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Szám: 11-22/2008. 

J E G Y Z İ K Ö N Y V  

Készült:  Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. 
november 24-én (hétfın) 17.00 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 

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

  
2.) Magyarpolány Község Önkormányzata 2008. évi költségvetésének III. negyedéves 

teljesítésérıl szóló beszámoló elfogadása. 
 Elıadó: Polt Rita polgármester 
 

3.) Magyarpolány község Önkormányzatának 2009. évi költségvetési koncepciójának 
elfogadása. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 
 

4.)  A magyarpolányi 2248. hrsz.-ú ingatlan megvásárlására tett ajánlat tárgyalása. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 
 

5.) A helyi állattartás szabályairól szóló 15/2004. (IV. 30.) rendelet módosítása. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 
 

6.) Magyarpolány Községi Önkormányzat vagyonáról és a rendelkezési jog 
gyakorlásáról szóló 12/1993. (X. 22.) rendelet módosítása. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

7.) Döntés a Dél-Bakony Kulturális Turisztikai és Környezetvédelmi Egyesülethez 
történı csatlakozásról. 

  Elıadó: Polt Rita polgármester 
 

8.) Közös Fenntartású Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratának elfogadása. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

 
9.) Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának a 

módosítása. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 
 

10.) A Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda Noszlop Magyarpolányi 
Tagintézményeinek háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló beszámoló 
elfogadása. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 
 

11.) Játszótér építésére irányuló pályázat benyújtása. 
 Elıadó: Polt Rita polgármester 
 

12.) Vegyes ügyek 
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: 
Tájékoztatlak titeket, hogy a "Bursa Hungarica" önkormányzati ösztöndíjpályázat benyújtási 
határideje lejárt, a pályázatokról a mai zárt ülésen fogunk dönteni. A 77/2008. (IX.15.) 
határozatunk alapján 10 millió forintot lekötöttem a Raiffeisen banknál, így már összesen 20 
millió forintunk van lekötve. Az "Ora et labora" pályázat önrészének kiegészítésére a pályázatot 
benyújtottam, az elıterjesztések kiküldésekor még nem volt információk az eredményérıl, ma 
már tudom, hogy nem nyert a pályázat, forráshiányra tekintettel elutasították azt. 
Amennyiben valakinek van kérdése az elhangzottakkal kapcsolatban, kérem tegye azt fel! 

Aki a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról készített beszámolóban foglaltakkal egyetért, 
kérem tegye fel a kezét!  

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

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
94/2008. (XI. 24.) 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: 

Magyarpolány Község Önkormányzata 2008. évi költségvetésének III. negyedéves 
teljesítésérıl szóló beszámoló elfogadása. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 
 

Polt Rita polgármester: 
Mindenki megkapta az Önkormányzat háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló beszámoló egy 
példányát. Egy hibát találtam benne a helyi adó bevételeknél, ahol az elıirányzat 600 ezer Ft-
volt, teljesítésre be van írva 878 ezer Ft, a teljesítés százalékához pedig 96 százalék. A 96 
százalék az jó, a teljesítés összegét kellett kijavítani 576 ezer forintra. A hibát már kijavítottuk, 
de nektek még a hibás adatokkal lett kiküldve. A kiadásoknál ami szemet szúrhat az a 
felújításoknál szereplı 7,2 milliós teljesítés, holott csak 3,9 millió volt betervezve. Ebbe már 
benne van az Óvoda felújítása is, ami több mint három millió forintba került, és év elején még 
nem volt betervezve.  

Pálla Tiborné képviselı: 
A személyi juttatások teljesítésének arány aránya, miért nem egyenes arányban növekszik a 
munkaadót terhelı járulékokkal? 
 

