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Szám: 11-12/2008. 

J E G Y Z İ K Ö N Y V  

Készült:  Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. április 
29-én 18.00 órakor kezdıdı nyilvános ülésérıl. 

Az ülés helye: Magyarpolány Mővelıdési Ház 

Jelen vannak:  

 Polt Rita polgármester 

 Böröndi Ferenc képviselı 

 Majer András képviselı 

 Dr. Király Lászlóné képviselı 

 György Anita képviselı 

 Pálla Tiborné képviselı  

 Polt Jánosné képviselı 

 Dr. Paksi Zoltán képviselı  

 

Tanácskozási joggal jelen van: 

 dr. Szivák Péter körjegyzı 
  

Polt Rita polgármester: 

Köszöntöm a Képviselı-testület tagjait. Megállapítom, hogy Magyarpolány Község 
Önkormányzata Képviselı-testületének tagjai közül az ülésen mindenki jelen van, az ülés 
határozatképes, így azt megnyitom. 
Ismertetem a módosított napirendi javaslatot, mely a meghívóban szereplıhöz képest három 
témával egészült ki. Az egyikben a helyi önkormányzati feladatellátás színvonalának javítását 
eredményezı óvodai felújítással kapcsolatban benyújtandó pályázatunk önrészének 
biztosításáról, a másikban az szociális alapfeladatok ellátásáról kellene döntenünk. A harmadik 
téma pedig az önkormányzati ingatlanok értékesítésérıl szóló rendeletünk hatályon kívül 
helyezése lenne. Napirenddel kapcsolatban van-e valakinek észrevétele, hozzászólása? 
Amennyiben nincs, kérem szavazattok a napirend elfogadásáról! 

Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az ülés 
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
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N a p i r e n d: 
 
 

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

  
2.) A 2007. évi zárszámadás elfogadása 

Elıadó: Polt Rita polgármester 
 

 
3.) Közbeszerzési terv elfogadása 

        Elıadó: Polt Rita polgármester 
 

 
4.) A Magyarpolányi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény intézményvezetıi állására 

történı pályázat kiírása 
Elıadó: Polt Rita polgármester 
 

 
5.) A Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda magyarpolányi Német 

Nemzetiségi Általános Iskolájának intézményvezetıi állására történı pályázat 
kiírása 
Elıadó: Polt Rita polgármester 
 
 

6.) Megállapodás a Somló – Marcalmente – Bakonyalja Leader Akciócsoport 2008. évi 
mőködési költségeinek megelılegzésére 
Elıadó: Polt Rita polgármester 
 

 
7.) Az Önkormányzat 2008. évi költségvetésében meghatározott költségvetési tartalék 

pénzintézetnél történı lekötése 
Elıadó: Polt Rita polgármester 
 

8.)  A helyi önkormányzati feladatellátás színvonalának javítását eredményezı 
fejlesztések támogatására vonatkozó pályázat benyújtása 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

 
9.) A Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda Noszlop zárszámadásának 

elfogadása 
Elıadó: Polt Rita polgármester 
 

10.)  Szociális alapfeladatok ellátása 
     Elıadó: Polt Rita polgármester 
 

11.)  Az önkormányzati ingatlanok értékesítésérıl szóló 15/1995. (VII.27.) rendeletünk 
hatályon kívül helyezése 
Elıadó: Polt Rita polgármester 
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Napirendi pontok tárgyalása: 

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

Polt Rita polgármester: 
A lejárt határidejő határozatok végrehajtásával kapcsolatban tájékoztatlak titeket, hogy a 
március 27-i ülésen hozott döntésünknek megfelelıen az Ora et Labora pályázatot elkészítettük, 
benyújtásra is került, a konzorciumi szerzıdést mindannyian aláírtuk.  
Az óvoda vizesblokkjának felújítására a vállalkozási szerzıdéseket megkötöttem. Az óvoda 
felújításáról majd a pályázati lehetıség megtárgyalásánál részletesebben fogok beszélni. 
A lejárt határidejő határozatoknál szeretnék még beszélni egy régebbi ügyrıl - a Magyarpolány 
határában lévı illegális szemét-telep helyzetérıl. 2003-ban a Környezetvédelmi Felügyelıség 
hozott egy határozatot, mely szerint teljes körő környezetvédelmi felülvizsgálatot kell csinálni 
az Önkormányzatnak. Ez ellen akkor 15 napon belül lehetett volna fellebbezni, de az 
Önkormányzat nem fellebbezett. Egy ilyen környezetvédelmi felülvizsgálatnak a költsége ma 
egy és másfél millió forint között mozog. Ennek az eredményétıl függıen kerülhet sor 
rekultivációra. A szeméttel érintett 3300m2 területbıl körülbelül 3000 m2 a Magyar Állam 
tulajdona, és a maradék pedig magántulajdonban van. A jó hír az, hogy a Balaton-felvidéki 
Szilárd-hulladék Kezelési Társulásnál azt az információt kaptam, hogy pályázatot lehet 
benyújtani mind a környezetvédelmi felülvizsgálat, mind a rekultiváció költségeinek 
megtérítésére. 
 
