmozási kiadások összesen: 

          67 229     

Javasolta, hogy a Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi felhalmozási kiadásainak 
tervezetét és a tartalék előirányzat tervezetét a fentiek szerint fogadja el. 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatát 7 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás 
mellett elfogadta. 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-
testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet a fenti 
módosításokkal kiegészítve 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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5.) Napirend: Előterjesztés a Körjegyzőség Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselőkre 
vonatkozó 2012. évi teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározásáról. 

Előadó: Dobosi Gergely körjegyző 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester felkérésére körjegyző az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a 
Képviselő-testületet a Körjegyzőség Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselőkre vonatkozó 
2012. évi teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározásáról. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület a 
Körjegyzőség Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselőkre vonatkozó 2012. évi 
teljesítménykövetelmények alapját képező célokat 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 19/2012. (II. 10.) 
számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselők egyéni 
munkateljesítményének értékelési rendszerének működtetése érdekében az egyéni 
teljesítménykövetelmények megállapítása alapjául 2012. évre kiemelt célokként a 
következőket állapítja meg: 

1. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtása során a gazdálkodás 
szabályszerűségének biztosítása, a célszerűségi, hatékonysági és takarékossági 
szempontok alapján. 

2. Az önkormányzati rendeletek felülvizsgálatában való közreműködés. 

3. Saját működési bevételek növelésére, valamint az adóhátralékok és egyéb 
kintlévőségek behajtása tett hatékony intézkedések 

4. A Körjegyzőség belső szabályzataiban foglaltak folyamatos figyelemmel kísérése, 
a bennük meghatározott feladatok teljesítése, kötelezettségek betartása. 

5. A Nemzeti Közfoglalkoztatási Programban foglalt önkormányzati feladatok 
végrehajtása. 

6. Személyes adatok védelmével és a közérdekű adatok nyilvánosságával 
kapcsolatos rendelkezések betartása. 

7. Ügyfélbarát, szolgáltató jellegű ügyintézés fejlesztése. 

8. Felkészülés az elektronikus ügyintézés bevezetésére, az előírt nyilvántartások 
elektronikus vezetése és közzététele.  

Felelős: Dobosi Gergely körjegyző 
Határid ő: 2012. február 29. 
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6.) Napirend: Előterjesztés a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 6/2009. 
(II.12.) rendelet módosításáról. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet a 
szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 6/2009. (II.12.) rendelet módosításáról. 
Elmondta, hogy az ÁFA mértékének emelkedése, illetve a dráguló üzemanyagárak és 
rezsiköltségek miatt indokoltnak tartja a szociális étkeztetés térítési díjainak emelését. Ennek 
megfelelően javasolta, hogy a Képviselő-testület az előterjesztett 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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7.) Napirend: Szóbeli előterjesztés az Alapszolgáltatási Központ Társulási Megállapodásának 
módosításáról. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

Polgármester elmondta, hogy Noszlop Község Önkormányzatának tájékoztatása szerint az 
Alapszolgáltatási Központot fenntartó a Közös Fenntartású Szociális Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítása vált szükségessé, mivel megváltozott a noszlopi telephely 
címe. Emellett a 2011. évi CXCI. törvény módosította a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényt és a 29. § (3) bekezdésében előírta, 
hogy: "Ha önkormányzati társulás vagy többcélú kistérségi társulás gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi ellátást nyújt, akkor a társulási megállapodásban erre kijelölt települési 
önkormányzat – a társulási megállapodásban meghatározottak szerint – a nyújtott ellátásokról, 
azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról rendelet alkot." Ennek megfelelően 
célszerű kijelölni Noszlop Község Önkormányzatának Képviselő-testületét a rendelet 
alkotásra, mert ezzel a rendszer működése egyszerűbb és gyorsabb lehet. A módosítás a 
Társulási Megállapodás egyéb részeit nem érinti. A Társulási Megállapodást módosító okirat 
a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az 
Alapszolgáltatási Központ Társulási Megállapodásának módosítását 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 20/2012. (II. 10.) 
számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közös Fenntartású 
Szociális Társulás (székhely: Noszlop, Dózsa Gy. u. 62.) Társulási 
Megállapodásának e határozat melléklete szerinti módosítását elfogadja. 

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

Felelős: Polt Rita polgármester 
Határid ő: azonnal 

8.) Napirend: Szóbeli előterjesztés az Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratának 
módosításáról. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

Polgármester elmondta, hogy Noszlop Község Önkormányzatának tájékoztatása szerint az 
Alapszolgáltatási Központot fenntartó a Közös Fenntartású Szociális Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítása vált szükségessé, mivel megváltozott a noszlopi telephely 
címe. Szükséges módosítás továbbá az Okirat 12. pontjának módosítása, amelynek során a 
„Gazdálkodási jogköre” szövegrész helyébe „Gazdálkodási besorolása" szövegrész lép. A 
módosítás az Alapító Okirat egyéb részeit nem érinti. Az Alapító Okiratot módosító okirat a 



10 
 

jegyzőkönyv mellékletét képezi. Polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az 
Alapszolgáltatási Alapító Okiratának módosítását 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 21/2012. (II. 10.) 
számú határozata: 

A Képviselő-testülete a Közös Fenntartású Szociális Társulás által fenntartott 
Alapszolgáltatási Központ (székhely: Noszlop, Dózsa Gy. u. 62.) Alapító Okiratának 
e határozat melléklete szerinti módosítását elfogadja. 

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

Felelős: Polt Rita polgármester 
Határid ő: azonnal 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester a Képviselő-testület nyilvános 
ülését 21.00 órakor bezárta. 

K.m.f. 

 Polt Rita Dobosi Gergely 
 polgármester körjegyző 


