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Szám: 11-17/2008. 

J E G Y Z İ K Ö N Y V  

Készült:  Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. 
szeptember 15-én (hétfın) 18.00 órakor kezdıdı nyilvános ülésérıl. 

Az ülés helye: Magyarpolány Hivatal Tanácsterme 

Jelen vannak:  

 Polt Rita polgármester 

 Böröndi Ferenc képviselı 

 Majer András képviselı 

 Dr. Király Lászlóné képviselı 

 Dr. Paksi Zoltán képviselı 

 Polt Jánosné képviselı 

 

Igazoltan távol maradt:   

 György Anita képviselı 

 Pálla Tiborné képviselı  

Tanácskozási joggal jelen van: 

 Weisz Ferencné kisebbségi önkormányzat elnöke 

 dr. Szivák Péter körjegyzı 
  

Polt Rita polgármester: 

Köszöntöm a Képviselı-testület tagjait. Megállapítom, hogy Magyarpolány Község 
Önkormányzata Képviselı-testületének tagjai közül az ülésen 6 fı jelen van, az ülés 
határozatképes, így azt megnyitom. 
A napirenddel kapcsolatban van valakinek kérdése, vagy javaslata újabb pont felvételére? 
Szeretném, ha felvennénk még kettı darab napirendi pontot a már meglévıek közé. Az egyik a 
Veszprém Megyei Önkormányzat által kiírt önerı kiegészítésére szolgáló pályázaton történı 
indulás, a másik pedig újabb 10 millió forint pénzintézetnél történı lekötése! 
 
Aki a javaslatommal, illetve a meghívóban szereplı napirendi pontokkal egyetért, kérem 
emelje fel a kezét! 

A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az ülés napirendjét a következık 
szerint fogadta 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.) Az Önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása  
Elıadó: Polt Rita polgármester 

3.) A kiegészített gyermekvédelmi beszámoló elfogadása. 
   Elıadó: Polt Rita polgármester 

4.) Az orvosi körzetekrıl szóló rendelet módosítása. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

5.)  Az Önkormányzati Tervtanácsról szóló rendelet hatályon kívül helyezése. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

6.) A helyi címer és zászló alapításáról szóló rendelet módosítása. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

7.) A kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjérıl szóló rendelet 
módosítása. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

8.) A lakáshoz jutás önkormányzati támogatásáról szóló rendelet módosítása. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

9.) A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 
közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása 

       Elıadó: Polt Rita polgármester 

10.) A Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda Noszlop Magyarpolányi 
Tagintézményének 2008. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolójának 
elfogadása 

        Elıadó: Polt Rita polgármester 

11.) A Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2009. évi 
fordulójában való részvétel. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

12.) A Kossuth u. 12. szám alatti közkifolyó javítása 
        Elıadó: Polt Rita polgármester 

13.) Önkormányzat számláján lévı összegbıl 10 millió Ft pénzintézetnél történı 
lekötése 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

14.)- Pályázat benyújtása a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Gazdasági 
és Területrendezési Bizottsága által kiírt Veszprém megyei települési 
önkormányzatok és társulásaik fejlesztési célú pályázatait elısegítı saját erı 
kiegészítésre irányuló 2008. évi támogatásra 

 Elıadó: Polt Rita polgármester 
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15.) Vegyes Ügyek 
        Elıadó: Polt Rita polgármester 
 

Napirendi pontok tárgyalása: 
 

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

Polt Rita polgármester: 
Csabai Tiborral a Mővészeti Iskola igazgatói feladatainak ellátásáról szóló közalkalmazotti 
szerzıdést megkötöttük, valamint a 68/2008. (VII.30.) számú határozatunk alapján készített 
óvodai konyha fejújítására készített pályázat is benyújtásra került. A Megyei Önkormányzat 
befogadta a pályázatot, de döntés még nem volt. 
Pályázattal kapcsolatban annyit még elmondanék, hogy az "Ora et Labora" pályázattal 
kapcsolatban túl vagyunk egy komoly hiánypótláson, és ezen a héten kedden helyszíni 
ellenırzést is tartottak a pályázatban részt vevı településeken. Lefényképezték a lépcsıket, a 
passió helyszínét, és nagyon pozitívan nyilatkoztak a pályázatról. Elıreláthatólag december 
elején fog ezzel a pályázattal kapcsolatban döntés születni. 

