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Szám: 11-9/2008. 

J E G Y Z İ K Ö N Y V  

Készült:  Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. 
március 27-én 16.00 órakor kezdıdı nyílt ülésérıl. 

Az ülés helye: Magyarpolány Polgármesteri Hivatal Tanácsterme 

Jelen vannak: 

 Polt Rita polgármester 
 Böröndi Ferenc képviselı 
 Majer András képviselı 
 Dr. Király Lászlóné képviselı 
 György Anita képviselı 
 Dr. Paksi Zoltán képviselı  

Tanácskozási joggal jelen van: 

 dr. Szivák Péter körjegyzı 

Meghívottként jelen van: 

 Csabai Tibor intézményvezetı 
 Weisz Ferencné kisebbségi önkormányzat elnöke

  

Igazoltan távol maradt: 

 Pálla Tiborné képviselı  
 Polt Jánosné képviselı 
 

Polt Rita polgármester: 
Köszöntöm a Képviselı-testület tagjait és a jelenlévıket. Megállapítom, hogy Magyarpolány 
Község Önkormányzata Képviselı-testületének tagjai közül az ülésen 6 fı jelen van, az ülés 
határozatképes, így azt megnyitom. 
A mai napon tárgyalandó témákat a meghívóban szereplıkhöz képest két ponttal 
kiegészíteném. Egyrészt a mai napon érkezett a Hivatalba Czaun János, az Észak-Balatoni 
Térség Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás Elnökének levele, amiben 
arra kér minket, hogy hagyjuk jóvá a Társulási Megállapodás, illetve az Alapító Okirat – 
jogszabályváltozás miatt szükségessé vált – módosításait. A másik új napirendi pont is egy 
hasonló jellegő megkeresésbıl fakad. Az Új-Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás 
munkaszervezet-vezetıje a Társulási Megállapodás – belsı ellenırzéssel kapcsolatban 
szükséges – módosításának jóváhagyását kérte tılünk. E két ponttal kiegészítve mindenki 
egyetért a napirendi javaslattal? 
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Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az ülés 
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 
 

1.) Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

  
2.) Szervezeti és Mőködési Szabályzat módosítása 

Elıadó: Polt Rita polgármester 
 

3.) A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselıkre vonatkozó 2008. évi 
teljesítménykövetelmények alapját képezı célok meghatározása 

     Elıadó: dr. Szivák Péter körjegyzı 
 

4.) Ora et Labora címő KDOP-2007-2.1.1/C pályázat benyújtása 
Elıadó: Polt Rita polgármester 
 

5.) Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának 
módosítása 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

 
6.) Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési 

Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának és Alapító Okiratának 
módosítása 

 Elıadó: Polt Rita polgármester 
 

Napirendi pontok tárgyalása: 

1.Napirendi pont: 

Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

Polt Rita polgármester: 
A legutolsó ülés óta eltelt idı alatt az elıterjesztésben szereplı két képviselı-testületi 
döntés végrehajtására került sor.  
Amennyiben senkinek sincs kérdése, kérem szavazzunk a határozati javaslat 
elfogadásáról. 
 

A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozta. 

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
26/2008. (III. 27.) számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 
elfogadja a Polgármester lejárt határidejő határozatok 
végrehajtásáról szóló beszámolóját. 
 
Felelıs: Polt Rita polgármester 
Határid ı: folyamatos 
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2. Napirendi pont: 

Szervezeti és Mőködési Szabályzat módosítása 
Elıadó: Polt Rita polgármester 
 

Polt Rita polgármester: 
Az SZMSZ módosítására a Képviselı-testület 2008. február 6-án hozott 2/2008. (II.6.) számú 
határozata, valamint az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrıl szóló 2007. évi CLII. 
törvény hatályba lépése miatt volt szükség. 

dr. Szivák Péter körjegyzı: 
Módosításra három helyen került sor. Elıször a Képviselı-testület által létrehozott Bizottságok 
felsorolásánál, a nem képviselı bizottsági tagok vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének 
meghatározásánál, majd az átruházott hatáskörök meghatározásánál. 

Polt Rita polgármester: 
Aki a rendelet-tervezet elfogadásával egyetért kérem szavazzon. 

A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának 5/2008. (III. 28.) számú rendelete 
a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 7/2007. (XI.28.) rendelet módosításáról 

(a rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi) 

 

3. Napirendi pont: 

A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselıkre vonatkozó 2008. évi 
teljesítménykövetelmények alapjait képezı célok meghatározása 
Elıadó: dr. Szivák Péter körjegyzı 

Polt Rita polgármester: 
Az elıterjesztés ismertetésére felkérem a Körjegyzı Urat. 

dr. Szivák Péter körjegyzı: 
Fontos, hogy a köztisztviselık munkáját mérni lehessen, hiszen a köztisztviselıi törvény erre 
utalást is tesz, ezért dolgozta ki a követelmény rendszert munkatársakra személy szerint. 
Az írásos anyag tartalmazza a teljesítménykövetelmények alapját képezı célok 
meghatározásának a köztisztviselı teljesítményértékelésében betöltött szerepét, az erre 
vonatkozó jogszabályi hátteret, valamint a konkrét célok meghatározását is.  

