
 1

Szám: 11-14/2008. 

J E G Y Z İ K Ö N Y V  

Készült:  Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. június 
25-én (szerdán) 17.00 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 

 Dr. Paksi Zoltán képviselı 

 Pálla Tiborné képviselı  

 

Igazoltan távol maradt:  

 Polt Jánosné képviselı 

Tanácskozási joggal jelen van: 

 dr. Szivák Péter körjegyzı 

 Baumgartner Zsoltné tagintézmény-vezetı 

 Csabai Tibor intézményvezetı 

 Weisz Ferencné kisebbségi önkormányzat elnöke 
  

Polt Rita polgármester: 

Köszöntöm a Képviselı-testület tagjait. Megállapítom, hogy Magyarpolány Község 
Önkormányzata Képviselı-testületének tagjai közül az ülésen 7 fı jelen van, az ülés 
határozatképes, így azt megnyitom. 
A napirendet ki szeretném egészíteni. Egyrészt a belsı ellenırzési jelentésen kívül volt a 
tavasszal egy állami számvevıszéki ellenırzésünk is, és arról készített beszámolót szeretném 
megmutatni. Másrészt a TÖOSZ-tól kaptam egy megkeresést, hogy járuljunk hozzá ahhoz, 
hogy a tagdíjunk egy pályázat alapját képezze. Aztán ma kaptam egy ajánlatot játszóterek 
átalakításával kapcsolatban, ennek az elfogadásáról is döntenünk kell. Egyetértetek e három új 
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napirendi pont felvételével? Van valakinek észrevétele, hozzászólása a napirendi pontokkal 
kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, kérem szavazattok a napirend elfogadásáról! 

A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az ülés napirendjét a következık 
szerint fogadta el: 

 
 
N a p i r e n d: 
 
 

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

  
2.) A Magyarpolányi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának 

módosítása 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

 
 

3.) A Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda magyarpolányi Német 
Nemzetiségi Általános Iskolája Alapító Okiratának módosítása 

   Elıadó: Polt Rita polgármester 
 
 

4.) A Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda magyarpolányi Német 
Nemzetiségi Általános Iskolájának intézményvezetıi állásának betöltése 

       Elıadó: Polt Rita polgármester 
 
 

5.) A Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda magyarpolányi Német 
Nemzetiségi Általános Iskolájában dolgozó két pedagógus közszolgálati 
jogviszonyának megszüntetése 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

 
 
6.) A Magyarpolány területén lévı illegális szemétlerakó rekultivációja 

Elıadó: Polt Rita polgármester 
 
 
7.) Hulladékgyőjtı szigetek elhelyezése 

Elıadó: Polt Rita polgármester 
 
 

8.) Egyetértés a játékkaszinók üzemeltetésére vonatkozó koncessziós pályázat 
kiírásával 
Elıadó: Polt Rita polgármester 
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9.) Magyarpolány Község Önkormányzatának vagyongazdálkodásáról készült belsı 
ellenırzési jelentés ismertetése 
Elıadó: Polt Rita polgármester  

 
10.) Magyarpolány Község Önkormányzatának vagyongazdálkodásáról készült belsı 

ellenırzési jelentés ismertetése 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

 
11.) Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének kérésének tárgyalása 

Elıadó: Polt Rita polgármester 
 

12.) Játszóterek szabványosítására érkezett ajánlat elfogadása 
Elıadó: Polt Rita polgármester 
 

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 Mayer 
Ferencnével felvettem a kapcsolatot a 2194. és a 2195. hrsz.-ú önkormányzati tulajdonban lévı 
területek eladásával kapcsolatban. Megkerestem egy ügyvédet is, aki megírja az adásvételi 
szerzıdést.  
A költségvetési tartalék lekötésének elsı hónapja lejárt. A lejárat másnapján újra lekötöttem  az 
összeget, de most már 8,05 %-os kamattal. Amíg nincs szükségünk erre a pénzre folyamatosan 
ezt fogom tenni, remélem a továbbiakban is ilyen javuló feltételek mellett. 

Dr. Király Lászlóné képviselı: 
Hogyan zajlik ez az újra lekötés? 

Polt Rita polgármester: 
A lejárat napján felhívnak a Raiffeisen Banktól, hogy kívánom-e a következı naptól kamatostól 
újra lekötni az összeget. Ha igen , akkor küldenek egy nyomtatványt, amit aláírok, és ez így 
ismétlıdik havonta.  