Van valakinek kérdése az elhangzottakkal kapcsolatban? 

Amennyiben nincs hozzászólás, kérdezem, hogy elfogadjátok-e a lejárt határidejő határozatok 
végrehajtásáról szóló beszámolómat? 

Aki elfogadja, kérem kézfeltartással jelezze azt! 

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

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
71/2008. (IX. 15.) számú határozata: 

Magyarpolány község Önkormányzatának Képviselı-testülete 
elfogadja a Polgármester lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 
szóló beszámolóját 

 
Felelıs: Polt Rita polgármester 
Határid ı: azonnal 

2. Napirendi pont: 
 
Az Önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása.  
Elıadó: Polt Rita polgármester 
 

Polt Rita polgármester: 
Van kérdésetek a beszámolóval kapcsolatban? Nekem az nem világos, hogy a személyi 
juttatások összege miért ilyen magas! 

dr. Szivák Péter körjegyzı: 
Abba még benne van Rajtad és a Janán kívül a Csilla végkielégítése is. 
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Polt Rita polgármester: 
Más észrevételetek, kérdésetek nincs? 
Amennyiben nincs, megkérdezem, hogy egyetértetek-e az Önkormányzat I. féléves 
gazdálkodásának elfogadásáról? 
 
Aki a beszámoló elfogadásával egyetért, kérem emelje fel a kezét! 

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

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
72/2008. (IX. 15.) számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
dönt, hogy elfogadja az Önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról 
szóló beszámolóját. 

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

 

Polt Rita polgármester: 
Az elıterjesztés mellékletét képezi a 2008. évi költségvetés bevételi és kiadási elıirányzatainak 
módosulását tartalmazó beszámoló, amennyiben egyetértetek vele ennek megfelelıen 
módosítanunk kell a 2008. évi költségvetést. 

Aki egyetért a költségvetési rendeletünk elıterjesztés szerinti elıirányzat módosulásával, kérem 
emelje fel a kezét! 

A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következı rendeletet alkotta: 

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2008. (IX.16.) 
rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl szóló 3/2008. (II.21.) 

rendelet módosításáról 
 (a rendelet szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi) 

 

3. Napirendi pont: 

A kiegészített gyermekvédelmi beszámoló elfogadása. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

Polt Rita polgármester: 
A gyermekvédelmi beszámoló május végi elfogadása után kaptunk egy észrevételt a Megyei 
Gyámhivataltól, melyben felhívják a figyelmemet a gyermekvédelmi beszámoló tartalmi 
hiányosságaira,, és felkérnek annak kiegészítésére. 

dr. Szivák Péter körjegyzı: 
Két dolgot kértek tılünk. Az egyik, hogy számoljunk be a településen gyermek és fiatalkorú 
elkövetık által végrehajtott bőncselekményekrıl, a másik pedig, hogy határozzunk meg célokat 
a gyermekvédelemmel kapcsolatban. Valóban nem volt szó a beszámolóban a gyermek és 
fiatalkorúak által elkövetett bőncselekményekrıl, mivel ilyen nem is volt 2007-ben 
Magyarpolányban. Ezt most leírtuk. Jövıbeni célként pedig a "Szülık klubja" elnevezéső 
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összejövetelek szervezésével szeretnénk újabb csatornát kiépíteni a gyermekjóléti szolgálat és a 
nehéz helyzetben lévı családok között.  

