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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.              /2013. 

J E G Y Z ŐK Ö N Y V  

Készült: Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13-án 
17.30 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről 

Jelen voltak: Polt Rita polgármester 
 Böröndi Ferenc alpolgármester 
 György Anita 
 Dr. Király Lászlóné 
 Kozma László 
 Dr. Paksi Zoltán és 
 Dr. Szeidovitz Zsuzsanna önkormányzati képviselők 

Meghívottak: Dobosi Gergely jegyző 
Mayer Péter, a Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke 

A meghívottak közül megjelent és a napirend tárgyalásánál jelen volt: 

 Dobosi Gergely jegyző 

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 7 szavazattal, 0 
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a napirendet az alábbiak szerint elfogadta: 

Napirend: 

1.) Előterjesztés a Magyarpolányi Hosszú-hegyi Német Nemzetiségi Óvoda és 
Egységes Óvoda-bölcsőde óvodavezetői állásának kiírásáról. 

 Előadó: Polt Rita polgármester 



2 
 

2.) Előterjesztés megbízási szerződés megkötéséről az iskolai és óvodai étkeztetés 
adminisztrációs feladatainak ellátására. 

 Előadó: Polt Rita polgármester 

3.) Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában álló 1980. hrsz. alatti út felújításának 
engedélyezéséről. 

 Előadó: Polt Rita polgármester 

4.) Szóbeli előterjesztés a Tájház egészségügyi meszeléséről. 

 Előadó: Polt Rita polgármester 

5.) Szóbeli előterjesztés az iskolai futballpálya világításának további fejlesztéséről. 

 Előadó: Polt Rita polgármester 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

1.) Napirend: Előterjesztés a Magyarpolányi Hosszú-hegyi Német Nemzetiségi Óvoda és 
Egységes Óvoda-bölcsőde óvodavezetői állásának kiírásáról. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet a 
Magyarpolányi Hosszú-hegyi Német Nemzetiségi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 
óvodavezetői állásának kiírásáról. Elmondta, hogy a pályázati kiírás a jogszabályi 
előírásoknak megfelelő adatokat tartalmazza, ennél több feltételt meghatározni nincs értelme, 
kevesebbet viszont nem lehet. Elmondta, hogy eléggé kétséges, hogy egyáltalán lesz-e 
jelentkező az álláshirdetésre, hiszen kötelező feltétel az intézményvezetői szakképesítés, 
amellyel az óvónők általában nem rendelkeznek, hiszen nem volt kötelező ezt a szakképesítést 
megszereznie az óvodavezetőknek. Tekintettel arra, hogy a társulásokról szóló jogszabályi 
környezet újraszabályozása miatt sok új óvoda jött létre önálló intézményként várhatóan sok 
óvodavezetői pályázat kerül kiírásra, amely miatt azok, akik rendelkeznek közoktatás vezetői 
szakképesítéssel gyorsan találnak majd állást, de egészen biztosan nem lesz elegendő 
jelentkező az összes pályázatra. 

Dr. Király Lászlóné önkormányzati képviselő kérdezte, hogy a magyarpolányi óvónők 
közül rendelkezik-e bárki ilyen képesítéssel, illetve fel fog-e venni a képviselő-testület egy 
idegen személyt óvodavezetőnek. 

Polgármester válaszában elmondta, hogy sajnos egyik óvónő sem rendelkezik közoktatás 
vezetői képesítéssel a magyarpolányi óvodában, így csak egy új alkalmazott láthatná el ezt a 
feladatot. A problémát az jelentené, hogy ebben az esetben már magas lenne az alkalmazotti 
létszám. Elmondta, hogy egyeztetett Dr. Paksiné Beszerdich Ildikóval, aki megkezdi a 
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közoktatás vezetői képesítés megszerzését, de ez egy két éves tanfolyam, így legalább két 
évig nem tudja betölteni az óvodavezetői pozíciót. 

Dr. Király Lászlóné önkormányzati képviselő kérdezte, hogy addig ki látja el az 
óvodavezetői feladatokat. 

Jegyző elmondta, hogy az alakuláskor a korábbi vezető, Dohanekné Mészáros Gyöngyi lett 
megnevezve megbízott vezetőnek, majd ezt követően az intézmény szervezeti- és működési 
szabályzata szerinti helyettesítési rendben történik az óvodavezető helyettesítése. 

Egyéb 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 7 szavazattal, 0 
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatokat hozta: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2013. (VIII. 
13.) számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarpolányi Hosszú-
hegyi Német Nemzetiségi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde óvodavezetői 
állásának betöltésére pályázatot ír ki. 

A pályázati kiírás a határozat mellékletét képezi. 

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

Felelős: Polt Rita polgármester 
Határid ő: azonnal 

2.) Napirend: Előterjesztés megbízási szerződés megkötéséről az iskolai és óvodai étkeztetés 
adminisztrációs feladatainak ellátására. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet a 
megbízásról. Elmondta, hogy Wolstrommernével egyeztetett a részletekről, a feladatok a 
szerződésben rögzítve lesznek, így azok ellátása nem ütközhet akadályokba. Ezzel a 
megoldással pénzügyileg jobban jár az önkormányzat, mintha egy iskola és óvodatitkárt 
alkalmazna teljes állásban. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az 
előterjesztett határozati javaslatot fogadja el. 
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A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 7 szavazattal, 0 
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatokat hozta: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2013. (VIII. 
13.) számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarpolányi Hosszú-
hegyi Német Nemzetiségi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsődei és a Noszlopi Német 
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Magyarpolányi Kerek Nap 
Tagintézménye étkeztetési feladatokkal kapcsolatos adminisztratív feladatok 
ellátására megbízási szerződést köt Wolstrommer Tibornéval (lakcíme: 8449 
Magyarpolány, Dózsa utca 68.). 