Polt Rita polgármester: 
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Erre én is rákérdeztem a pénzügyeseknél, és azt mondták, hogy az Államkincstár nettó módon 
finanszíroz, tehát a normatíváink után fizetendı adók és járulékok összegét ık levonják és 
elutalják, nekünk már csak a ténylegesen kifizetésre kerülı nettó összegek kerülnek átutalásra. 
Az adók és járulékok könyvelését csak akkor tudják elvégezni, ha a MÁK errıl megküldi az 
igazolást, így a bérek és munkáltatói járulékok könyvelése idıben elcsúszhat. 
 
Pálla Tiborné képviselı: 
Elfogadom a választ, de nem értek egyet ezzel a módszerrel, így nem lehet átlátni a tényleges 
teljesítéseket. 

Polt Rita polgármester: 
Bárkinek bármi kérdése van még? Elfogadjátok az Önkormányzat gazdálkodásának 
háromnegyed éves beszámolóját? 
 

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

 
Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
95/2008. (XI. 24.) számú határozata: 

Magyarpolány község Önkormányzatának Képviselıtestülete úgy 
dönt, hogy Magyarpolány község Önkormányzata 2008. évi 
költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl szóló beszámolót 
elfogadja. 
 
Felelıs: Polt Rita polgármester 
Határid ı: 2008. november 30. 

 

3. Napirendi pont: 

Magyarpolány Község Önkormányzata 2009. évi költségvetési koncepciójának 
elfogadása. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 
 

Polt Rita polgármester: 
A jövı évre vonatkozó költségvetési koncepcióval kapcsolatban túl sok konkrétumot nem tudok 
elmondani, tekintettel arra, hogy a jövı évi költségvetést az Országgyőlés még nem fogadta el. 
Ha a tervezetet vesszük alapul, akkor visszaesés lesz tapasztalható a támogatások terén. Egy-két 
példát kiemelek. A Körjegyzıség mőködésére, ahogy az már az együttes ülésen is elhangzott, az 
idei 8 millió forintos támogatás helyett, jövıre kettı millióval kevesebb, azaz 6 millió forintot 
fogunk kapni. Az iskola fenntartása idén körülbelül 48 millió forintba került, jövıre 40 millió 
forintba fog, mivel a tizenharmadik havi béreket nem kell kifizetni, és két nyugdíjba vonuló 
tanár helyett fiatalokat vettünk fel, akiknek jóval kevesebb bért kell fizetni. Mindezek ellenére a 
várható normatívák alapján ugyanannyit kell hozzátenni a normatívákhoz, mint idén.  
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Szerencsére van egy egész komoly megtakarításunk, de én úgy gondolom, hogy ha ezt elkezdjük 
felélni, akkor csak kitoljuk a problémát. el kellene már most gondolkodnunk, hol lehetne 
spórolnunk, illetve racionalizálnunk, hogy a fejlesztésre is maradjon pénze az 
Önkormányzatnak. 

Van kérdése, vagy hozzászólása valakinek a koncepcióhoz? 

Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom a kérdést! Aki egyetért Magyarpolány község 
Önkormányzata 2009. évi költségvetési koncepciójának elıterjesztésben foglaltak szerinti 
elfogadásával, kérem emelje fel a kezét! 

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

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
96/2008. (XI. 24.) számú határozata: 

Magyarpolány község Önkormányzatának Képviselı-testülete 
Magyarpolány község Önkormányzatának 2009. évi költségvetési 
koncepcióját megtárgyalta, és az elhangzottak figyelembe vételével 
elfogadta azt. 

Felelıs: Polt Rita polgármester 
Határid ı: 2008. november 30. 

 

4. Napirendi pont: 

A magyarpolányi 2248. hrsz.-ú ingatlan megvásárlására tett ajánlat tárgyalása. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 
 

Polt Rita polgármester: 
Ha megnéztétek ezt a térképet, láthatjátok, hogy Katona Zoltán a plébániakert fölötti 
egybefüggı önkormányzati terület megosztására, és egy részének megvételére tett ajánlatot. 
Megcsinálták ık maguknak az utat, de attól félnek, hogy ha azzal az Önkormányzat valamit 
kezdeni fog, például elidegeníti, akkor nem tudják azon az úton megközelíteni a telküket. Az a 
problémám, hogy ha ık azt a térképen feltüntetett módon levágják, akkor a maradék 
tulajdonunkban maradó résznek nem lesz útcsatlakozása. A Péterrel arra gondoltunk, hogy mi 
hozzájárulhatunk ahhoz, hogy az İ költségükön ezt az utat a rendezési tervben is 
meghosszabbítsuk, és az út fölötti részt értékesíthetjük nekik. 