Polt Rita polgármester: 
Én is ott voltam a Szociális Bizottság utolsó ülésén, ahol megdöbbentı volt, hogy az egyik 
családban az anya nem tudott arról, hogy a GYES után anyasági pótlékra jogosult, és ha jól 
tudom a harmadik gyerek után egy évig nem igényeltek családi pótlékot sem. Ezekben az 
esetekben a családsegítınek ilyen jellegő segítséget is meg kellene adni a rászoruló családoknak. 

Dr. Király Lászlóné képviselı: 
Nekem is az a véleményem, hogy a gyermekjóléti szolgálat jelzırendszere nem mőködik jól! A 
gyermekjóléti szolgálatnak több irányból kellene jelzést kapni a problémákról, hogy ilyen 
esetekben elıbb tudjanak segíteni. 

Dr. Paksi Zoltán képviselı: 
Szerintem a Rita által elmondott példában az Anitának kellett volna szólnia az anyukának a 
lehetıségekrıl!  

Polt Rita polgármester: 
Beszéltem vele errıl, és azt mondta, hogy a védınınek elsısorban a gyermek egészségi 
állapotáért, egészséges fejlıdéséért kell felelısséget vállalnia. 
Sok lehetıség van ezen a településen, ezekrıl minél több csatornán kell tájékoztatni az 
embereket. 

Dr. Király Lászlóné képviselı: 
Kezdhetjük rögtön az iskolával, ha egy gyerek semmilyen közösségi programban nem vesz 
részt, már szólhatna is a tanító, hogy jobban figyeljünk oda, vagy a családsegítı jobban 
figyeljen oda rá!  

Polt Rita polgármester: 
Akkor javaslom, hogy a jövıbeni célokat egészítsük ki a gyermekjóléti jelzırendszer 
fejlesztésével és bıvítésével és így fogadjuk el a kiegészített gyermekvédelmi beszámolót? 

Aki egyetért a javaslatommal, kérem emelje fel a kezét! 

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

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
73/2008. (IX. 15.) számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
dönt, hogy elfogadja a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 
ellátásáról szóló beszámolónak a Közép-dunántúli Közigazgatási 
Hivatal Szociális és Gyámhivatala észrevételének megfelelıen 
módosított változatát. 
 
Felelıs: Polt Rita polgármester 
Határid ı: azonnal 

 

4. Napirendi pont: 

Az orvosi körzetekrıl szóló rendelet módosítása. 
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Elıadó: Polt Rita polgármester 

Polt Rita polgármester: 
Rendeletben kell szabályozni a háziorvosi a gyermek háziorvosi és a fogorvosi ellátás körzeteit 
az egyes településeken. 2002-ben lettek rögzítve ezek az adatok Magyarpolányban. Ezek egy 
része már elavult, illetve bıvült is az adatszolgáltatás köre az akkor elvárthoz képest. A 
rendelettervezetben a jelenleg érvényben lévı adatok szerepelnek, kérlek titeket, hogy 
fogadjátok el az elıterjesztés mellékletét képezı rendelettervezetet. 
Aki az orvosi körzetekrıl szóló rendelettervezet elfogadásával egyetért kérem, emelje fel a 
kezét! 

A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következı rendeletet alkotta: 

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
12/2008. (IX.16.) rendelete 

az egészségügyi ellátás körzeteirıl 
 (a rendelet szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi) 

 
5. Napirendi pont: 

Az Önkormányzati Tervtanácsról szóló rendelet hatályon kívül helyezése. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

Polt Rita polgármester: 
Az Önkormányzati tervtanácsról szóló 8/2005. (IV.1.) rendeletünk a törvényi változások 
következtében már nem felel meg a vonatkozó rendelkezéseknek, és tekintettel arra, hogy 
mőködésére évek óta nem volt példa módosítása helyett javaslom annak hatályon kívül 
helyezését. 