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 Képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozta: 

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
49/2008. (VI. 25.) 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 Magyarpolányi Alapfokú M ővészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítása 
Elıadó: Polt Rita polgármester 
 

Polt Rita polgármester: 
A Mővészeti Iskola tavaly vált önálló intézménnyé. Az Alapító Okiratának elfogadásakor még 
nem tudtuk mekkora érdeklıdés lesz az iskola iránt, és nagy ráhagyással határoztuk meg a 
telephelyenkénti felvehetı maximális gyermeklétszámot. Nem szerettünk volna abba a helyzetbe 
kerülni, hogy vissza kelljen utasítani akár egy gyereket is. Az elsı év tapasztalatai alapján ettıl a 
veszélytıl nem kell tartanunk, ezért szükségét éreztük a maximálisan felvehetı 
gyermeklétszámnak a reális létszámhoz való közelítését. 

Csabai Tibor intézményvezetı: 
Egyébként a létszámcsökkentésen kívül, még annyi változás történt, hogy bejött két 
szakiskolánál az iparmővészeti szak, valamint két új telephellyel bıvült az iskola. 

Polt Rita polgármester: 
Van valakinek egyéb hozzáfőzni valója? 
Aki elfogadja az Alapító Okirat elıterjesztésben szereplı módosítását, kérem emelje fel a kezét! 

A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozta: 

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
50/2008. (VI. 25.) számú határozata: 

Magyarpolány község Önkormányzatának Képviselı-testülete 
Magyarpolányi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Alapító 
Okiratának módosítását e határozat 1. számú mellékletében 
foglaltaknak megfelelıen módosítja. 
(Az 1. sz. melléklet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Felelıs: Polt Rita polgármester 
Határid ı: azonnal 
 
 

3. Napirendi pont: 

A Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda magyarpolányi Német Nemzetiségi 
Általános Iskolája Alapító Okiratának módosítása 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

Polt Rita polgármester: 
Ugyanazt a döntést kellene meghoznunk, amit az imént a Mővészeti Iskola kapcsán 
meghoztunk. A Nemzetiségi Iskolánál sem közelíti meg a jelentkezı gyermekek száma a 
felvehetı maximumot, ráadásul az egyik eddigi tanterem méretei alapján nem felel meg a 
tantermekkel szemben szabott követelményeknek, ezért jövı évtıl egy teremmel kevesebb 
helyen fog mőködni az iskola. A tantermek számának csökkentésébıl egyenesen következik a 
felvehetı gyermeklétszám csökkenése. Azt javaslom, hogy a maximálisan felvehetı 
gyermekek számát 150-rıl 130 fıre csökkentsük. Még ennél a maximális létszámnál sem 
veszélyeztetjük egyetlen gyermek felvételét sem a Nemzetiségi Iskolába! 

Aki elfogadja az Alapító Okirat elıterjesztésben szereplı módosítását, kérem emelje fel a kezét! 
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A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozta: 

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
51/2008. (VI. 25.) számú határozata: 

 
Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
dönt, hogy a Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda 
magyarpolányi Német Nemzetiségi Általános Iskolája Alapító Okiratát 
az alábbiak szerint módosítja: 

Az Alapító Okirat 14. pontja a következık szerint módosul: 

„4. tagintézmény: Német Nemzetiségi Általános Iskola, Magyarpolány  

8 általános iskolai évfolyam            130 fı” 

 

Felelıs: Polt Rita polgármester 
Határid ı: azonnal 

 

 

4. Napirendi pont: 

A Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda magyarpolányi Német Nemzetiségi 
Általános Iskolájának intézményvezetıi állásának betöltése 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

Polt Rita polgármester: 
Az április végén tartott testületi ülésünkön hoztunk egy határozatot, amelyben a magyarpolányi 
iskola tagintézmény-vezetıi állására kiírt pályázat tartalmát határoztuk meg. Közben kiderült, 
hogy az intézmény vezetıje egy státuszban lévı közalkalmazottat szeretne kinevezni 
igazgatóhelyettesnek, akit megbízna a polányi iskola tagintézmény-vezetıi feladatainak 
ellátásával. 

dr. Szivák Péter körjegyzı: 
Az iskolatársulás Alapító Okiratában le van szabályozva a tagintézmény-vezetıi állás 
betöltésének menete. Jelen esetben nem tagintézmény-vezetıt, hanem igazgatóhelyettest 
választanánk, amire a törvény lehetıséget biztosít, és így nem kell a pályázattal kapcsolatos 
folyamatot végigvinni. 