Pálla Tiborné képviselı: 
Az ott egy nagyon szép és értékes terület, és voltak is tervei az Önkormányzatnak azzal 
kapcsolatban. Nem tartanám szerencsésnek, ha megválnánk tıle. 
 
Bıröndi Ferenc képviselı: 
Nem tudom mikor jártatok arra utoljára, de a kialakított út fölötti terület már nagyon meredek és 
gazos. azzal a résszel biztosan nem tudunk semmit kezdeni, ha azt eladjuk, azzal nagy kár nem 
éri az Önkormányzatot. 

Pálla Tiborné képviselı: 
Nem tudják azt a telket máshonnan megközelíteni? 
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Dr. Paksi Zoltán képviselı: 
Meg tudja, lentrıl a plébánia kert felıl, de a ház fenn van a telek felsı végén, és onnan autóval 
nem tud felmenni a házig. 

Polt Rita polgármester: 
Amennyiben hozzájárulunk a kérés teljesítéséhez, még mindig marad a plébániakert fölött egy 
nagy terület, amivel mi rendelkezünk. Nekik csak arra kell az a felsı terület, hogy biztosítsák a 
házhoz a bejárást. 

Pálla Tiborné képviselı: 
Akkor miért nem kérnek egyszerően szolgalmi jogot arra telekre, sokkal egyszerőbb lenne. 

Polt Rita polgármester: 
Lehet, hogy az is jó lenne nekik. Mit szólnátok ahhoz, ha ezen az ülésen nem döntenénk ebben a 
kérdésben. Beszélek még a Zoliékkal, hogy nekik milyen megoldások felelnének meg, és majd 
egy késıbbi ülésen visszatérünk a témára. 

A Képviselı-testület 8  igen szavazattal, ellenszavazat nélkül – határozathozatal nélkül -  
elfogadta a javaslatot. 

5. Napirendi pont: 

A helyi állattartás szabályairól szóló 15/2004. (IV. 30.) rendelet módosítása. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

Polt Rita polgármester: 
A helyi állattartásról szóló rendeltünket mindenképpen módosítanunk kellett, a Péter talált benne 
olyan rendelkezéseket, amik a jelenlegi szabályozásnak nem felelnek meg, illetve voltak 
jogbizonytalanságot eredményezı szabályozások is, amik le lettek konkretizálva. Azzal 
gondolom mindannyian tisztában vagytok, hogy a kóbor, vagy legalábbis felügyelet nélkül utcán 
tartózkodó kutyák sok problémát okoznak a településen, hetente jönnek bejelentések a 
Hivatalba. A gyepmester kiszállási díját a z Önkormányzat fizetni, és ezt akkor is ki kell fizetni, 
ha nem tud egy kutyát sem befogni, mert mire kiér már nincsenek kint az utcán. Mindenszentek 
idején is sorra jöttek a bejelentések, hogy sok a kutya a temetı környékén, sok embert elkísért a 
kutyája, amiket ugyanúgy befoghattunk volna, mint a ténylegesen gazdátlan ebeket. A 
problémát néhány helyen fényképes nyilvántartással, vagy legalább is a kutyák megjelölésével, 
bilétával történı ellátásával oldották meg.  

György Anita képviselı: 
Minden kutyáról fényképet készítenénk? Nem túlzás ez egy kicsit? 

Polt Rita polgármester: 
Szerintem hatásos lehetne. A panaszosnak megmutatjuk a nyilvántartást, hogy felismeri-e a 
kóbor kutyát, sokkal könnyebben be tudnánk azonosítani az ebeket. 