Dr. Király Lászlóné képviselı: 
Ma is oda hordják az emberek a szemetet. 

Polt Rita polgármester: 
Volt kint a Környezetvédelmi felügyelıségtıl egy fiatalember, és azt mondta, hogy ez 
jellemzıen fémek kiválogatása utáni maradék szemét. Tehát valószínőleg nem magyarpolányiak 
hordják oda szemetet. Valószínőleg a mezıkön keresztül mennek fel. Fogunk csinálni oda 
sorompót, hogy ne lehessen bemenni.  

Ennyivel szerettem volna ezt az elıterjesztést kiegészíteni. Amennyiben valakinek van kérdése 
az elhangzottakkal kapcsolatban, kérem jelezze azt. 
Amennyiben nincs hozzászólás, kérlek titeket, hogy fogadják el a határozati javaslatot. 
Aki elfogadja, kérem kézfeltartással jelezze azt! 

A magyarpolányi Képviselı-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következı 
határozatot hozta. 

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
35/2008. (IV. 29.) számú határozata: 

Magyarpolány község Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja 
Polgármester lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló 
beszámolóját. 
 
Felelıs: Polt Rita polgármester 
Határid ı: folyamatos 
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2. Napirendi pont: 
 
A 2007. évi zárszámadás elfogadása 
Elıadó: Polt Rita polgármester 
 

Polt Rita polgármester: 
Az elıterjesztést mindenki megkapta. Túlteljesítés, ahogy néztem sehol nem volt. Jelen 
állapotokról elmondom, hogy 34 millió Ft van az Önkormányzat számláján, amibıl 13 milliót 
holnap át kell utalni az iskola miatt Noszlopnak.  
Ha másnak nincs hozzáfőzni valója, kérem kézfeltartással jelezze, aki elfogadja az 
Önkormányzat 2007.évi zárszámadását! 

A Képviselı-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következı rendeletet alkotta: 

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2008. (IV. 30.)  
rendelete a 2007. évi zárszámadás elfogadásáról  

(a Rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képzi) 
 

 

3. Napirendi pont: 

Közbeszerzési terv elfogadása 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

Polt Rita polgármester: 
Aki megnézte a tervet láthatja, hogy nem terveztünk idénre semmilyen közbeszerzést és ennek 
megfelelıen készült el a közbeszerzési terv. Maga a terv lényegében egy üres táblázat. 

dr. Szivák Péter körjegyzı 
Igen, de ha mégis lefolytatnánk egy közbeszerzési eljárást, már csak ki kellene egészíteni a 
tervet. 

Polt Rita polgármester: 
Van valakinek kérdése? 
Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom a kérdést. Aki egyetért a határozati javaslatban 
foglaltakkal kézfeltartással jelezze azt! 

A Képviselı-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozta: 

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
36/2008. (IV. 29.) számú határozata: 

 
Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2008. évi 
közbeszerzési tervet a határozat 1. sz. melléklete szerint elfogadja.  
A Képviselı-testület felkéri a Jegyzıt, hogy a Közbeszerzési terv 
nyilvánosságra hozataláról és annak folyamatos vezetésérıl gondoskodjon. 

 

Felelıs: dr. Szivák Péter körjegyzı 
Határid ı: folyamatos 
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4. Napirendi pont: 

A Magyarpolányi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény intézményvezetıi állására történı 
pályázat kiírása 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

Polt Rita polgármester: 
A Magyarpolányi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény intézményvezetıi posztját tavaly 
határozott idejő kinevezéssel töltöttük be, ami július 31-én jár le. Szeretnénk kiírni a pályázat 
felhívást. 

György Anita képviselı: 
2011 kötelezı lesz mindenféle vezetıi megbízáshoz a Közoktatás-vezetıi végzettség. Bele 
kellene ezt is venni a pályázati kiírásba. Öt évre szólnak ugye a kinevezések, és ebbe a ciklusba 
belelesik 2011, így elvárhatóvá kellene tenni ezt a végzettséget.  

dr. Szivák Péter körjegyzı 
Jó rendben. Kiegészítem ezzel.  