A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következı rendeletet alkotta: 

 
Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 

13/2008. (X.1.) rendelete 
az Önkormányzati Tervtanács létrehozásáról, mőködésének rendjérıl 

szóló 8/2005. (IV. 1.) rendelet hatályon kívül helyezésérıl 
(a rendelet szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi) 

 
 

6. Napirendi pont: 

A helyi címer és zászló alapításáról szóló rendelet módosítása. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

Polt Rita polgármester: 
A helyi címer és zászló alapításáról és használatáról szóló rendeletünkben megbeszélést 
igénylı változást nem tartalmaz a rendelet-tervezet. A szervezeti struktúra változása 
következtében létrejövı változásokat vezette át a Péter ebben a rendeletben. 
Aki a rendelet-tervezet elfogadásával egyetért, kérem emelje fel a kezét! 

A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következı rendeletet alkotta: 
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Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
14/2008. (IX.16.) rendelete 

a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjérıl szóló 
11/2004. (IV. 28.) rendelet módosításáról 

(a rendelet szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi) 

 

7. Napirendi pont: 

A kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjérıl szóló rendelet módosítása. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

Polt Rita polgármester: 
A kitüntetések alapításáról és adományozásáról szól rendelettel ugyanaz a helyzet, mint az 
elızı pontban tárgyalt címerhasználatról szólóval. Az rendelet utolsó módosítása óta eltelt idı 
alatt történt változásokat vezeti át az elıterjesztés mellékletét képezı rendelet-tervezet. 
Aki a rendelet-tervezet elfogadásával egyetért, kérem emelje fel a kezét! 

A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következı rendeletet alkotta: 

 
Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 

15/2008. (IX.16.) rendelete 
a kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjérıl szóló 12/2004. 

(IV. 28.) rendelet módosításáról 

(a rendelet szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi) 

8. Napirendi pont: 

A lakáshoz jutás önkormányzati támogatásáról szóló rendelet módosítása 

Elıadó: Polt Rita polgármester 

Polt Rita polgármester: 
Az elızı ülésünkön döntöttünk a lakáshoz jutás önkormányzati támogatásáról. A jogosultsági 
feltételek között szerepel, hogy csak a Magyarpolány belterületén lévı telkek, illetve ingatlanok 
tulajdonosaira vonatkozik a támogatási lehetıség, és szeretném ezt kiterjeszteni Magyarpolány 
teljes közigazgatási területére. Egyetértetek ezzel? 

Aki a javaslatommal egyetért, kérem emelje fel a kezét! 

A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következı rendeletet alkotta: 

 
Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 

16/2008. (IX.16.) rendelete 
a lakáshoz jutás önkormányzati támogatásáról szóló 10/2008. (VIII. 1.) 

rendelet módosításáról 
(a rendelet szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi) 

 



8 
 

9. Napirendi pont: 

Közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 
közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

Polt Rita polgármester: 
Módosítanunk kellene a köztisztasági rendeletünkben meghatározott főnyírási díjakat, ugyanis 
azt vettem észre, hogy a jelenlegi díjszabás mellett a kiszámlázható pár száz forint ellenében az 
embereknek már jobban megéri velünk gondoztatni a területét, minthogy azt saját maga ellássa. 
Eredetileg a birtokukról gondoskodni nem tudó személyek számára lett biztosítva ez a 
szolgáltatás. A munkások egyszerően nem gyızik. Ezenkívül nem is ezért alkalmazzuk ıket. 
Számos más dolguk van a fiúknak. Nyáron van az összes beruházás, ahol szintén szükség lenne 
rájuk. 

Weisz Ferencné elnök: 
Kaptam én is, ahogy a Kossuth utcában mindenki az Önkormányzattól egy levelet, amiben fel 
lettünk szólítva a telkünk elıtti közterület tisztítására. Elıre szólok, hogy mi holnap elutazunk, 
és nem tudjuk a füvet levágni. 

Polt Rita polgármester: 
GKM rendelkezik az ingatlantulajdonosok köztisztasággal kapcsolatos kötelezettségeirıl, és a 
tulajdonosok kötelezettségévé teszi a házuk elıtti területnek az úttestig terjedı tisztántartását, 
síkosság mentesítését. A hétvégen megrendezésre kerülı búcsú miatt kértem a Kossuth utcai 
ingatlantulajdonosokat a fő levágására. Egyrészt az Önkormányzatnak nincsen rá kapacitása, 
másrészt a GKM rendelet alapján nem is a mi kötelezettségünk. 