Bıröndi Ferenc képviselı: 
Elsı körben a bilétás módszert támogatnám, ami annyival biztosan elıre vinné a rendszert, hogy 
ha egy kutyán nem látunk bilétát, azt gazdátlannak tekinthetjük, és rögtön lehet intézkedni a 
befogásáról. Ha van rajta akkor lehet neki felszólítást küldeni, vagy meg is lehetne akár büntetni. 

Polt Rita polgármester: 
Ha az kell ahhoz, hogy megoldódjon ez a probléma, elindítunk egy pár szabálysértési eljárást, 
hogy komolyabban vegyék a lakosok a helyzetet, de jelenleg csak ritkán tudják megmondani a 
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panaszosok, hogy van az utcán kóborló kutyának gazdája, illetve, hogy ki az. Túl nagy költség 
vonzata nem lenne annak a pár száz számozott bilétának a beszerzése. 

Bıröndi Ferenc képviselı: 
Ha valakinek a kutyája elpusztul, az visszaadhatná a bilétát, és akkor újra ki lehetne adni. 

Polt Rita polgármester: 
Úgy gondoltam én is. az elsı bilétát ingyen megkapnák a kutyák gazdái, de ha elveszítik a pótlás 
költségét már nekik kellene fedezni. 

György Anita képviselı: 
Ha valaki fél a kutyáktól, az elkerüli nagy ívben, nem fog odamenni még a számát nézegetni, az 
biztos. 

Polt Rita polgármester: 
Fehér bilétán nagy fekete számokat messzirıl is le lehet olvasni. A fényképes nyilvántartás 
bevezetését késıbbre is halaszthatjuk, de valamit mindenképpen kell lépnünk!  
A módosítás törvényességi részével gondolom mindenki egyet ért. Aki az ebek számozott 
bilétával történı ellátásával egyetért, és támogatja, hogy ez a rendeletbe bekerüljön kérem, 
emelje fel a kezét! 

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

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
20/2008. (XI.25.) rendelete 
a helyi állattartás szabályairól 

 (a rendelet szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi) 

 

6. Napirendi pont: 

Magyarpolány Községi Önkormányzat vagyonáról és a rendelkezési jog gyakorlásáról 
szóló 12/1993. (X. 22.) rendelet módosítása. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

Polt Rita polgármester: 
Ahogy az elıterjesztésben is szerepel, a vagyon rendeltetünk 1993 óta érdemben nem lett 
módosítva. Péter elkészítette a rendelet kiegészítését tartalmazó rendelet tervezetet. Nem tudom, 
van e valakinek kérdése  a tervezettel kapcsolatban? 

dr. szivák Péter körjegyzı: 
Annyit elmondanék még, hogy a tavasszal tartott belsı ellenırzési jelentésben is hiányosságként 
szerepel az Önkormányzat vagyonleltárának nem naprakész vezetése. Jelen rendelet mellékletei 
tartalmazzák az Önkormányzat nem forgalomképes, illetve korlátozottan forgalomképes 
vagyontárgyainak felsorolását. Elsısorban ezt a hiányosságot szerettem volna pótolni, de aztán 
kiderült, hogy az egész rendelet módosításra szorul.  

Pálla Tiborné képviselı: 
Hogy áll a hivatali és intézményi leltározás, ha jól emlékszem az ellenırzési jelentésben ennek a 
hiányáról is szó volt.  
 



8 
 

dr. szivák Péter körjegyzı: 
Elkészítettem és 2008. október 31-tıl érvényes is a Körjegyzıségre, valamint az 
Önkormányzatra és Intézményeire vonatkozó leltározási szabályzat. Az alapján január 1-i 
fordulónappal fogjuk elkészíteni a leltárt. Remélem bele fog férni az idınkbe. 

