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Szám: 11-20/2008. 

J E G Y Z İ K Ö N Y V  

Készült:  Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. 
november 14-én (pénteken) 16.00 órakor kezdıdı nyilvános ülésérıl. 

Az ülés helye: Magyarpolány Hivatal Tanácsterme. 

Jelen vannak:  

 Polt Rita polgármester 

 Böröndi Ferenc képviselı 

 György Anita képviselı 

 Dr. Király Lászlóné képviselı 

 Dr. Paksi Zoltán képviselı 

 Majer András képviselı 

 Pálla Tiborné képviselı  

 Polt Jánosné képviselı 

Tanácskozási joggal jelen van: 

 dr. Szivák Péter körjegyzı 

 Weisz Ferencné kisebbségi önkormányzat elnöke 

 Dohanekné Mészáros Gyöngyi  intézményvezetı 

 Csabai Tibor  intézményvezetı 

 
Polt Rita polgármester: 

Köszöntöm a Képviselı-testület tagjait. Megállapítom, hogy Magyarpolány Község 
Önkormányzata Képviselı-testületének tagjai közül mindenki jelen van, az ülés 
határozatképes, így azt megnyitom. 
A napirenddel kapcsolatban van valakinek kérdése, vagy javaslata újabb pont felvételére? 
Amennyiben nincs szavazásra bocsátom a napirendi pontok elfogadását! Aki az ülés 
napirendjének meghívóban szereplı napirendi pontokkal megegyezı formában történı 
elfogadásával egyetért, kérem emelje fel a kezét! 

A Képviselı-testület 8 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.)  A 2009. évi éves belsı ellenırzési terv jóváhagyása. 
 Elıadó: Polt Rita polgármester 
 

2.) A Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának 
szabályairól szóló rendelet elfogadása. 
 Elıadó: Polt Rita polgármester 

 

 

Napirendi pontok tárgyalása: 

1.Napirendi pont: 
 
A 2009 évi éves belsı ellenırzési terv jóváhagyása. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

Polt Rita polgármester: 
Az önkormányzat belsı ellenırzésével kapcsolatos feladatokat az Új Atlantisz Többcélú 
Kistérségi Társulás látja el. Kötelezettségének eleget téve a Társulás elkészített a jövı évre 
vonatkozó ellenırzési tervét, mely szerint Magyarpolány község önkormányzatánál a pályázati 
renddel kapcsolatban hajtanának végre vizsgálatot nyár elején. Nekünk mindössze annyit kell 
tennünk, hogy elfogadjuk a tervet. Péterrel átnéztük, és elfogadhatónak tartjuk a tervet. Lett 
volna elızetesen lehetıségünk a tervet megváltoztatni, vagy kiegészíteni, de nem tartottuk 
szükségesnek. 
Amennyiben valakinek van kérdése az ellenırzési tervvel kapcsolatban, kérem tegye azt fel! 

Aki a 2009. évi belsı ellenırzési tervvel egyetért, kérem tegye fel a kezét!  
 

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

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
90/2008. (XI. 14.) számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 
elfogadja az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás által készített 
2009. évre vonatkozó ellenırzési tervet. 

Felelıs: Polt Rita polgármester 
Határid ı: 2008. november 15. 
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2. Napirendi pont: 
 
A Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának 
szabályairól szóló rendelet elfogadása. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 
 

Polt Rita polgármester: 
A Következı testületi ülésünkön fogunk majd dönteni a Bursa Hungarica Ösztöndíjra benyújtott 
pályázatok elbírálásáról. Ennek a könnyebb lebonyolítása érdekében készült et a szabályzat, 
amiben még vannak olyan nyitva hagyott kérdések, amiket együtt kell most eldöntenünk. 