Polt Rita polgármester: 
Van még valakinek hozzáfőzni valója? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk! 

A Képviselı-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozta: 

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
37/2008. (IV. 29.) számú határozata: 

 
I. Magyarpolány Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a 
közoktatásról szóló többszörösen módosított 1993. évi LXXIX. tv. 102. §-
ában a Közalkalmazottak jogállásáról szóló többszörösen módosított 1992. 
évi XXXIII. tv. 23. § (2) bekezdésében, valamint a végrehajtásáról 
rendelkezı 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet 5. §-ában foglaltak alapján a 
Magyarpolányi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény igazgatói 
(magasabb vezetıi) állásának betöltésére az alábbi pályázati felhívást teszi 
közzé. 
 
Meghirdetı munkáltató: Magyarpolány Község Önkormányzata 
8449 Magyarpolány, Dózsa u. 6. 
 
Meghirdetett munkahely: Magyarpolány Alapfokú Mővészetoktatási 
Intézmény 
8449 Magyarpolány, Dózsa u. 6. 
 
Meghirdetett magasabb vezetıi megbízás, beosztás: iskolaigazgató 
  
A beosztásra történı megbízás idıtartama:  5 év  
 
A megbízás kezdı napja: 2008. augusztus 1. 
 
A megbízás megszőnésének idıpontja:  2013. július 31. 
 
A megbízás képesítési és egyéb feltételei: 
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•  tanárképzı fıiskolán vagy egyetemi bölcsészkaron szerzett tanári  
végzettség  

• közoktatás-vezetıi végzettség 
• 5 év szakmai gyakorlat 

A kiválasztásnál elınyt jelent: mővészetoktatásban szerzett vezetıi 
gyakorlat 

A vezetıi beosztáshoz kapcsolódó juttatások: vezetıi pótlék: a 
pótlékalap %- 

A pályázat benyújtása: Magyarpolány Község Polgármesterének 
 
A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati kiírás Oktatási 
Közlönyben történt megjelenésétıl számított 15 nap.  
 
A pályázat elbírálásának végsı határideje: 2008. június 30. 
 
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó szakmai életrajzát, az 
intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre 
épülı fejlesztési elképzelésekkel, továbbá vezetési programját. 
 
A pályázathoz csatolni kell: 
iskolai végzettséget igazoló okmányok hiteles másolatát, 
eddigi foglalkoztatási jogviszonyról szóló igazolás, 
adatvédelmi nyilatkozatot, 
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt. 

II. A képviselı-testület felkéri az önkormányzat Jegyzıjét, hogy a 
pályázati felhívásnak az Oktatási és Kulturális Közlönyben és a 
Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési 
Központja internetes oldalán való megjelentetésérıl, majd ezt követıen az 
önkormányzat hirdetıtábláján és az Veszprém Megyei Naplóban való 
meghirdetésérıl, továbbá a pályázati eljárás lefolytatásával összefüggı 
elıkészítı feladatok ellátásáról gondoskodjék. 

Felelıs: dr. Szivák Péter körjegyzı 
Határid ı: folyamatos 

 

5. Napirendi pont: 

A Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda magyarpolányi Német Nemzetiségi Általános 
Iskolájának intézményvezetıi állására történı pályázat kiírása 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

 

Polt Rita polgármester: 
A Mővészetoktatási Iskola vezetıjének megválasztásával egy idıben történt meg tavaly a 
magyarpolányi Német Nemzetiségi Általános Iskola tagintézmény-vezetıi állásának betöltése, 



 7

szintén egy éves idıtartamra. Ennek az állásnak a pályázati kiírását Noszlopnak kell kiírni, mi 
csak a pályázati feltételek vonatkozásában vázoljuk elképzeléseinket. 
Annyival egészíteném ki a pályázati kiírást, hogy - Német Nemzetiségi Iskoláról lévén szó - 
elıírnám a német nyelvtudást a megbízás feltételei között. 

Dr. Paksi Zoltán: 
Szerintem is ezzel mindenképpen egészítsük ki a határozati javaslatot, vagy feltétel legyen, 
vagy elınyt jelentsen a német nyelvtudás. 

Polt Rita polgármester: 
Van még valakinek hozzáfőzni valója? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk! 