Polt Rita polgármester: 
Van még valakinek kérdése? Aki egyetért a vagyonrendelet elfogadásával kérem emelje fel a 
kezét! 

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

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
21/2008. (XI.25.) rendelete 

az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal történı rendelkezési jog 
gyakorlásáról 

 (a rendelet szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi) 

 

7. Napirendi pont: 

Döntés a Dél-Bakony Kulturális Turisztikai és Környezetvédelmi Egyesülethez történı 
csatlakozásról. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

Polt Rita polgármester: 
Részt vettem a Dél-Bakony Kulturális Turisztikai és Környezetvédelmi Egyesület legutóbbi 
ülésén, ami után kaptam egy megkeresést, hogy nem szeretne-e Magyarpolány is csatlakozni az 
Egyesülethez. A környék települései közül már szinte mindenki tagja ennek az Egyesületnek, 
szerintem hasznos lenne, ha mi is csatlakoznánk. A tagságnak van egy 50.000 Ft-os éves díja, 
ezen kívül semmilyen kötelezettséggel nem jár, de a jövıben megjelenı pályázatok 
benyújtásakor elınyt élvezhetnénk, ha az egyes tagjaként pályáznánk a kulturális, turisztikai 
pályázatokra. Egyetértetek azzal, hogy csatlakozzunk az egyesülethez? 

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 
97/2008. (XI. 24.) számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 
csatlakozik a Dél-Bakony Kulturális Turisztikai és 
Környezetvédelmi Egyesülethez, annak Alapszabályát elfogadja, 
valamint kötelezettséget vállal az évi 50.000 Ft (azaz ötven-ezer 
forint) összegő tagdíj megfizetésére. 

A Képviselı-testület felhatalmazza továbbá a Polgármestert a 
csatlakozási szándéknyilatkozat aláírására. 
 
Felelıs: Polt Rita polgármester 
Határid ı: 2008. november 30. 
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8. Napirendi pont: 

Közös Fenntartású Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratának elfogadása. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

Polt Rita polgármester: 
Az elızı ülésen döntöttünk arról, hogy a szociális alapfeladatok ellátására Társulást hozunk létre 
Noszlop székhellyel. A társulásnak elkészült az alapító Okirata, amit utólag küldtünk ki a 
részetekre. Az Alapító Okirat semmi olyat nem tartalmaz, amirıl az elızı üléseken nem 
beszéltünk volna. 
Javaslom, hogy emelje fel a kezét, aki az elıterjesztés mellékletében szereplı Alapító okirat 
elfogadásával egyetért! 

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

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
98/2008. (XI. 24.) számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
szociális alapfeladatok ellátására Noszlop székhellyel létrehozandó 
Közös Fenntartású Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratát 
jóváhagyja. 

A Képviselı-testület felhatalmazza továbbá a Polgármestert az 
Alapító Okirat aláírására. 
 
Felelıs: Polt Rita polgármester 
Határid ı: 2008. december 31. 

 
 

9. Napirendi pont: 

Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának a módosítása. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

Polt Rita polgármester: 
Az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás 2009. január 1-tıl szociális alapszolgáltatás 
körébe tartozó feladatokat is el fog látni. Ezen feladatbıvülés következtében a Társulás Társulási 
Megállapodása módosításra szorult. Változott tovább a Társulás tagjainak, az általuk 
mőködtetett Intézmények elnevezése is, amiknek a kijavítására szintén szükség volt.  
A Társulás november 19-én tartott ülésen végre is hajtotta a szükséges módosításokat, és az 
Intézményvezetı Úr levelében arra kért minket, mint tagönkormányzatokat, hogy a legközelebbi 
testületi ülésünkön hagyjuk ezeket jóvá. 

Egyetértetek azzal, hogy a határozati javaslatban foglaltaknak megfelelıen elfogadjuk az Új 
Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításait? 

Aki a javaslatommal egyetért, kérem emelje fel a kezét! 