Polt Rita polgármester: 
Van esetleg valakinek kérdése a Körjegyzı Úrhoz? Amennyiben nincs, felteszem szavazásra az 
elıterjesztett határozati javaslatot. Aki egyetért, kérem szavazzon. 

A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozta. 

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
27/2008. (III. 27.) számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
köztisztviselı egyéni munkateljesítményének értékelési rendszerének 
mőködtetése érdekében az egyéni teljesítménykövetelmények 
megállapítása alapjául 2008. évre kiemelt célokként a következıket 
állapítja meg: 
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1. Az önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtása során a 
gazdálkodás szabályszerőségének biztosítása, a célszerőségi, 
hatékonysági és takarékossági szempontok alapján 

2. A 2008. évi népszavazás jogszabálynak megfelelı elıkészítése és 
lebonyolítása. 

3. Saját mőködési bevételek növelésére, valamint az adóhátralékok és 
egyéb kintlévıségek behajtása tett hatékony intézkedések 

4. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
szóló törvény szakszerő alkalmazása. 

5. Személyes adatok védelmével és a közérdekő adatok 
nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezések betartása. 

6. Önkormányzatok számára kiírt pályázati lehetıségek fokozott 
kihasználása a fejlesztési célok érdekében 

7. Az uniós jogharmonizáció elvei szerint a helyi rendeletek folyamatos 
vizsgálata a vonatkozó irányelv(ek) alapján. 

8. Önkormányzati rendezvények sikeres lebonyolítása, szervezésében 
való közremőködés 

9. Ügyfélbarát, szolgáltató jellegő ügyintézés fejlesztése 

10. Számítástechnikai eszközök és megoldások fokozott alkalmazása 

Felelıs:  dr. Szivák Péter körjegyzı 
 Polt Rita polgármester 

Határid ı: folyamatos 
 

4. Napirendi pont: 

Ora et labora címő KDOP-2007-2.1.1/C pályázat benyújtása 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

 

Polt Rita polgármester: 
A helyi kulturális értékek bemutatására lehetıséget adó pályázaton az Interreg programban is 
részt vett települések adnának be egy közös pályázatot Ajka Város gesztorságával. A pályázat 
keretében kerülne sor Magyarpolányban a Kálvária-lépcsı felújítására, valamint a Passió-
játékhoz szükséges mobil színpad felállítására, a hang és fénytechnika kiépítésére. A pályázat 
számunkra kedvezı elbírálása esetén egy közel 270 millió Ft-os beruház kerülne 
megvalósításra. A Magyarpolányra esı önrész összegérıl ma délután kaptam tájékoztatást. Ez 
egészen pontosan 7.480.014 Ft lenne. 

Majer András képviselı: 
Hogyan gazdálkodjuk ki ezt az összeget? 

Polt Rita polgármester: 
A költségek jelentıs része jövıre, illetve 2010-ben jelentkezne. Az  idei évre vonatkozóan 
mindössze annyi kötelezettségünk van, hogy valamelyik beruházást el kell kezdeni 
megvalósítani. 

Aki támogatja a pályázat benyújtását, és egyet ért a határozati javaslattal, kérem szavazzon. 
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A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozta. 

 

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
28/2008. (III. 27.) számú határozata: 

Magyarpolány község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
Közép-dunántúli Fejlesztési Tanácshoz a Közép-dunántúli Operatív 
Program keretében meghirdetett KD-2007-2.1.1/C „Integrált 
turisztikai település- vagy térségfejlesztés és tematikus fejlesztések” 
címő pályázati kiírás keretében az Ora et Labora címő pályázaton 
Ajka Város Önkormányzatának gesztorságával részt vesz. 

Magyarpolány község Önkormányzata vállalja, hogy a rá esı 
pályázati önrészt 7.480.014 Ft összegben biztosítja, és utasítja a 
polgármestert, hogy az önrész összegét 2008-2010. évi 
költségvetésbe tervezze be. 

A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges 
nyilatkozatokat megtegye és a konzorciumi megállapodást aláírja. 

Felelıs: Polt Rita polgármester 
Határid ı: 2008. március 31. 

 

 

5. Napirendi pont: 

Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása 
Elıadó: Polt Rita polgármester 
 

Polt Rita polgármester: 
A kistérségi Társulási Megállapodást a belsı ellenırzés ellátása miatt módosítani kellett. 
Kérem, hogy a Képviselı-testület a módosítást hagyja jóvá. 
 