dr. Szivák Péter körjegyzı: 
A felsıoktatásban részt vevık támogatásáról szóló Kormányrendelet szerint a Képviselı-
testületek saját belsı szabályzatuk alapján értékelik és bírálják el a beérkezı pályázatokat. Ilyen 
szabályzattal Magyarpolány ezidáig nem rendelkezett, ezt a hiányosságot kell most pótolni. 
Mindenképpen meg kell beszélni a szociális rászorultság jövedelemhatárait. Arra gondoltam, 
hogy a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegéhez viszonyítva határozzuk meg ezeket a 
jövedelemhatárokat, és külön kategóriát képezünk a hátrányosabb helyzető gyermekek számára, 
akiknek a szülei elváltak, vagy akik tartósan és súlyosan betegek, árvák vagy félárvák. Várom a 
javaslataitokat. 

Polt Jánosné képviselı: 
Szerintem tényleg csak azok a gyerekek részesüljenek ebben a támogatásban, akik igazán 
rászorultak. Állapítsuk meg a határt az öregségi nyugdíjminimum 100, illetve 150 %-ában. 
 

Polt Rita polgármester: 
Ha ennyire alacsonyan szabnánk meg a feltételeket, akkor kár meghirdetni, mert ebbe szerintem 
egy polányi gyerek sem esik bele. 
 
György Anita képviselı: 
Az a probléma, hogy a minimálbérre bejelentett vállalkozók gyermekei fognak elsısorban 
megfelelni ezeknek a jövedelemmel kapcsolatos feltételeknek. 
 
dr. Szivák Péter körjegyzı: 
A jövedelemkorlátot csak egy szőkítı tényezınek kell felfognunk, aki ebbe nem esik bele az 
biztos, hogy nem kap támogatást, de aki ezeknek megfelel, annak sem kötelezı adnunk. 
Felállítunk egy sorrendet a szociálisan rászorultak között, és aki ennek a végén áll, az 
kevesebbet, vagy semmit sem kap. Attól függ mennyi pénzt szánunk rá. 

Polt Rita polgármester: 
Tavaly ötezer forintot adtunk mindenkinek, ami azt jelenti, hogy egy támogatott gyerek évi 
ötvenezer forintjába kerül az önkormányzatnak. Próbáljunk meg tényleg egy olyan határt találni, 
hogy azok kapjanak támogatást, akinek a családja megélhetését veszélyeztetik a felsıfokú 
tanulmányokkal járó kiadások. Úgy gondolom, hogy a nyugdíjminimum 150, illetve 250%-a 
megfelelı határvonalat jelentene. 

Dr. Király Lászlóné képviselı: 
Ez túl nagy különbség lenne a két csoport között, szerintem közelítsük ezt a két számot, és 
legyen 170, illetve 200 %. 
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Polt Rita polgármester: 
Egyetértetek az Ilivel? 
 
Böröndi Ferenc képviselı: 
Szerintem ez így egy nagyvonalú feltétel, de legyen. 

Polt Jánosné képviselı: 
Ez az ötvenezer forint az Önkormányzat számára nem nagy kiadás, de sok családnak 
megkönnyítheti az életét. Ha ezeket a %-okat hagyjuk, akkor szélesebb körnek tudunk segíteni, 
és én ezt támogatom. 

Polt Rita polgármester: 
Jó. Egyéb kérdése, vagy hozzászólása van valakinek? 
Aki egyetért a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálására alkotott 
szabályzatban foglaltakkal, valamint azzal, hogy a szociális rászorultság jövedelemhatárát az 
öregségi nyugdíjminimum 170, hátrányos helyzető gyermekek esetén 200 %-ában állapítsuk 
meg, kérem emelje fel a kezét! 
 

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

Magyarpolány Község Önkormányzatának 19/2008 (XI.18.) rendelete  
a Bursa Hungarica” Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

elbírálásának szabályairól 
 

(a rendelet szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi) 

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

Magyarpolány, 2008. november 20. 

 
 
 
 
 
 
 
   Polt Rita     dr. Szivák Péter 
                 polgármester         körjegyzı 