Baumgartner Zsoltné: 
Gyakorlatban mindkét lehetıség mőködik, tudok ilyenrıl is, olyanról is. 

dr. Szivák Péter körjegyzı: 
Igazából nem kívánok beleszólni a választási eljárás módjába. Az Igazgató Úr nem kíván 
pályázatot kiírni, amit nem is kötelezı, csak a magasabb vezetıi beosztás betöltésénél. Így 
viszont feleslegessé vált az április 29-én hozott 38/2008. (IV.29.) számú határozatunk. 

Polt Rita polgármester: 
Javaslom, hogy vonjuk vissza a tagintézményvezetıi állásra kiírandó pályázat tartalmát 
meghatározó 38/2008. (IV. 29.) számú határozatunkat. 

Aki javaslatommal egyetért, kérem emelje fel a kezét! 
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A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozta: 

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
52/2008. (VI. 25.) számú határozata: 

Magyarpolány Községi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, 
hogy visszavonja a 38/2008. (IV.29.) számú határozatát. 

Felelıs: Polt Rita polgármester 
Határid ı: azonnal 

 

5. Napirendi pont: 

A Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda magyarpolányi Német Nemzetiségi 
Általános Iskolájában dolgozó két pedagógus közszolgálati jogviszonyának megszüntetése 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

Polt Rita polgármester: 
Már a költségvetés tárgyalásakor elıjött ez a téma, és el is tettünk 3 millió forintot arra a célra, 
hogy a két nyugdíjba vonuló pedagógus felmentésével járó költségét biztosítsuk. Úgy 
állapodtunk meg, hogy közös megegyezéssel fogjuk jogviszonyukat megszüntetni. A 
szabadságaikat nyáron kiveszik, és szeptember 1-tıl, december 7-ig felmentési idejüket töltik. 
Mindketten december 8-án születtek, így 57. életévük betöltésével elırehozott öregségi 
nyugdíjban fognak részesülni. A törvény szerint, aki a felmentési idı utolsó napján 
nyugdíjasnak minısül, 40 év közszolgálati jogviszony után 5 havi jubileumi jutalomra válik 
jogosulttá. 

dr. Szivák Péter körjegyzı: 
Igen, de ha december 7-én megszüntetjük a jogviszonyukat, akkor 8-án lesznek jogosultak a 
nyugdíjra, és a törvény alapján akkor jubileumi jutalmat már nem vagyunk kötelesek nekik 
fizetni. 

Polt Rita polgármester: 
A közös megegyezés alapján, a jogviszony utolsó napján 5 havi illetményének megfelelı 
jutalmat kapnak mindketten. Azt viszont nem szeretném, hogy miután ezt kifizettük nekik, ık 
törvényre hivatkozva benyújtsák az igényüket a 40 éves jubileumi jutalomra is. 

dr. Szivák Péter körjegyzı: 
Bele kell foglalni a közös megállapodásba, hogy  a Kjt. vonatkozó §-a alapján a jogviszony 
fennállásának utolsó napján 40 évi közalkalmazotti jogviszony után járó jubileumi jutalomban 
részesülnek. Ha már egyszer megkapták, és ez bele is van foglalva a megállapodásba, nincs 
jogalapja annak, hogy még egyszer követeljék azt. 

Polt Rita polgármester: 
Nem feltételezek én róluk semmi rosszat, csak alaposan szeretnék eljárni, hogy ne érhessenek 
késıbb meglepetések. Javaslom, hogy fogadjuk el az elıterjesztésben szereplı határozati 
javaslatot. Aztán beszélek az intézményvezetıvel, hogy e határozat birtokában azonnal kezdje 
el intézni a jogviszony megszüntetését, írják meg a közös megegyezést, hogy biztos legyen, és 
mielıbb el tudjuk kezdeni a helyettesítésük intézését. 

Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem emelje fel a kezét.  
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A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozta: 

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
53/2008. (VI. 25.) számú határozata: 

Magyarpolány Községi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 
Német Általános Iskola és Óvoda Noszlop magyarpolányi Német Nemzetiségi 
Iskolájában jelentkezı kettı fı pedagógus közalkalmazotti jogviszonyának 
2008. december 8-án közös megegyezéssel történı megszüntetésébıl származó 
költségek – a 2008. szeptember 1-el kezdıdı munkavégzés alóli felmentés 
idejére járó alapbérük, illetve a közszolgálati jogviszonyuk utolsó napján 
kifizetésre kerülı 5 havi jubileumi jutalmuk - fedezetére szolgáló összeget az 
iskola rendelkezésére bocsátja. 