A Képviselı-testület 8  igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozta: 
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Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
99/2008. (XI. 24.) számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja 
az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás – a 
Társulási Tanács 48/2008. (XI.19.) TT. számú határozatával elfogadott - 
módosítását az elıterjesztés 1. számú mellékletében foglaltaknak 
megfelelıen. 
A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Új Atlantisz 
Többcélú Kistérségi Társulás többször módosított Társulási 
Megállapodását aláírja. 
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy a határozatot az Új 
Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás Elnökének küldje meg. 
 
Felelıs: Polt Rita polgármester 
Határid ı: azonnal 
 

10. Napirendi pont: 

A Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda Noszlop Magyarpolányi 
Tagintézményeinek háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

Polt Rita polgármester: 
Annyival máris kiegészíteném, illetve indokolnám a beszámolóban foglaltakat, hogy a 
bértámogatásos résznél, Magyarolánynál a tervezett négymillió-hatszázezer helyett, már 
hatmillió-ötszázötvennyolcezren állunk. ennek az az oka, hogy az Ili után benyújtott 
létszámleépítéses pályázaton nyertünk, már meg is jött a pénz, és az oda van beszámolva. 
Noszlopról egyébként most azt az információt kaptam, hogy jelenleg 5,9 milliós pluszban 
állunk, de most lesz még december elején a két nyugdíjba vonuló pedagógus végkielégítésének 
kifizetése, bár azt már nem az idei évhez fogják könyvelni. 

Baumgartner Zsoltné intézményvezetı: 
Igen. A költségvetést decembertıl decemberig kell terveznünk. 

Polt Rita polgármester: 
Van valakinek kérdése a beszámolóval kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, kérem emelje fel a kezét, aki egyetért az iskola háromnegyed éves 
beszámolójának elfogadásával! 

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

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
100/2008. (XI. 24.) számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda Noszlop 
Magyarpolányi Tagintézményeinek háromnegyed éves 
gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja. 

Felelıs: Polt Rita polgármester 
Határid ı: 2008. november 30. 
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11. Napirendi pont: 

Játszótér építésére irányuló pályázat benyújtása. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

Polt Rita polgármester: 
Az Európai uniós szabványoknak megfelelı játszótér kialakítására kiírt pályázatra az Info Datax 
Kft. elkészíti a korábba kötött megbízási szerzısben foglaltaknak megfelelıen a pályázatunkat. 
A pályázat benyújtásához a Kft.-nek szüksége van az elıterjesztésbe szereplı határozati javaslat 
elfogadására, melyben döntünk a pályázaton történı indulásról. Egyetértetek a pályázaton 
történı indulással. 

Pálla Tiborné képviselı: 
Persze, hogy egyet értünk, hiszen korábban ezt már eldöntöttük. 

Polt Rita polgármester: 
Itt tényleg csak a korábbi döntésünk megerısítésérıl, konkretizálásáról van szó. Aki egyetért 
azzal, hogy induljunk a játszótér pályázaton, és az elıterjesztésben szereplı határozati javaslatot 
elfogadja, kérem emelje fel a kezét! 

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

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
101/2008. (XI. 24.) számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
dönt, hogy a „Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Miniszter 
135/2008. (X. 18.) FVM rendelete az Európai Mezıgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és fejlesztésre igénybe 
vehetı támogatások részletes feltételeirıl” szóló rendeletnek 
megfelelıen pályázatot nyújt be a 330  helyrajzi számú ingatlanokon 
az EU szabványoknak megfelelı játszóterek kialakítására illetve 
szabványosítására. 

A Képviselı-testület felkéri a polgármestert a projekttel kapcsolatos 
szerzıdések megkötésére és a fejlesztés elırehaladásáról való 
beszámolásra. 