A Képviselő-testület a fenti megbízás díját havonta bruttó 45.000 forintban állapítja 
meg. 

A megbízási szerződés a határozat mellékletét képzi. 

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

Felelős: Polt Rita polgármester 
Határid ő: azonnal 

3.) Napirend: Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában álló 1980. hrsz. alatti út 
felújításának engedélyezéséről. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet az 
Önkormányzat tulajdonában álló 1980. hrsz. alatti út felújításáról. Elmondta, hogy a 
Képviselő-testület eredetileg újra napirendre tűzte volna ennek megtárgyalását, de az 
ingatlantulajdonosok képviselője Árpási János arról tájékoztatta, hogy az út martaszfalttal 
történő ellátása csak meleg időben történhet, így azzal tovább várni nem tudnak. Ezért 
módosították kérelmüket. 

Dr. Szeidovitz Zsuzsanna önkormányzati képviselő elmondta, hogy véleménye szerint nem 
szabad megakadályozni, hogy az utat az ingatlantulajdonosok saját pénzből felújítsák, viszont 
az ki kell kötni, hogy ezért az Önkormányzat nem tud felelősséget vállalni. 

Polgármester elmondta, hogy ez a kitétel szerepel is a határozati javaslatban. 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-
testület az előterjesztett határozati javaslatot fogadja el. 
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A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 7 szavazattal, 0 
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatokat hozta: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2013. (VIII. 
13.) számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi, hogy az 
1980. hrsz. melletti zártkerti ingatlanok közössége saját forrás terhére az 
Önkormányzat tulajdonában álló 1980. hrsz. alatti utat felújítsa, illetve 
szilárdburkolattal lássa el. 

A Képviselő-testület kiköti, hogy az útfelújítás kizárólag a jogszabályi rendelkezések 
betartásával és az ingatlan-nyilvántartási térképen megjelölt nyomvonalon történhet. 

A Képviselő-testület – tekintettel arra, hogy a felújítás nem önkormányzati beruházás 
– az útfelújításért felelősséget nem vállal, amennyiben az a nem megfelelő 
kivitelezés miatt meghibásodik, a javítás az útfelújításra megbízást adó 
ingatlantulajdonosokat terheli. 

 

4.) Napirend: Szóbeli előterjesztés a Tájház egészségügyi meszeléséről. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

Polgármester elmondta, hogy a Tájháznak nagy szüksége lenne egy egészségügyi 
meszelésre, mert sok helyen pereg már le a mész a falakról és egyre rondább lesz. Elmondta, 
hogy a kért ajánlat szerint a meszelést 50.000 forintért elvégeznék, amely összeg az 
Önkormányzat költségvetésében rendelkezésre áll. Javasolta, hogy a Képviselő-testület 
döntsön a meszelés kivitelezéséről. 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 7 szavazattal, 0 
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatokat hozta: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2013. (VIII. 
13.) számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tájházat kimeszelteti, 
amelynek költségeit legfeljebb 50.000 forintban állapítja meg. 

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

Felelős: Polt Rita polgármester 
Határid ő: azonnal 
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5.) Napirend: Szóbeli előterjesztés az iskolai futballpálya világításának további fejlesztéséről. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

Polgármester elmondta, hogy az iskolai sportpályán jelenleg négy darab reflektor található a 
pálya sarkaiban. Az ott sportolók elmondása szerint a reflektorok túl alacsonyan találhatók, 
így azok elvakítják a játékosokat. Ennek megfelelően a meglévő reflektorokat magasabbra 
kellene szerelni, illetve szükség lenne még kettő darab reflektorra, amelyek oldalról világítják 
meg a pályát. A felvázolt munkák hozzávetőleg 470 ezer forintba kerülnek. 

Böröndi Ferenc alpolgármester elmondta, hogy véleménye szerint a felvázolt munkák 
szükségesek, mivel nagyon sokan használják a pályát nyaranta, ahol futballoznak, illetve 
kézilabdáznak. 

Kozma László önkormányzati képviselő elmondta, hogy véleménye szerint is szükséges a 
felújítás, mert nagyon zavaró a reflektorok jelenlegi működése, valóban elvakítja a pályát 
használókat. Sokan használják a pályát, így a beruházás véleménye szerint célszerű. 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-
testület döntsön a futballpályán található négy darab reflektor magasításáról, illetve további 
két darab reflektor elhelyezéséről legfeljebb 470 ezer forint összegben. 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 7 szavazattal, 0 
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatokat hozta: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2013. (VIII. 
13.) számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati 
tulajdonú alsó iskola futballpályáját megvilágító négy darab reflektort 
megmagasíttatja, illetve további kettő reflektort helyeztet el a pálya két oldalán. 

A Képviselő-testület a fenti munkák költségeit legfeljebb 470 ezer forint összegben 
2013. évi költségvetése terhére megfizeti. 

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

Felelős: Polt Rita polgármester 
Határid ő: azonnal 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester a Képviselő-testület rendkívüli, 
nyilvános ülését 19.00 órakor bezárta. 

K.m.f. 

 Polt Rita Dobosi Gergely 
 polgármester jegyző 