 
Felelıs:     Polt Rita polgármester 
Határid ı: 2008. december 8. 
 
 

6. Napirendi pont: 

A Magyarpolány területén lévı illegális szemétlerakó rekultivációja 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

Polt Rita polgármester: 
Földmérıvel felmérettem az illegális szemétlerakó területét. A 3300m2-bıl 3000 m2 állami 
terület, 300 m2 pedig magánterület. „A települési szilárdhulladék-lerakókat érintı térségi szintő 
rekultivációs programok elvégzése” címő KEOP-2.3.0 kódszámú pályázat benyújtása 
szempontjából az állami tulajdonú területtel kapcsolatban két lehetıségünk van. Az egyik a 
tulajdonosi hozzájárulás kérése a pályázaton való részvételhez, a másik pedig a terület 
önkormányzati tulajdonba vétele. Az Észak Balatoni Hulladékkezelı Társulás projektvezetıje 
azt szorgalmazza, hogy az állam ingyenesen juttassa önkormányzati tulajdonba a 
hulladéklerakók területét. Több ilyen illegális hulladéklerakó van a megyében, ami állami 
tulajdonú. Ennél a verziónál a tulajdon átruházás költsége, a mővelési ág megváltoztatásának 
költsége mind az önkormányzatot terheli. Ráadásul szerintem az embereknek ez olyan szinten 
hulladéklerakóként él az agyukba, hogy a rekultiváció után is oda fogják hordani a szemetüket. 
A tulajdonosi hozzájárulással kapcsolatban már írtam a MNV Zrt.-nek. Válaszukban arra 
kérnek minket, hogy nyilatkozzunk arról, hogy nem terheljük meg a földet, nem lesz fizetési 
kötelezettségük ezzel kapcsolatban. Ezek birtokában kiadják a tulajdonosi hozzájárulást.  
A magánterület tulajdonosa hajlandó arra, hogy rendelkezésünkre bocsátja valamilyen 
formában azt a területet. Akár úgy, hogy megvásároljuk tıle az egész földet és a pályázat 
lebonyolítása után visszaadjuk, akár úgy, hogy szétméretem egy földmérıvel, és csak a 
számunkra szükséges részt vásároljuk meg. 

Javaslom, hogy a 036/4. hrsz.-ú állami terület vonatkozásában tulajdonosi hozzájárulást 
kérjünk az állami vagyon kezelıjétıl, valamint hozzunk egy olyan határozatot is, ami alapján 
megkezdhetem a 025/1. hrsz.-ú, magántulajdonban lévı terület önkormányzati tulajdonba 
kerülését. 

Aki egyetért azzal, hogy a 036/4. hrsz.-ú állami terület vonatkozásában tulajdonosi 
hozzájárulást kérjünk az állami vagyon kezelıjétıl, kérem kézfeltartással jelezze azt! 

A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozta: 
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Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
54/2008. (VI. 25.) számú határozata: 

Magyarpolány Községi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 
Magyarpolány község külterületén lévı illegális hulladéklerakó 
rekultivációja érdekében benyújtásra kerülı „A települési szilárdhulladék-
lerakókat érintı térségi szintő rekultivációs programok elvégzése” címő 
KEOP-2.3.0 kódszámú pályázat beadásához szükséges tulajdonosi 
hozzájárulás megadását kezdeményezi a 036/4. hrsz-ú állami tulajdonban 
lévı területe vonatkozásában. 

Felelıs:     Polt Rita polgármester 
Határid ı: 2008. július 1. 

  

Aki egyetért a 025/1. hrsz.-ú terület önkormányzati tulajdonba vételével, kérem emelje fel a 
kezét! 

A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozta: 

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
55/2008. (VI. 25.) számú határozata: 

Magyarpolány község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, 
hogy a Magyarpolány község külterületén lévı illegális hulladéklerakó 
rekultivációja érdekében benyújtásra kerülı „A települési 
szilárdhulladék-lerakókat érintı térségi szintő rekultivációs programok 
elvégzése” címő KEOP-2.3.0 kódszámú pályázat beadásához szükséges 
jelenleg magántulajdonban lévı 025/1. hrsz.-ú területet önkormányzati 
tulajdonba kerülését kezdeményezi. 