A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozta. 

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
29/2008. (III. 27.) számú határozata: 

Magyarpolány község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határoz, hogy az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás társulási 
megállapodását az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelıen 
módosítja, illetve elfogadja azzal, hogy belsı ellenırzési feladatok 
ellátására vonatkozó rendelkezések 2008. január 1. napján lépnek 
hatályba. A belsı ellenırzési tevékenységet a TKT. Munkaszervezet 
látja el. 

A Képviselı-testület utasítja továbbá a Polgármestert, hogy e 
határozat elfogadásáról értesítse a TKT.-t.   

Felelıs: Polt Rita polgármester 
Határid ı: azonnal 
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6. Napirendi pont: 

Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati 
Társulás Társulási Megállapodásának és Alapító Okiratának módosítása 
Elıadó: Polt Rita polgármester 
 

Polt Rita polgármester: 
A helyi önkormányzatok társulásairól és együttmőködésérıl szóló 1997. évi CXXXV. törvény 
(továbbiakban: Társulási tv.) 2008. január 1-tıl hatályos módosítása következtében vált 
szükségessé az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési 
Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás) társulási megállapodásának  módosítása. Új 
rendelkezés a fizetési kötelezettség elmulasztása esetén az azonnali beszedési megbízás 
benyújtásának lehetısége. A Társulás Tanácsa ennek megfelelıen a 19/2008. (III.12.) számú 
döntésével kiegészítette Társulási Megállapodását. Kérem, hogy a Képviselı-testület a 
Társulási Megállapodás módosítását hagyja jóvá, és fogadja el az elıterjesztésben szereplı 
határozati javaslatot. 

A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozta. 

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
30/2008. (III. 27.) számú határozata: 

Magyarpolány község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határoz, hogy az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési 
Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítását a következık szerint fogadja el: 

A Társulási Megállapodás V./1 a) pontja: 

Tagok rögzítik továbbá, hogy bármely tag által a fejlesztés, 
beruházás vonatkozásában vállalt fizetési kötelezettség nem 
teljesítése esetén Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (a 
továbbiakban: székhely önkormányzat) a fizetési határidıt követı 15. 
naptól azonnali beszedési megbízás (inkasszó) benyújtására jogosult. 

Amennyiben a székhely önkormányzat nem tesz eleget a társulás felé 
vállalt fizetési kötelezettségének, úgy a Társulási Tanács új székhely 
önkormányzat kijelölésérıl dönthet, amelyet egyúttal felhatalmaz 
arra, hogy a korábbi székhely önkormányzat ellen azonnali beszedési 
megbízást (inkasszót) nyújtson be. 

A Képviselı-testület felkéri a Polgármestert, hogy e határozat 
elfogadásáról értesítse a az Észak-Balatoni Térség Regionális 
Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás 
társulási tanácsának elnökét. 

Felelıs: Polt Rita polgármester 
Határid ı: azonnal 
 

Polt Rita polgármester: 
A TEÁOR ’08 megnevezéső új tevékenységi osztályozási rendszer miatt módosítani kellett a 
Társulás Alapító Okiratának az alaptevékenységek besorolását tartalmazó rendelkezéseit is. 
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Kérem, hogy a Képviselı-testület az Alapító Okirat módosítását hagyja jóvá, és fogadja el az 
elıterjesztésben szereplı határozati javaslatot. 
 

A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozta. 

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
31/2008. (III. 27.) számú határozata: 

Magyarpolány község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határoz, hogy az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési 
Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás Alapító 
Okiratának módosítását a következık szerint fogadja el: 

 A Társulás Alapító Okiratának 5. pontja: 
  
5. A Társulás alaptevékenysége (TEÁOR): 

3811’08  Nem veszélyes hulladék győjtése 
3812’08  Veszélyes hulladék győjtése 
3821’08  Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
3822’08  Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
3832’08  Hulladék újrahasznosítása 

Ezen belül fıtevékenysége: 
3821’08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 

A Képviselı-testület felkéri a Polgármestert, hogy e határozat 
elfogadásáról értesítse a az Észak-Balatoni Térség Regionális 
Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás 
társulási tanácsának elnökét. 

Felelıs: Polt Rita polgármester 
Határid ı: azonnal 
 
 

Polt Rita polgármester: 
Több napirendi pont híján megköszönöm ülésen való részvételt, és a nyilvános testületi ülést 
bezárom. (16.50.) 
 

 

Magyarpolány, 2008. március 31. 

 

 
 
 
 
 
 
   Polt Rita dr. Szivák Péter 
                 polgármester         körjegyzı 

 


