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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. december 9-én 
19.00 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről 

Jelen voltak: Polt Rita polgármester 
 Kozma László 
 György Anita 
 Dr. Király Lászlóné 

Távolmaradt képviselők: 

 Böröndi Ferenc alpolgármester 
 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 közül 4 fő megjelent, 3 
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 4 szavazattal, 0 
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a napirendet az alábbiak szerint elfogadta: 

Napirend: 

1.) Szóbeli előterjesztés a Képviselő-testület 28/2013. (VI. 28.) számú határozatának 
visszavonásáról. 

 Előadó: Polt Rita polgármester 
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2.) Szóbeli előterjesztés ruhapénz biztosításáról az óvodába. 

 Előadó: Polt Rita polgármester 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

1.) Napirend: Szóbeli előterjesztés a Képviselő-testület 28/2013. (VI. 28.) számú 
határozatának visszavonásáról. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

Polgármester tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a Noszlopkörnyéki Önkormányzatok 
Feladatellátó Társulása Társulási Megállapodását 2013. december 31. napjával felmondta, 
illetve, hogy a családsegítési és gyermekjóléti feladatok ellátására 2014. január 1. napjával 
csatlakozik a Herend Környéki Önkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatot 
Fenntartó Társulásához. Ennek indokai a következők voltak: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2008. évben Noszlop, Oroszi és 
Doba községi Önkormányzatokkal közösen létrehozta a Közös Fenntartású Alapszolgáltatási 
Központot, amely a kölcsönös előnyök és az arányos teherviselés alapján látta el az egyes 
önkormányzatok nappali szociális ellátással, szociális étkeztetéssel, házi segítségnyújtással, 
családsegítéssel és gyermekjóléti szolgáltatással kapcsolatos feladatait. Az adminisztratív 
munkavégzésért a megállapodás alapján Noszlop Község Önkormányzata, mint gesztor 
finanszírozást a társult önkormányzatoktól nem kért. A jogszabályi környezet 
megváltozásával szükségessé vált a társulási megállapodás felülvizsgálata, amelynek 
következtében az önkormányzatok Noszlopkörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása 
elnevezéssel jogi személyiségű társulást hoztak létre, amelynek munkaszervezeti feladatait a 
Devecseri Közös Önkormányzati hivatal látja el. Az elfogadott Társulási Megállapodás 
13.2.4. pontja értelmében a Társulás munkaszervezeti feladatait ellátó hivatal fenntartási, 
működési, fejlesztési költségéhez a Társulás tagjai lakosságszámuk arányában járulnak hozzá, 
arról azonban a Társulási Megállapodás elfogadásának törvényben megállapított határidejéig 
nem készült kimutatás, hogy ez a költség pontosan mit takar és összegszerűen mit jelent az 
egyes társult önkormányzatoknak. Tekintettel arra, hogy fennáll a lehetősége annak, hogy a 
fenti, hivatal fenntartási, működési, fejlesztési költségek többe kerülnek, mint a normatív 
támogatás azon összege, amelyet Magyarpolány Község Önkormányzata a feladatok 
társulásban történő ellátásáért kap, így feladatellátás más formában (önállóan vagy más 
társulás útján) történő ellátása az Önkormányzat számára költséghatékonyabb lehet, a 
Képviselő-testület a Társulási Megállapodás felmondásáról döntött. 

A Képviselő-testület ugyanakkor kijelentette, hogy amennyiben a Társulás munkaszervezeti 
feladatait ellátó hivatal fenntartási, működési, fejlesztési költségéihez történő hozzájárulás 
összegéről előzetes költségvetési tervet kap, és az alapján a feladatellátás e Társulásban 
történő megvalósítását a Képviselő-testület költséghatékonysági szempontból kedvezőnek 
tartja, e határozatot visszavonja. 

A jegyző tájékoztatást kért Devecser Város jegyzőjétől, hogy a kalkuláció időközben 
elkészült-e már, és azt a választ kapta, hogy a Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal nem 
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fog semmilyen hozzájárulást kérni a Társulás munkaszervezeti feladatait ellátó hivatal 
fenntartási, működési, fejlesztési költségéihez. 

A fentieknek megfelelően nincs ok arra, hogy az Önkormányzat a Noszlopkörnyéki 
Önkormányzatok Feladatellátó Társulásából kiszálljon, ezért javasolta, hogy a Képviselő-
testület a 28/2013. (VI. 28.) számú határozatát vonja vissza. 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 4 szavazattal, 0 
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatokat hozta: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 64/2013. (XII. 9.) 
számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 28/2013. (VI. 28.) 
határozatát visszavonja. 

2.) Napirend: Szóbeli előterjesztés ruhapénz biztosításáról az óvodába. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

Polgármester tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy az óvoda helyettes vezetője azzal a 
kéréssel kereste meg, hogy a Képviselő-testület lehetőség szerint biztosítson pénzkeretet az 
óvodának munkaruha vásárlására. Elmondta, hogy ezt a Képviselő-testület minden évben 
megtette, annak érdekében, hogy a pedagógusok és a nevelési munkát segítők köpenye és 
papucsa beszerezhető legyen. Ez a kiadás a 7 főre 130.000 forintba kerülne, amely összeg az 
Önkormányzat költségvetésében rendelkezésre áll. Polgármester javasolta, hogy a Képviselő-
testület biztosítson 130.000 forint összegű keretet a Magyarpolányi Hosszú-hegyi Német 
Nemzetiségi Óvoda és Óvoda-bölcsődében foglalkoztatottak munkaruháinak 
megvásárlásához. 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 4 szavazattal, 0 
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatokat hozta: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 65/2013. (XII. 9.) 
számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 130.000 forint összegű 
keretet biztosít a Magyarpolányi Hosszú-hegyi Német Nemzetiségi Óvoda és Óvoda-
bölcsődében foglalkoztatottak munkaruháinak megvásárlásához. 

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 19.15 órakor bezárta. 

K.m.f. 

 Polt Rita Dobosi Gergely 
 polgármester jegyző 