A Képviselı-testület felhatalmazza a Polgármestert a terület jelenlegi 
tulajdonosával, vagy képviselıjével történı kapcsolatfelvételre, valamint 
a terület önkormányzati tulajdonba kerülésérıl szóló megállapodás 
megkötésére. 

Felelıs:     Polt Rita polgármester 
Határid ı:  2008. július 1. 
 

 
7.  Napirendi pont: 

 

Hulladékgyőjt ı szigetek elhelyezése 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

Polt Rita polgármester: 
Abban tehát megállapodtunk az elızı ülésen, hogy az egyik hulladékgyőjtı sziget az orvosi 
rendelı mellett lesz. Arra gondoltam, hogy a Hivatal felıl, ha megyünk az Óvoda felé, ott az 
Éva házánál van egy kis terület, oda elhelyezhetnénk. Illetve a focipálya mellett is lehetne. 

Pálla Tiborné képviselı: 
Mindenképpen frekventált helyre kellene tenni. A focipálya nagyon kiesik, oda nem mennek ki 
azért az emberek. 
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Baumgartner Zsoltné: 
Ott a gáz cseretelep környékén is vannak szabad területek! 

Polt Rita polgármester: 
Az ott mind magántulajdonban van, oda nem rakhatjuk. 

Baumgartner Zsoltné: 
A Hegyalja út és a Dózsa út keresztezıdésérıl már a múltkor is beszéltünk. Szerintem az a hely 
minden szempontból megfelelne. 

Böröndi Ferenc képviselı: 
Ott, ahol a telefonfülke van. Le is van betonozva az alja. 

Polt Rita polgármester: 
Gondoljatok bele. Valaki jön be a faluba a Dózsán, aztán a domb tetején ott állnak azok a kukák. 

Pálla Tiborné képviselı: 
Spanyolfalat csináljunk oda, akár még mutatós is lehet. 

Böröndi Ferenc képviselı: 
Fából meg lehet csinálni a keretet, meg egy kis tetıt, és már kész is. 

Dr. Király Lászlóné képviselı: 
Lehetne olyan stílusú, mint a buszváró. Az nagyon mutatós. 

Weisz Ferencné: 
Deszkából is nagyon szépet lehet csinálni, ahogy a Feri az elıbb elmondta. 

Polt Rita polgármester: 
Akkor egyetértetek abban, hogy a második hulladékgyőjtı sziget a Sallai és a Dózsa utca sarkán 
lévı területen legyen? 
Aki a javaslattal egyetért, kérem emelje el a kezét! 

A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozta: 

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
56/2008. (VI. 25.) számú határozata: 

 
Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az 
Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárd-hulladékkezelési 
Önkormányzati Társulás (8200-Veszprém, Házgyár u. 1.) kérésének 
eleget téve a település területén kialakításra kerülı kettı darab 
hulladékgyőjtı sziget közül a második elhelyezésére a Dózsa út 
melletti 226. hrsz.-ú területet jelöli ki. 

Felelıs: Polt Rita polgármester 
Határid ı: folyamatos 
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8. Napirendi pont  
 
Egyetértés a játékkaszinók üzemeltetésére vonatkozó koncessziós pályázat kiírásával 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

Polt Rita polgármester: 
Kaptunk a héten egy levelet a Pénzügyminisztérium pályázati irodájától, amiben arra kérnek 
minket, hogy adjuk egyetértésünket a Közép-dunántúli Régió területén I. kategóriás kaszinó 
mőködtetésének koncessziós pályáztatására. 

dr. Szivák Péter körjegyzı: 
Tudni kell, hogy akkor I. kategóriás egy kaszinó, ha legalább 100 kártyaasztal, illetve 
legalább1000 darab pénznyerı automata üzemel. Hatalmas beruház kell tehát egy ilyen kaszinó 
beindításához. Nem valószínő, hogy pont Magyarpolányban fognak ilyet nyitni, de a 
koncessziós pályáztatás követelménye, hogy az érintett régió minden önkormányzatának ki kell 
kérni a véleményét.  

Dr. Király Lászlóné képviselı: 
Mi van akkor, ha nem értünk vele egyet? 
 
dr. Szivák Péter körjegyzı: 
Attól a pályázatot ugyanúgy kiírják, csak késıbb azokra a területekre nem kaphatnak engedélyt 
a kaszinók üzemeltetıi. 