Weisz Ferencné elnök: 
Azóta rendezettek a közterületek, mióta az Önkormányzat vette kezébe azok tisztántartását. A 
Kossuth utca a turisták által kikerülhetetlen. Szerintem az ilyen frekventált helyeken az 
Önkormányzatnak kellene gondoskodni a közterületek tisztántartásáról. 

Polt Rita polgármester: 
Ilyen a Petıfi utcai is, a Dózsa utca is. Ha az Önkormányzat elkezdi a tulajdonosok helyett 
csinálni ezeket a karbantartási munkákat, akkor elindul a lavina, és joggal kéri majd mindenki, 
hogy akkor nála is csináljuk mi. Ahol jelenleg mi vágjuk a füvet, ott mindenhol fizetnek is érte. 
Vagy mindenkinek pénzért nyírjuk, azt amit nekik kellene lenyírni, vagy kezdhetjük az egész 
faluba mindenhol mi nyírni. Így is sok konfliktus alakult már ki a főnyírásból, nem akarom ezt 
gerjeszteni azzal, hogy egyes utcákban ingyen csináljuk azt, amiért máshol pénzt kérünk. 

Dr. Paksi Zoltán képviselı: 
Ezért kell emelni a díjat, hogy ez büntetés legyen, ne egy szolgáltatás díja! 

dr. Szivák Péter körjegyzı: 
Eleve lenne egy olyan lehetıség is, hogy felszólítás után rögtön megbüntetem 30.000 Ft-ig 
terjedıen. Ezt szeretnénk elkerülni ahol lehetséges, de mindenképpen úgy, hogy azért érezzék 
meg a mulasztás következményeit. 

Bıröndi Ferenc képviselı: 
Legalább duplájára kellene emelnünk a főnyírás díját, és akkor még mindig a piaci ár alatt 
lennénk! 
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Polt Rita polgármester: 
A damilos főnyíróval történı főnyírás teszi ki az igénylések 99 %-át, szárzúzásra szerintem 
még egyszer sem került sor. Akkor a Feri javaslata alapján javaslom, hogy a damilos főnyíróval 
történı nyírás díját emeljük 3.000 Ft/ órára. A másik két munkadíjat kisebb mértékben is elég 
lenne emelni, nem?  

Bıröndi Ferenc képviselı: 
A munkagépes nyírást emeljük 7000 Ft/órára, a szárzúzást pedig 9.000 Ft/órára. 

Polt Rita polgármester: 
Egyetértetek azzal, hogy a főnyírás díját damilos géppel 3.000 Ft/órára, munkagéppel 7.000 
Ft/óra, a szárzúzás díját pedig 9.000 Ft/órára emeljük? 
Aki a javaslatommal egyetért. kérem emelje fel a kezét! 

A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következı rendeletet alkotta: 

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 17/2008. (IX.16.) 
rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal 

kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 13/2004. (IV.28.) rendelet 
módosításáról 

 (a rendelet szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi) 

 

10. Napirendi pont: 

A Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda Noszlop Magyarpolányi 
Tagintézményének 2008. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolójának elfogadása. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

Polt Rita polgármester: 
Átnéztem az iskola féléves beszámolóját, és furcsának tartom, hogy az óvodai intézményi 
étkeztetésnél az egész évre tervezett 5,3 millióból 3 és fél már felhasználásra került. Minden 
más területen a teljesítés a tervezett 50%-a körül található, ezt kivéve. Az igaz, hogy június 30-
ig végig igénybe veszik a gyerekek az étkeztetést, aztán a nyári szünet miatt ott van két lyukas 
hónap, ez megmagyarázná az eltérést, de akkor az iskolai étkeztetésnél miért nem így van? 

