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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.28-       /2012. 

J E G Y Z ŐK Ö N Y V  

Készült: Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6-án 
17.00 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről. 

Jelen voltak: Polt Rita polgármester 
 Csabai Tibor 
 György Anita 
 Dr. Király Lászlóné és 
 Kozma László önkormányzati képviselők 

Távol maradt képviselők: 

 Böröndi Ferenc alpolgármester 
 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: 

Napirend: 

1.) Előterjesztés Bakony-völgye Óvoda óvodavezetői állásra beérkezett pályázatok 
véleményezéséről. 

 Előadó: Polt Rita polgármester 
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2.) Előterjesztés az óvodai gyermeklétszám növelésének kezdeményezéséről. 

 Előadó: Polt Rita polgármester 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

1.) Napirend: Előterjesztés Bakony-völgye Óvoda óvodavezetői állásra beérkezett pályázatok 
véleményezéséről. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet a 
Bakony-völgye Óvoda óvodavezetői állásra beérkezett pályázatokról. Elmondta, hogy az 
óvoda létrehozásakor az elsődleges elképzelése az volt a polgármestereknek, hogy egy egy 
éves átmeneti időszakra létrehoznak egy intézményt lehetőleg a legköltséghatékonyabb 
megoldással, majd ha tisztázódnak az óvodai neveléssel kapcsolatos körülmények, akkor 
eldöntik, hogy érdemes-e a továbbiakban is fenntartani az intézményt. Ebbe az elképzelésbe 
olyan óvodavezető "illett", aki lehetőleg a meglévő személyi állományból kerül ki, hogy ne 
legyen szükség egy személy felmentésére. Pados Zoltánné pályázó komoly fejlesztési 
elképzeléseket vázolt fel pályázatában, remek szakmai anyagot állított össze az óvoda 
munkájának fejlesztéséről, azonban ebbe az óvodavezetőt egyfajta menedzserként képzelte el, 
nem óvónőként, aki a csoportban is dolgozik. Ennek megfelelően intézményi szinten egy 
plusz fő foglalkoztatására lenne szükség, továbbá mivel pályázó várpalotai lakos, a bejárását 
is finanszírozni kellene, így az alkalmazása meglehetősen sok többletköltséggel járna az 
eredetileg tervezetthez képest. Ennek megfelelően a polgármesterek nem támogatták a 
pályázatot. Hegedüsné Patyi Edina és Semeginé József Gréta pályázatát a polgármesterek 
szakmailag megfelelőnek találták, és a személyes meghallgatáson is pozitív véleményt 
alakítottak ki róluk. Összességében azonban azt az álláspontot alakították ki, hogy a kislődi 
gesztorsággal működő óvoda vezetőjének legcélszerűbb kislődi pályázót választani, hiszen 
így a munkáltató jogok gyakorlása a legkönnyebben és leghatékonyabban oldható meg. Ebből 
fakadóan a polgármesterek egyöntetűen Semeginé József Gréta pályázatát javasolták a 
képviselő-testületeknek elfogadásra. 

Kozma László önkormányzati képviselő elmondta, hogy véleménye szerint felesleges erről 
hosszasan tárgyalni, el kell fogadni a polgármesterek véleményét, hiszen ők találkoztak 
személyesen a pályázókkal. 

Egyéb 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: 

 

 



3 
 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 43/2012. (VIII. 6.) 
számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bakony-völgye 
Óvoda óvodavezetői állására beérkezett pályázatokat áttekintette és a Bakony-völgye 
Óvodafenntartó Társulás Társulási Megállapodásának 4.1. pontja értelmében az 
alábbi véleményt alakította ki: 

A Képviselő-testület Semeginé József Grétát javasolja a Bakony-völgye Óvoda 
óvodavezetőjének. 

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

Felelős: Polt Rita polgármester 
Határid ő: azonnal 

2.) Napirend: Előterjesztés az óvodai gyermeklétszám növelésének kezdeményezéséről. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet a 
magyarpolányi tagintézmény vezető kéréséről a gyermeklétszám növelésének engedélyezése 
kérdésében. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az 
előterjesztett 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 44/2012. (VIII. 6.) 
számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi, hogy 
a Bakony-völgye Óvoda Magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvoda és Egységes 
Óvoda-bölcsőde Tagintézményében Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-
testülete, mint a fenntartó nyilatkozattételre jogosult képviselője a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. számú melléklet II. rész 7. pontja értelmében 
engedélyezze a maximális (25 fő) gyermeklétszámtól való legfeljebb 20 %-os 
eltérést. 

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 Képviselő-testület rendkívüli, 
nyilvános ülését 18.00 órakor bezárta. 

K.m.f. 

 Polt Rita Dobosi Gergely 
 polgármester körjegyző 