Polt Rita polgármester: 
Nem szeretném még a lehetıségét se annak, hogy ide egy ekkora kaszinót építsenek. 

Dr. Király Lászlóné képviselı: 
Sajnos ismerek egy-két olyan embert aki minden pénzét ilyen automatákba dobálja bele. Nem 
szeretném, hogy itt helyben erre lehetıséget biztosítsunk. 

Pálla Tiborné képviselı: 
Sok családot tett már tönkre a játékgépezés! 

Polt Rita polgármester: 
Akkor egyetértetek azzal, hogy ne járuljunk hozzá a pályázat kiírásához? 
Aki javaslatommal egyetért, kérem emelje fel a kezét! 

A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozta: 

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
57/2008. (VI. 25.) számú határozata: 

 
Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete nem 
ért egyet azzal, hogy a Magyar Állam nevében eljárva a Magyar 
Köztársaság Pénzügyminisztere a Közép-Dunántúl Régió 
közigazgatási területén I. Kategóriába tartozó játékkaszinó 
alapítására és mőködtetésére – mint koncessziós tevékenység 
átengedésére – nyilvános koncessziós pályázatot írjon ki.  
 
Felelıs: Polt Rita polgármester 
Határid ı: 2008. július 25. 
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9. Napirendi pont  
 
Magyarpolány Község Önkormányzatának vagyongazdálkodásáról készült belsı 
ellenırzési jelentés ismertetése 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

Polt Rita polgármester: 
Az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás két munkatársa májusban belsı ellenırzés keretein 
belül vizsgálta az önkormányzat vagyongazdálkodásának szabályszerőségét. Az ellenırzésrıl 
készült jelentést megkaptátok. Van valakinek kérdése, véleménye a jelentéssel kapcsolatban? 

Pálla Tiborné képviselı: 
Szomorú vagyok. Már több ellenırzési jelentést olvastunk, de új dolog soha nem jön elı, arról 
például hogy megváltozott volna valami. Ezek a dolgozók képtelenek arra, hogy váltsanak. A 
mérleg, a beszámoló alátámasztása leltárakkal, egyebekkel itt sose ment. 

dr. Szivák Péter körjegyzı: 
Sokszor nem motiváltak az ellenırzött szervek. A belsı ellenırzést végzı hölgyek felhívták a 
figyelmemet arra, hogy elképzelhetı egy a jelentésben foglaltak ellenırzésével foglalkozó 
ellenırzés a közeljövıben. 

Pálla Tiborné képviselı: 
Az már régen rossz, ha valaki csak azért hajlandó a munkakörét ellátni, mert tart az 
utóellenırzéstıl. 

dr. Szivák Péter körjegyzı: 
Ha a jelentésbıl ez nem is tőnik ki, elmondanám, hogy a belsı ellenırök nagyon elégedettek 
voltak az itt tapasztaltakkal. Dicsérték az ellenırzött anyag összeállítását, alaposságát, és a 
benne foglaltakban sem találtak igazán kivetnivalót. Ami gond az a leltározás hiánya, de ezen 
kívül csak egy-két apróságot jegyeztek meg. Ami hiba van azt mindent le is írtak, ami megvan 
az nincs leírva, túl hosszú lenne. Olyan hogy minden tökéletesen jó, szerintem sohasem lesz, de 
ez nem az itt dolgozók hozzáállásán múlik. Elkészítettem a jelentésben foglaltak alapján egy 
intézkedési tervet, megpróbálunk minden hiányosságot pótolni. 

Polt Rita polgármester: 
Hozzunk egy határozatot a jelentésben foglaltak, illetve az intézkedési terv elfogadásáról! 
Kérem, aki javaslatommal egyetért kézfeltartással jelezze azt! 

A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozta: 

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 58/2008. (VI. 
25.) számú határozata: 

Magyarpolány Községi Önkormányzat Képviselıtestülete úgy dönt, hogy az Új 
Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás által végzett Magyarpolány község 
Önkormányzatának vagyonnal való gazdálkodásának szabályszerőségi 
ellenırzésérıl készült jelentést elfogadja. 

A  jelentéshez kapcsolódó intézkedési tervet a Képviselı-testület a határozat 1. 
számú mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá. 

