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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.              /2012. 

J E G Y Z ŐK Ö N Y V  

Készült: Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-én 
17.30 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről 

Jelen voltak: Polt Rita polgármester 
 Böröndi Ferenc alpolgármester 
 Csabai Tibor 
 György Anita és 
 Kozma László önkormányzati képviselők 

Távol maradt képviselők: 

 Dr. Király Lászlóné és 
 Dr. Paksi Zoltán önkormányzati képviselők 

Meghívottak: Dobosi Gergely 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 5 fő megjelent, 2 
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 5 szavazattal, 0 
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a napirendet az alábbiak szerint elfogadta: 
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Napirend: 

1.) Előterjesztés Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről 2011. évi 
CLXXXVIII. törvény 5. mellékletének 13. b.) pontjában, valamint az 
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások 
igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2012. (III. 1.) BM rendelet 5-7. §-
aiban kiírt "iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás" elnevezésű 
pályázat benyújtásáról.  

 Előadó: Polt Rita polgármester 

2.) Előterjesztés tűzvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátására szerződés 
megkötéséről. 

 Előadó: Polt Rita polgármester 

3.) Előterjesztés az Önkormányzat által fenntartott közoktatási intézményekben 
fizetendő térítési díjakról szóló 3/2009. (I. 6.) rendelet módosításáról. 

 Előadó: Polt Rita polgármester 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

1.) Napirend: Előterjesztés Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről 2011. évi 
CLXXXVIII. törvény 5. mellékletének 13. b.) pontjában, valamint az önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások igénybevételének részletes 
szabályairól szóló 4/2012. (III. 1.) BM rendelet 5-7. §-aiban kiírt "iskolai és utánpótlás sport 
infrastruktúra-fejlesztés, felújítás" elnevezésű pályázat benyújtásáról. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet a 
pályázat benyújtásáról. Elmondta, hogy korábbi informális megbeszéléseken volt szó a 
sportöltöző felújításáról, ekkor a sportegyesület ragaszkodott a társasági adóalap 
igénybevételével megvalósítható felújítási lehetőséghez, ami azonban 10 éves fenntartási és 
üzemeltetési kötelezettséggel járt volna, így azt ebben az évben a változások előtt nem tudta 
vállalni a Képviselő-testület. A címben megjelölt pályázati lehetőség azonban kizárólag 
elidegenítési tilalommal nyújt lehetőséget a felújításra, nem szükséges a fenntartási 
kötelezettség vállalása. 

Kozma László önkormányzati képviselő kérdezte, hogy a sportegyesület beleegyezett-e a 
régi épület felújításába, vagy még mindig ragaszkodnak-e az új épület megépítéséhez? 

Polgármester válaszában elmondta, hogy mindenképp ragaszkodtak az új épület építéséhez a 
futballpálya szélén, amivel gyakorlatilag a Sport utca házai elé építkeznének. Ez egyrészt 
felháborodást váltana ki a Sport utca lakóiból, másrészt a pályázattal benyújtandó terv egy 
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már tavaly óta rendelkezésre álló engedélyes terv, amit nem lenne célszerű kidobni az 
ablakon. 

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

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 5 szavazattal, 0 
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2012. (III. 29.) 
számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli az 
Önkormányzat részvételét Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről 2011. 
évi CLXXXVIII. törvény 5. mellékletének 13. b.) pontjában, valamint az 
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások 
igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2012. (III. 1.) BM rendelet 5-7. §-
aiban kiírt "iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás" elnevezésű 
pályázatban. 

Ennek keretében az Önkormányzat a Magyarpolány, 0161/21. hrsz. alatti sportöltöző 
– e határozat mellékletét képező tervdokumentáció szerinti – átalakítására és 
bővítésére pályázik. 

A képviselő-testület a fent ismertetett felújítások összegét – a jelen határozat 
mellékletét képező tervdokumentáció és árajánlatok alapján – összesen 28.166.027,- 
Ft-ban, azaz huszonnyolcmillió-egyszázhatvanhatezer-huszonhét forintban állapítja 
meg. 