A Képviselı-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozta: 

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
38/2008. (IV. 29.) számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Német 
Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda Magyarpolányi Német 
nemzetiségi Általános Iskolájának tagintézményvezetıi állására történı 
pályázatot a következı tartalommal kéri kiírni Noszlop Község 
Önkormányzatától: 
Meghirdetett magasabb vezetıi megbízás, beosztás: tagintézmény-
vezetı 
  
A beosztásra történı megbízás idıtartama:  5 év  
 
A megbízás kezdı napja: 2008. augusztus 1. 
 
A megbízás megszőnésének idıpontja:  2013. július 31. 
 
A megbízás képesítési és egyéb feltételei: 

• tanárképzı fıiskolán vagy egyetemi bölcsészkaron szerzett tanári 
végzettség 

• közoktatás-vezetıi végzettség  
• 5 év szakmai gyakorlat 

A kiválasztásnál elınyt jelent:   

• vezetıi gyakorlat 
• német nyelvtudás 

A vezetıi beosztáshoz kapcsolódó juttatások: vezetıi pótlék: a 
pótlékalap %- 

A pályázat elbírálásának végsı határideje: 2008. június 30. 
 
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó szakmai életrajzát, az 
intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre 
épülı fejlesztési elképzelésekkel, továbbá vezetési programját. 
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A pályázathoz csatolni kell: 
iskolai végzettséget igazoló okmányok hiteles másolatát, 
eddigi foglalkoztatási jogviszonyról szóló igazolás, 
adatvédelmi nyilatkozatot, 
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt. 

Felelıs:     Polt Rita polgármester 
Határid ı: folyamatos 
 

6. Napirendi pont: 

Megállapodás a Somló – Marcalmente – Bakonyalja Leader Akciócsoport 2008. évi mőködési 
költségeinek megelılegzésére. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

Polt Rita polgármester: 
Arról szól az aláírandó megállapodás, hogy az Akciócsoport ısszel fog kapni egy összeget a 
mőködésére, és azt kérik a részt vevı Önkormányzatoktól, hogy négy hónapon keresztül 
adjanak 25 eFt-ot kölcsön, amit az azt követı négy hónapban ugyanilyen összegben 
visszafizetnek az állami támogatásból 

Dr. Király Lászlóné:  
Mire kell ez nekik? Alkalmazott van? 

Polt Rita polgármester: 
Alkalmazott, iroda, irodaszerek. Egyébként amiért a Leaderekbe ekkora harc folyik, annak az 
az oka, hogy a finanszírozás 20%-át az adott Leader szervezet mőködési költségeire lehet 
fordítani, és ezek milliárdos nagyságrendő pénzek. Meg fogják kapni ısszel ezeket a pénzeket, 
csak csúszik a finanszírozás. Az elıterjesztés mellékleteként láthatjátok a megállapodást, amit 
alá fogok írni, ha most megszavazzuk. 
Van valakinek kérdése? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk! 

A Képviselı-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozta: 

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
39/2008. (IV. 29.) számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
dönt, hogy az Önkormányzat tagságával mőködı Somló-
Marcalmente-Bakonyalja Leader Akciócsoport Közhasznú Egyesület 
2008. évi mőködési költségeinek megelılegezésével kapcsolatos  - a 
határozat 1.számú mellékletét képezı Megállapodást jóváhagyja, 
annak aláírására a Polgármestert felhatalmazza.  
 

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

Az Önkormányzat 2008. évi költségvetésében meghatározott költségvetési tartalék 
pénzintézetnél történı lekötése 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

Polt Rita polgármester: 
A költségvetési tartalékunk összege 27 millió Ft. Emellett van még két létszámleépítéses 
pályázatunk, amibıl szintén számítok 5.8 millió forintra. Jelenleg a folyószámlánkon lévı pénz 
0,25%-ot kamatozik. Ha államilag garantált Kincstári diszkontjegybe befektetnénk ennek a 
pénznek egy részét, akkor 7,5%-os kamatot is el lehetne érni. 

 

Dr. Király Lászlóné:  
Számláról lekötést az OTP nem tud csinálni? 

Polt Rita polgármester: 
Minimális kamattal. A megvalósítása nagyon egyszerő lenne, ugyanis volt nekünk Optima 
értékpapírunk, és ez az értékpapír számla azóta is rendelkezésünkre áll. Annyit kellene tenni, 
hogy átutaljuk bankon belül ezt az összeget az értékpapírszámlára. 

Dr. Király Lászlóné:  
Ha közben mégis szükségünk lenne arra pénzre, milyen feltételekkel lehet megszakítani a 
betétét? 