Határidı: folyamatos 
Felelıs: dr. Szivák Péter körjegyzı  
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1. számú melléklet: 
Intézkedési Terv 

 
1. Az Önkormányzat vállalja, hogy a könyvviteli mérlegben kimutatott eszközök 
és források valódiságának bizonyítása érdekében mennyiségi leltárt készít. 
A Leltározási szabályzatban foglaltak és a gyakorlati alkalmazás összhangját 
biztosítani kell. (Számv. tv. 59. §, 249/200. (XII. 24.) Korm. Rendelet 37. §.) 
Határidı: 2008. december 31. 
Felelıs: dr. Szivák Péter körjegyzı 
 
2. A Vagyonrendelethez mellékelni kell az Önkormányzat vagyonának tételes 
felsorolását a forgalomképesség szerinti besorolás figyelembe vételével. 
Határidı: 2008. szeptember 30. 
Felelıs: dr. Szivák Péter körjegyzı 
 
3. Az Eszközök és források értékelési szabályzatában rögzíteni kell, hogy a helyi 
adók hátralékainak értékelésénél az egyedi vagy a csoportos értékelési eljárást 
választja-e az Önkormányzat. Az értékelést év végén ennek alapján kell elvégezni. 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: dr. Szivák Péter körjegyzı 
 
4. Az Értékelési szabályzatban meg kell határozni a behajthatatlan követelések 
elengedésének kritériumait, valamint a kintlévıség idıtartamát, amelynek alapján a 
behajtásra tett intézkedések költségkihatása, az adósok fellelhetısége 
figyelembevételével behajthatatlan követelésnek minısülnek. 
Határidı: 2008.szeptember 30. 
Felelıs: dr. Szivák Péter körjegyzı 
 
5. A A számviteli szabályzatokat a helyi sajátosságoknak megfelelıen kell 
átalakítani, a személyi és jogszabályi változásoknak megfelelıen aktualizálni. 
Határidı: 2008. szeptember 30. 
Felelıs: dr. Szivák Péter körjegyzı 
 
6.  A Gazdasági Társaságokban lévı tulajdoni részesedést jelentı befektetéseknél, a 
hitelviszonyt megtestesítı egy évnél hosszabb lejáratú értékpapíroknál, a 
készleteknél és a követeléseknél az értékvesztést el kell számolni, az elszámolás 
körülményeit dokumentálni kell. 
Határidı: 2007. szeptember 30. 
Felelıs: dr. Szivák Péter körjegyzı  

 
10. Napirendi pont  
A helyi önkormányzatokat 2007-ben megilletı normatív hozzájárulás és átengedett 
személyi jövedelemadó elszámolásának ellenırzésérıl Magyarpolány Község 
Önkormányzatánál készült számvevıi jelentés ismertetése 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

Polt Rita polgármester: 
A számvevıi ellenırzés leginkább a mővészeti iskola normatíva leigénylését vizsgálta. Elıtte 
decemberben volt egy teljes körő MÁK ellenırzés is ebben a témában. Egy-két apró dologra 
hívta fel mindössze a figyelmet. 
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dr. Szivák Péter körjegyzı: 
A jelentés összegzésében egyetlen intézkedési javaslat szerepel. A Mővészeti Iskola 2007. július 
– augusztusi idıszakban igényelt normatíváinak Noszloppal történı elszámolására hívja fel a 
figyelmemet. Az elszámolás a 2007. évi gazdálkodásról szóló beszámoló elkészítésével  
megtörtént. További intézkedésre a normatívák elszámolásával kapcsolatban nincs szükség. 

Polt Rita polgármester: 
Hozzunk egy határozatot a jelentésben foglaltak elfogadásáról! Kérem, aki javaslatommal 
egyetért emelje fel a kezét! 

A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozta: 

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 59/2008. 
(VI. 25.) számú határozata: 
 
Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi 
önkormányzatokat 2007-ben megilletı normatív hozzájárulás és átengedett 
személyi jövedelemadó elszámolásának ellenırzésérıl Magyarpolány Község 
Önkormányzatánál készített számvevıi jelentésben foglaltakat megismerte, és a 
benne foglalt intézkedési javaslat végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. 

Felelıs: Polt Rita polgármester 
Határid ı: azonnal 

11. Napirendi pont  

Elıadó: Polt Rita polgármester 
Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének kérésének tárgyalása 

Polt Rita polgármester: 
Tegnap jött egy levél a TÖOSZ-tól, hogy el kívánnak indulni az „Önkormányzati kapacitás-
építési program norvég tapasztalatok alapján 2009-2010” elnevezéső pályázaton, és arra kérnek 
minket nyilatkozzunk arról, hogy a nekik fizetendı éves tagdíj összegét a pályázati önrész 
finanszírozására ajánljuk. Nem kell emiatt többet fizetnünk, csak ezt a nyilatkozatot kérik 
tılünk. Szerintem megadhatjuk. Van valakinek más véleménye? 
Aki egyetért azzal, hogy a nyilatkozzunk a TÖOSZ részére az éves tagdíj pályázati önrészként 
történı felhasználhatóságáról, kérem emelje fel a kezét! 