A képviselő-testület a fentiek értelmében összesen 20.000.000,- Ft, azaz húszmillió 
forint összegű támogatásra pályázik. 

A képviselő-testület a pályázat BM rendelet 1. § (4) b) pontja szerinti 20 %-os 
önerejét (5.000.000 forint) valamint az esetleges támogatás önerővel növelt 
összegének és a felújítás összegének különbözetét (3.166.027 forint)  2012. és 2013. 
évi költségvetése terhére a támogatás elnyerése esetén biztosítja. 

A Képviselő-testület a BM rendelet 6. § (1) g) pontja alapján nyilatkozik, hogy a 
fentiek szerinti saját forrás összege az Önkormányzat költségvetésében rendelkezésre 
áll. 

A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a BM rendeletben rögzített célok tekintetében 
az európai unió által társfinanszírozott pályázati rendszer keretében támogatásban 
nem részesült, továbbá a támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás 
megvalósításától számított 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően - a 
működtetésre vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával - hasznosítja, a 
feladatellátási helyet nem szünteti meg és nem adja át az intézmény fenntartói jogát 
nem állami fenntartó részére, kivéve, ha - települési önkormányzati rendeleten kívüli 
- jogszabályváltozásból adódóan változik az intézmény fenntartója. 
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A Képviselő-testület kijelenti, hogy a beruházás megvalósítása során a támogatási 
összeg legalább 5%-ának mértékéig határozott idejű közfoglalkoztatottakat alkalmaz, 
a közfoglalkoztatottak tervezett alkalmazásáról a területileg illetékes munkaügyi 
központ kirendeltségével egyeztetett. 

Felelős: Polt Rita polgármester 
Határid ő: azonnal 

2.) Napirend: Előterjesztés tűzvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátására szerződés 
megkötéséről. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet a 
tűzvédelmi feladatok ellátására kötendő szerződés tartalmáról. 

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: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2012. (III. 29.) 
számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tűzvédelmi feladatok 
ellátására, ezen belül különösen az aktuális jogi előírásoknak megfelelő szabályzatok 
elkészítésére, ezek évenkénti felülvizsgálatára, tanácsadásra a hiányosságok 
megszüntetéséhez, a szükséges oktatások megtartására, az Önkormányzat 
képviseletére a tűzvédelmi hatóságok előtt, a szükséges anyagok, eszközök 
beszerzésére és telepítésére a piaci árak szerint szerződést köt a Fyrex Kereskedelmi 
és Szolgáltató Bt.-vel (9743 Söpte, Dózsa Gy. utca 51., adószám: 22393302-2-19). 

A Képviselő-testület a fenti feladatok ellátásáért havi 9.000 forint+ÁFA összegű 
átalánydíjat fizet a Bt.-nek, illetve megfizeti a szükséges kiszállások költségét is 50,- 
Ft/km összegben. 

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

Felelős: Polt Rita polgármester 
Határid ő: azonnal 
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3.) Napirend: Előterjesztés az Önkormányzat által fenntartott közoktatási intézményekben 
fizetendő térítési díjakról szóló 3/2009. (I. 6.) rendelet módosításáról. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet az 
Önkormányzat által fenntartott közoktatási intézményekben fizetendő térítési díjakról szóló 
3/2009. (I. 6.) rendelet módosításáról. Elmondta, hogy jelenleg nem szükséges megállapítani a 
bölcsődei gondozási díjat, de ez a jövőben vélhetően nem lesz tartható, így a Képviselő-
testület kénytelen lesz azt kivetni. 

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 rendeletet alkotta: 
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Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester a Képviselő-testület rendkívüli, 
nyilvános ülését 18.30 órakor bezárta. 

K.m.f. 

 Polt Rita Dobosi Gergely 
 polgármester körjegyző 