Dr. Király Lászlóné képviselı: 
Nem lehet, hogy nıtt a gyermeklétszám az év elején tervezetthez képest? 

Polt Rita polgármester: 
Ilyen mértékben nem emelkedett az oviban a létszám. 

Dr. Paksi Zoltán képviselı: 
Lehet, hogy a tavasszal többen jártak az óvodába, tehát az iskolába továbblépı gyerekeknél 
kevesebbet írattak be ısszel, így csökkent a létszám, és kevesebb gyerekre kell fızni. 

Polt Rita polgármester: 
Elképzelhetı. Rákérdezek majd még erre. Mindenesetre most javaslom, hogy fogadjuk el az 
iskola gazdálkodásáról szóló féléves beszámolót. 
Aki javaslatommal egyetért, kérem emelje fel a kezét! 
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A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozta: 

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
74/2008. (IX. 15.) számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Német 
Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda Noszlop Magyarpolányi 
Tagintézményének 2008. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját 
elfogadja. 

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

 

 

11. Napirendi pont: 

A Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2009. évi 
fordulójában való részvétel. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

Polt Rita polgármester: 
Idén kaptunk egy tájékoztató levelet az Oktatási és Kulturális Minisztériumtól, melyben 
tájékoztatnak a 2009. évi Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat részleteirıl, valamint felkérnek 
arra, hogy amennyiben úgy döntünk, hogy csatlakozni szeretnénk a pályázathoz szeptember 
30-ig, és juttassuk vissza részükre a csatlakozási nyilatkozatot. Arról van ugye szó, hogy 
amennyiben mi a nyertes pályázóknak biztosítunk havi 5000 Ft támogatást, az állam azt 
további 5000 Ft-tal kiegészíti, ami már jelentıs támogatásnak mondható. 
Tavaly három nyertes pályázónk volt az A pályázaton, ami egy éves támogatást jelent. A B 
pályázati kiírásra a továbbtanulás elıtt álló tanuló nyújthat be pályázatot, és 3 évre szóló 
támogatást nyerhet el tılünk. Tavaly egy ilyen tanuló volt, de nem sikerült neki idén felvételt 
nyerni államilag támogatott képzést nyújtó felsıoktatási intézményben, ezért nem fogja kapni 
az ösztöndíjat. 
Kérdezem, hogy jövıre is részt vegyünk-e ebben a pályázati rendszerben? 

Dr. Király Lászlóné képviselı: 
Persze mindenképpen, adjuk meg nekik az esélyt. 

Dr. Paksi Zoltán képviselı: 
Ha jól tudom a szociális rászorultságot nézik hangsúlyozottan az ösztöndíj megítélésénél. 
Szerintem kevés gyermek, vagy család fog beleférni Magyarpolányban ebbe a körbe, de én is 
támogatom a részvételünket. 

Polt Rita polgármester: 
Rendben van. Aki egyetért azzal, hogy Magyarpolány Község Önkormányzata részt vegyen a 
Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat 2009. évi fordulójában, kérem emelje fel a kezét! 
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A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozta: 

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
75/2008. (IX. 15.) számú határozata: 

 
Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy 
Magyarpolány Község Önkormányzata csatlakozik a Bursa Hungarica 
Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2009. évi fordulójához. 
A Képviselı-testület felhatalmazza a Polgármestert a csatlakozási és az on-line 
nyilatkozat aláírására, valamint felkéri, hogy azt az OKM Támogatáskezelı 
felé továbbítsa. 
 
Felelıs:  Polt Rita polgármester 
Határid ı: 2008. szeptember 30. 
 

 
 
12. Napirendi pont: 

A Kossuth u. 12. szám alatti közkifolyó javítása. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

Polt Rita polgármester: 
Megtudtam, hogy a Kossuth u. 12. szám elıtti közcsap elromlott. Megkerestem a szolgáltatót. 
140.000 Ft-ba kerülne a csap kicserélése. A terveink között szerepel a szatócsbolt felújítása, és 
a mellette lévı közterület kiépítése. A tervek között szerepel egy csap, valamint ivókút 
kialakítása is. Kérdezem, hogy megcsináltassuk-e ezt a csapot 140.000 Ft-ért, vagy ne, és 
akkor a reményeim szerint jövıre elkészülı kút pótolná azt. 