A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozta: 

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 60/2008. (VI. 25.) 
számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Települési 
Önkormányzatok Országos Szövetsége tagjaként a 2008. évi tagdíj figyelembevételével a 
2009 és 2010-re esedékes rendes tagdíjat (a két évre) összesen 51.320 Ft, azaz 
ötvenegyezer-háromszázhúsz Forint összeget a TÖOSZ EGT és Norvég Finanszírozási 
Mechanizmusok pályázati kiírása 4. kiemelt terület „A helyi és regionális, valamint 
központi hatóságok / önkormányzatok kompetenciájának és adminisztratív kapacitásának 
növelése beleértve információ-technológiai eszközök használatát” címő célterületére, 
„ Önkormányzati kapacitás-építési program norvég tapasztalatok alapján 2009-2010” 
címő projekt költségvetésének önrészéhez biztosítja. A fizetés ütemezése a tagdíj-
fizetéssel azonos módon történik. 

Felelıs: Polt Rita polgármester 
Határid ı: azonnal 
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12. Napirendi pont  
 
Játszóterek szabványosítására érkezett ajánlat elfogadása  
Elıadó: Polt Rita polgármester 
 
Polt Rita polgármester: 
2008 végéig EU-konformnak kell lenni minden játszótérnek. Ha nem az, akkor be kell zárni. Az 
ısszel kiírásra fog kerülni egy pályázat, amibe 100%-os támogatással lehet EU-konform 
játszóterek kialakítására pályázni. Érkezett hozzám egy ajánlat, amely ingyenesen végezne egy 
felmérést a jelenlegi állapotokról, és lebonyolítaná ezt a pályázatot. Az Önkormányzatnak 
semmilyen kötelezettsége nincsen, akkor se, ha nem nyer ez a pályázat. Amennyiben nyer a 
pályázat, úgy az állam 100%-ban támogatja a beruházás lebonyolítását, és a teljes pályázati 
összegbıl 12% a pályázatírói költségek fedezésére fordítható.  

Pálla Tiborné képviselı: 
Hol kerülne megépítésre ez a játszótér? Új játszótér kialakítására vonatkozik ez a pályázati 
lehetıség, vagy a régiek átalakítására is sor kerülhet? 

Polt Rita polgármester: 
Az óvoda, illetve az iskola udvarában lévı játszóterek átalakítását gondoltam teljesen 
megterveztetni és megcsináltatni. Lényegében ez nekünk egy forintunkba sem kerül. Egyedül 
azt kell eldöntenünk, hogy odaadjuk-e ennek a cégnek a teljes költség 12%-át, vagy magunk 
bonyolítjuk a pályázatot.  

Böröndi Ferenc képviselı: 
Felesleges! Bízzuk meg inkább ezt a céget. 

Polt Rita polgármester: 
Mindenkinek ez a véleménye, hogy adjunk megbízást az Info-Datax Kft-nek a pályázat 
lebonyolítására?  
Aki ezzel egyetért, kérem emelje fel a kezét! 

A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozta: 

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
61/2008. (VI. 25.) számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselıtestülete úgy 
dönt, hogy megbízási szerzıdést köt az Info-Datax Kft.-vel a település 
játszótereinek uniós szabványoknak megfelelı átalakítására vonatkozó 
forrás szerzési és a szabványosítás lebonyolításával kapcsolatos 
feladatok ellátására. 
A Képviselı-testület felkéri a Polgármestert a megbízási szerzıdés 
aláírására, valamint a játszóterek szabványosításával kapcsolatos 
további feladatok elvégzésére. 
 
Felelıs: Polt Rita polgármester 
Határid ı: folyamatos 
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Polt Rita polgármester: 
Köszönöm szépen a részvételt, az ülést ezennel bezárom. (18.25.) 

 

Magyarpolány, 2008. július 4. 

 
 
 
 
 
 
   Polt Rita     dr. Szivák Péter 
                 polgármester         körjegyzı 