Polt Rita polgármester: 
27 milliós tartalékkal terveztünk. Szerintem 10 milliót nyugodtan leköthetünk fél évre. 
Idıközben lesznek bevételeink, ısszel jön a kommunális adó, a gépjármőadó. 

Dr. Király Lászlóné:  
Csak mondom, hogy vannak olyan konstrukciók, hogy lekötöm folyószámlán egy hónapra, 
aztán kamataival együtt havonta forgatom, amíg szükség nem lesz arra a pénzre. 

Polt Rita polgármester: 
Megnézem ezt a verziót is. Bekérek néhány ajánlatot, és amelyik a legkedvezıbb azzal kötöm 
meg a szerzıdést. 
Aki az elhangzottakkal egyetért, kérem kézfeltartással jelezze azt! 

A Képviselı-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozta: 

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
40/2008. (IV. 29.) számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
költségvetésében tartalék címen szereplı összegbıl 10 millió Ft 
pénzintézetnél történı lekötésérıl dönt. 

A Képviselı-testület felhatalmazza a Polgármestert a pénzintézettel 
történı szerzıdés megkötésére. 

Felelıs: Polt Rita polgármester 
Határid ı: folyamatos 
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8. Napirendi pont: 

A helyi önkormányzati feladatellátás színvonalának javítását eredményezı fejlesztések 
támogatására vonatkozó pályázat benyújtása 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

Polt Rita polgármester: 
A Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2008. évi HÖF CÉDE pályázati kiírásán 
keresztül lehetıségünk lenne a Német Nemzetiségi Óvoda vizesblokkjának felújítását pályazati 
pénzbıl finanszírozni. A pályázat benyújtásához el kellene a költségvetésben különíteni a 
pályázati önrész összegét, valamint döntenünk kellene a pályázat benyújtásáról. Javaslom, hogy 
az óvoda vizesblokkjának felújítására költségvetésünben különítsünk el egymillió-ötszázezer 
forintot, mely összeg a pályázat megnyeresése esetén önrészként kerülne felhasználásra. 

Aki javaslatommal egyetért, kérem emelje fel a kezét. 

A Képviselı-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következı rendeletet alkotta: 

 
Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 7/2008. (IV. 30.)  

rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl szóló 3/2008. (II.21.) 
rendeletének módosításáról  

(a Rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képzi) 

Polt Rita polgármester: 
Amennyiben senkinek sincs kérdése a CÉDE pályázat benyújtásával kapcsolatban, kérem 
szavazzunk! Emelje fel a kezét, aki egyetért a pályázat benyújtásával! 

 

A Képviselı-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozta: 

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
41/2008. (IV. 29.) számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határoz, hogy a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által 
meghirdetett „A helyi önkormányzati feladatellátás színvonalának 
javítását eredményezı fejlesztések /CÉDE/ (jogcím) támogatására 
pályázatot nyújt be. 
A pályázat célja: Német Nemzetiségi Óvoda vizes blokkjának 
felújítása 
A fejlesztés megvalósulási helye:  Német Nemzetiségi Óvoda 
8449 Magyarpolány, Dózsa u.10 Hrsz:330 
  

A fejlesztés forrásösszetétele: 
adatok Ft-ban 

Megnevezés 2008. év 

Saját forrás 977.356 

Hitel   
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Támogatásból igényelt összeg 2.280.498 

Egyéb támogatás (nevesítve)   

Egyéb forrás    

Összesen 3.257.854 

  
  

A Képviselı-testület a 2008. évi saját forrás összegét a 2008. évi 
költségvetésérıl szóló 7/2008.(IV.30.) számú rendeletében biztosítja. 
A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat 
benyújtására. 

Felelıs: Polt Rita polgármester 
Határid ı: 2008. május 15. 

 

9. Napirendi pont: 

A Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda Noszlop zárszámadásának elfogadása 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

Polt Rita polgármester: 
Van kérdése valakinek az iskola zárszámadásával kapcsolatban? 

Pálla Tiborné képviselı: 
Elírásokat találtam benne. A Takács Magdinál volt például, hogy İ januártól átment a 
Mővészeti Iskolába, ezt a MÁK-nak lejelentettük, és mégis a mi szakfeladatunkra számolta 
egész évbe a pénzét. 

Polt Rita polgármester: 
12 milliót kellett az iskolára fizetnünk Noszlopnak, kicsivel még többre is számítottam. 

Pálla Tiborné képviselı: 
Közben változtak a kötelezı órák, mások lettek az óradíjak. 