Polt Jánosné képviselı: 
Halasszuk el a jövı év elejére ezt a döntést, és akkor majd attól függıen dönthetünk, hogy 
elkészül-e a szatócsbolt melletti közkút.  

Polt Rita polgármester: 
Mindenképpen most kellene dönteni. Vagy leszereltetem a kutat, vagy megcsináltatjuk azt. 
Péter megnézte a jogszabályi hátterét, az engedélyemmel megszüntethetı a közkifolyó. 

Polt Jánosné képviselı: 
Ha jövıre lesz másik kút, akkor szerintem fölösleges mind a kettıt fizetnünk. 

Bıröndi Ferenc képviselı: 
Nem ez az egyetlen közcsap a faluban. Ha megszüntetjük sem maradnak víz nélkül a turisták, 
illetve az a pár család, aki nincs rákötve a közhálóra. 

Polt Rita polgármester: 
Akkor ne költsünk most rá? Aki egyetért a Kossuth u. 12. szám alatti közcsap 
megszüntetésével, kérem kézfeltartással jelezze azt! 
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A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozta: 

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
76/2008. (IX. 15.) számú határozata: 

 
Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy 
a Magyarpolány, Kossuth u. 12. szám elıtt található közkifolyót nem kívánja 
felújítani. 
Felelıs:     Polt Rita polgármester 
Határid ı: azonnal 
 

 

13. Napirendi pont: 

Az Önkormányzat számláján lévı összegbıl 10 millió Ft pénzintézetnél történı lekötése 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

Polt Rita polgármester: 
A tavasszal döntöttünk az Önkormányzat számláján lévı tartalék összegébıl 10 millió Ft 
lekötésérıl. A szerzıdést azóta már kétszer is meghosszabbítottam, és közel 300 ezer Ft kamat 
képzıdött. Szerintem leköthetnénk újabb 10 millió Ft-ot a költségvetési tartalékból. Jelenleg az 
ott lévı összes pénzre nincs szükségünk, és igen komoly összegő kamattól esünk el, ha csak 
úgy állni hagyjuk azon a számlán a pénzt. 

Dr. Király Lászlóné:  
Kár lenne elesni több százezer Forinttól. Szerintem szavazzuk meg az újabb 10 millió Ft 
lekötését! 

Bıröndi Ferenc képviselı: 
Szerintem is kössük le azokat a pénzeszközöket, amiket nem használunk! 

Polt Rita polgármester: 
Akkor szavazásra bocsátom a kérdést. aki egyetért azzal, hogy költségvetési tartalékból 10 
millió Ft-ot pénzintézetnél kössünk le kérem emelje fel a kezét! 

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

 
Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
77/2008. (IX. 15.) számú határozata: 

 
Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
40/2008. (IV. 29.) számú határozatában meghatározott összegen 
felül a költségvetésében tartalék címen szereplı összegbıl újabb 10 
millió Ft pénzintézetnél történı lekötésérıl dönt. 

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

Pályázat benyújtása a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Gazdasági és 
Területrendezési Bizottsága által kiírt Veszprém megyei települési önkormányzatok és 
társulásaik fejlesztési célú pályázatait elısegítı saját erı kiegészítésre irányuló 2008. évi 
támogatásra 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

Polt Rita polgármester: 
Benyújtanék egy pályázatot a Veszprém Megyei Önkormányzat által saját erı kiegészítésére 
kiírt pályázati kiírására. Erre akkor nyílik lehetıség, ha van olyan benyújtott pályázatunk, ami 
még nincs elbírálva. Nekünk van ez a ROP-os pályázatunk a kálvária-lépcsı felújítására, 
valamint a Passió lebonyolításához szükséges mobil-színpad, illetve hang és fénytechnikájának 
kiépítésére. Ennek a pályázatnak az önrésze 7 és fél millió forint. Pályázni az önrész 30%-ára 
lehet, ez esetünkben körülbelül kettı millió forint. A pályázat benyújtásához szükség van a 
Képviselı-testület döntésére, a fejlesztésrıl, valamint az rendelkezésre álló önrész biztosításáról! 