Felelıs: Polt Rita polgármester 
Határid ı: azonnal 

 

12. Napirendi pont: 

Vegyes ügyek 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

Polt Rita polgármester: 
Rengetem idım ráment, mire az áramszolgáltatási szerzıdésünkhöz kapcsolódó iratokat 
összegyőjtöttem, de muszáj volt, ugyanis még az elızı ciklusban került megkötésre a Tivi Kft., 
az akkori ÉDÁSZ, és a magyarpolányi önkormányzat között egy megállapodás, amit a szabad 
piaci szolgáltatások hazánkban történı bevezetését követıen a Tivi Kft, az E-ON irányába 
felmondott, és máshonnan vásárolja az energiát. Biztosan emlékeztek rá, hogy a tavasszal jött is 
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tılük egy megkeresés, hogy szeretnénk-e az E-ON helyett mástól vásárolni a villamos áramot. 
Akkor mi nem kívántuk lecserélni az áramszolgáltatót, de ha a Tivi Kft.-vel kötött 
szerzıdésünket nem akarjuk felmondani, akkor onnan kell rendelnünk a villamos áramot, 
ahonnan ık. Végül is nem egy új szerzıdést írtunk, hanem az eredeti szerzıdés árambeszerzésre 
és karbantartásra vonatkozó részét módosítottuk. 

Pálla Tiborné képviselı: 
Akkor most hová kell telefonálni, ha gond van a világítással? 

Polt Rita polgármester: 
Ugyanúgy nekünk, és mi majd továbbítjuk a megkereséseket. Egyébként, ha nem leszünk 
elégedettek a karbantartással, a szerzıdés arra vonatkozó részét megfelelıen alátámasztott 
indoklás mellett bármikor felbonthatjuk. 
Más dolog. Pár hete felhívott a Balázs, hogy kimerült a defibrillátorban az akumlátor, 
megrendelte egy újat, aminek az ára közel százezer forint, és ezt velünk szeretné kifizettetni. 
Utána néztem, hogy a defibrillátor nem kötelezı orvosi eszköz, e nélkül is tudna praktizálni. 
Ráadásul magát a készüléket is mi vásároltuk, és ı ezt ugyanígy használja Rendeken és 
Gyepesen is. Elıkerestem az a megállapodást, ami alapján a Balázs ellátja a háziorvosi 
feladatokat. Érdekes, hogy a körzet három településbıl áll, de minden költséget Polány fizet.  

Pálla Tiborné képviselı: 
Ajka miért nem vállal arányosan részt a terhekbıl? 

Polt Rita polgármester: 
Arra gondoltam itt, hogy Ajka csak a helységet biztosítja az orvosi ellátáshoz, mi pedig azon túl 
fizetjük a takarítást, és a rezsi nagy részét is. éves szinten nagyon sokba kerül nekünk ez így. 
Ráadásul a szerzıdésben szereplı harmincezer forintos hozzájárulás helyett ma már havi 
hetvenötezer forintot utalunk át a Balázsnak, úgy hogy a szerzıdést nem módosítottuk. További 
adalék még, hogy a rendelı villanyórája a mai napig nem lett átíratva, így azt még mindig az 
önkormányzat fizeti. 

Polt Jánosné képviselı: 
Ha már szóba került az orvosi ellátás megemlíteném, hogy többen panaszkodtak már nálam az 
ellátás színvonalára, valamint a saját szememmel láttam, hogy a betegek a rendelés kezdetéig 
nincsenek beengedve a váróterembe, hanem kint várakoznak a ház elıtt. szerintem ez 
tarthatatlan. 

Polt Rita polgármester: 
Hozzám is sok panasz érkezett már a Balázzsal kapcsolatban, ami még jobban megerısíti 
bennem, hogy ne támogassuk ilyen mértékben a tevékenységét. Igaz, hogy ügyesen 
megfogalmazták a szerzıdésben, hogy a szerzıdés az Önkormányzat részérıl csak akkor 
mondható fel, ha az orvos tevékenységét nem megfelelı színvonalon látja el. 

dr. Szivák Péter körjegyzı: 
A szerzıdés felmondásának ilyen jellegő korlátozása véleményem szerint törvénytelen, a rendes 
felmondás esetkörét nem lehet ilyen mértékben korlátozni. 