Polt Rita polgármester: 
Összességében úgy gondolom rendben van az iskola zárszámadása, jóváhagyhatjuk azt. 
Aki a javaslatommal egyetért, kérem emelje fel a kezét. 

A Képviselı-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozta: 

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
42/2008. (IV. 29.) számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
dönt, hogy a Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda Noszlop 
2007. évi zárszámadását jóváhagyja. 

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

Szociális alapfeladatok ellátása. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 
 

Polt Rita polgármester: 
Ajka és Noszlop is megkeresett minket azzal, hogy most már szociális alapfeladatokra is lehet 
társulni. Ugyanúgy, mint az iskolánál plusz normatívákat fognak adni azért, ha ezeket a 
szolgáltatásokat önállóan látja el egy Önkormányzat, hanem Társulásban valakivel közösen. 
Ajka is küldött egy megkeresı levelet, de az ajkai Jegyzı több fórumon elmondta, hogy İket 
csak annyiban érdekli ez a dolog, hogy két település csatlakozzon hozzá, mert akkor ezeket a 
plusz normatívákat le tudja igényelni. Noszlop nagyon szeretné, ha a szociális alapfeladatok 
ellátására társulnánk, mert ennek a Társulásnak minimum 3000 fıt le kell fedni, és bárki 
mással társulna Noszlop nem lenne meg ez a létszám. Ajka a plusz normatívákat leigényli, és 
ezeket nem juttatja vissza a településeknek, hanem fejleszti a szolgáltaásokat. 

Dr. Király Lászlóné:  
Ajkán. 

Polt Rita polgármester: 
Igen. Noszlop, minden normatívát annak a településnek a bevételeként számol el, aki után ezek 
az összegek lejöttek. Annyi kikötésem volt, hogy amennyiben Noszlophoz társulnánk, akkor 
sem szeretném, ha a noszlopi gyermekjólétis látná el heti egy nap alatt Magyarpolányt, 
szeretném a jelenlegi ellátási személyzetet megtartani. Feri ezzel egyetértett. Sıtt felajánlotta, 
hogy nappali ellátásra akár át is mehetnek polányiak Noszlopra, ha a szállítást meg tudjuk 
oldani, de szerintem ne éljünk ezzel a lehetıséggel. Véleményem szerint Noszlop hozzáálása a 
Társulási közös dolgokhoz sokat javult, rendben mennek az utalások, sokat segítettek a 
létszámleépítéses pályázat beküldésénél is, és nem utolsó sorban jobb ajánlatot tettek, mint 
Ajka. 

Egyetértetek azzal, hogy a szociális alapfeladatok ellátására Noszloppal hozzunk létre társulást. 

A Képviselı-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozta: 

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
43/2008. (IV. 29.) számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
dönt, hogy a szociális alapfeladatok ellátását egy a Noszlop 
gesztorságával mőködı Társulás létrehozásával kívánja megoldani. 

A Képviselı-testület felhatalmazza a Polgármestert a Társulási 
Megállapodás aláírására. 

Felelıs: Polt Rita polgármester 
Határid ı: folyamatos 
 

 
11. Napirendi pont: 

Az önkormányzati ingatlanok értékesítésérıl szóló 15/1995. (VII.27.) rendeletünk hatályon 
kívül helyezése 
Elıadó: Polt Rita polgármester 
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Polt Rita polgármester: 
A Körjegyzı Úr megnézte jelenleg hatályos rendeleteinket, és megállapította, hogy több 
rendeletünk is módosításra szorul, valamint az önkormányzati ingatlanok értékesítésérıl szóló 
15/1995. (VII.27.) rendeletünk teljes mértékben elavult és idejét múlt, ezért javaslom döntsünk 
annak hatályon kívül helyezésérıl. 
Aki javaslatommal egyetért, kérem kézfeltartással jelezze azt. 

A Képviselı-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következı rendeletet alkotta: 

 
Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2008. (IV. 30.)  
rendelete az önkormányzati ingatlanok értékesítésérıl szóló 15/1995. (VII.27.) 

rendeletének módosításáról  
(a Rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képzi) 

Polt Rita polgármester: 
Utolsó napirendi pontunkat is megtárgyaltuk. Köszönöm szépen a részvételt, az ülést ezennel 
bezárom. (18.55.) 
 
 
Magyarpolány, 2008. május 15. 

 

 
 
 
 
 
   Polt Rita     dr. Szivák Péter 
                 polgármester         körjegyzı 
 

 