Egyetértetek azzal, hogy benyújtsam ezt a pályázatot? 

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

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
78/2008. (IX. 15.) számú határozata: 

 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
dönt, hogy a 28/2008. (III.27.) számú határozata alapján Ajka Város 
Önkormányzatának gesztorságával a Közép-dunántúli Fejlesztési 
Tanács által 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 benyújtott Ora et Labora címő pályázathoz szükséges 
7.480.014 Ft (azaz hétmillió–négyszáznyolcvanezer-tizennégy 
forint) összegő önrész kiegészítése érdekében benyújtja pályázatát a 
Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Gazdasági és 
Területrendezési Bizottsága által kiírt Veszprém megyei települési 
önkormányzatok és társulásaik fejlesztési célú pályázatait elısegítı 
saját erı kiegészítésre irányuló 2008. évi támogatásra. 

Az Ora er Labora pályázat keretein belül Magyarpolány községben a 
Kálvária-lépcsı felújítására, és a passió játékhoz szükséges mobil 
színpad felállítására, a hang és fénytechnika kiépítésére kerül sor. 

A pályázati önrész összegét a Képviselı-testület a 28/2008. (III. 27.) 
számú határozatában foglaltaknak megfelelıen az Önkormányzat 
2008-2010 évi költségvetésének a terhére biztosította. 

 
Felelıs: Polt Rita polgármester 
Határid ı: 2008. október 30. 
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15. Napirendi pont: 

Vegyes ügyek 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

Polt Rita polgármester: 
Beszéltünk már róla, hogy a szociális alapfeladatok ellátására Noszlop központtal 
létrehozhatnánk egy társulást. A noszlopi polgármester Úrtól kaptam egy megállapodás 
tervezetet erre a társulásra vonatkozóan, de nekem még lenne egy-két egyeztetésre váró 
kérdésem! 
Nem találtam benne a bevételek elosztására vonatkozó rendelkezést, hogy mindenkinek a 
bevételeként azt az összeget számolják el, amit a saját ellátottai után kap, ahogyan az az 
iskolánál is történik. Aztán ennek a Központnak lenne egy vezetıje, de az a megállapodásból 
nem derül ki, hogy ki fizetné az İ bérét! 
Nincs rendelkezés arra vonatkozóan se, hogy ha a kapott normatíva több, mint amennyit mi az 
adott feladat ellátására költünk, a különbséget hogyan kapjuk vissza. 

Dr. Király Lászlóné képviselı: 
Mi elınyünk származik nekünk abból, ha Noszloppal közösen látjuk el a szociális alapellátás 
feladatait? 

Polt Rita polgármester: 
Ugyanúgy, ahogy az iskolánál is, ha társulási formában végezzük el a szolgáltatást, akkor plusz 
normatívát kapunk érte! Aztán Noszlopon már kiépült a szociális étkeztetés 
intézményrendszere, amit Polányban is egy az egyben átvehetnénk, és akkor itt is kapnának 
ebédet a rászorulók! 
A pénzügyi elszámolás tekintetében még szeretnék egyeztetni a noszlopi Polgármester Úrral. 
Javaslom, hogy a következı ülésünkön folytassuk a téma tárgyalását. 

A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadja a Polgármester Asszony 
javaslatát (határozathozatal nélkül). 

Polt Rita polgármester: 
Megköszöni a részvételt, és bezárja az ülést. 

Magyarpolány, 2008. október 6. 

 
 
 
 
 
 
 
   Polt Rita     dr. Szivák Péter 
                 polgármester         körjegyzı 