Dr. Paksi Zoltán képviselı: 
Szerintem sem. A szerzıdésben a rendes felmondás feltételeinek meghatározásánál olyan okokat 
sorolnak fel, amelyek a rendkívüli felmondás esetkörébe tartoznak. 
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Pálla Tiborné képviselı: 
Már az is jó lenne, ha csak a szerzıdésben szereplı összeget kapná. 

Polt Rita polgármester: 
Arra én is gondoltam, hogy ha a takarítást megoldanánk a közcélú foglalkoztatásban részt vevık 
valamelyikével, és a rezsitámogatást összegét lecsökkentenénk a szerzıdésben szereplı havi 
harmincezer forintos szintre, akkor már csak évi félmillióba kerülne mindez és a szerzıdésben 
foglaltaknak is eleget teszünk. 

Pálla Tiborné képviselı: 
Mit fog ehhez szólni a Balázs? 

dr. Szivák Péter körjegyzı: 
Örüljön, hogy a jogalap nélkül felvett havi plusz negyvenötezer forintokat nem követeljük 
vissza. Ahogy a Polgármester Asszony elmondta, úgy a jogos támogatást kapná, ami még 
mindig jóval több annál, mint amennyit a másik két településen kap. 

Polt Rita polgármester: 
Akkor, ha beszélek a Balázzsal, elmondom neki, amit most itt megbeszéltünk. 
Megint más. Nem tudom tisztában vagytok-e azzal, hogy milyenállapotban van a mellékhelység 
az iskolában? Nemrég voltam ott, szörnyő állapotban van. Utána jártam annak, hogy mennyibe 
kerülne a felújítása. A vízvezeték-szerelés anyagköltséggel együtt 112 ezer forint lenne, a 
kımőves munkákra pedig kaptam egy 91 ezer forintos ajánlatot, úgy, hogy a járólap meg a 
csempe költsége nincs benne. 

Dr. Király Lászlóné képviselı: 
Körülbelül, az még mekkora költséget jelent? 

Polt Rita polgármester: 
Körülbelül 15 négyzetméternyi burkolót kellene még venni. Egy átlagos 2.500 Ft/m2-es árral 
számolva az maximum negyvenezer forint. 

Polt Jánosné képviselı: 
Csináltasd meg minél elıbb! 

Majer András képviselı: 
Én ugye nap mint nap szembesülök ezzel. A mosdók rendkívül rossz állapotba vannak, 
szerintem mindenképpen szavazzuk meg ennek a felújítását. 

Pálla Tiborné képviselı: 
Errıl is szavaznunk kell? 

dr. Szivák Péter körjegyzı: 
Eredetileg nem lett betervezve a költségvetésbe. Jó lenne, ha lenne a beruházásról képviselı-
testületi döntés! 

Polt Rita polgármester: 
Akkor szavazásra bocsátom a kérdést! 

Aki egyetért azzal, hogy az iskola tanári szobájából nyíló mellékhelység felújítását elvégezzük, 
kérem emelje fel a kezét!  
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A Képviselı-testület 8  igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozta: 

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
102/2008. (XI. 24.) számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
dönt, hogy a Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda Noszlop, 
magyarpolányi Német Nemzetiségi Általános Iskolájának Kossuth u. 
27. szám alatti épületében felújítja a tanári szobából nyíló 
mellékhelységet. 

A Képviselı-testület felhatalmazza a Polgármestert a beruházással 
kapcsolatos vállalkozási szerzıdések megkötésére. 

Felelıs: Polt Rita polgármester 
Határid ı: azonnal 

 

Polt Rita polgármester: 
Megköszöni a részvételt, és bezárja az ülést. (17 óra 50 perc) 

Magyarpolány, 2008. december 1.  

 
 
 
 
 
 
 
   Polt Rita     dr. Szivák Péter 
                 polgármester         körjegyzı 


