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Szám: 11-24/2008. 

J E G Y Z İ K Ö N Y V  

Készült:  Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. 
december 10-én (szerdán) 16. óra 30 perckor kezdıdı közmeghallgatásáról. 

Az ülés helye: Faluház (Magyarpolány, Táncsics u. 7.)  

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 

 Baumgartner Zsoltné  intézményvezetı 

A lakosság körébıl 23 fı jelent meg. A megjelentek listáját a jelenléti ív tartalmazza. 
 
Polt Rita polgármester: 
Köszöntöm a Képviselı-testület tagjait, valamint a 2008. évi közmeghallgatáson megjelenteket. 
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 pont 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 2008. évben elvégzett önkormányzati feladatok, a költségvetés helyzete és az 
önkormányzat gazdálkodása 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

 

 

Napirendi pont tárgyalása: 

1.Napirendi pont: 

A 2008. évben elvégzett önkormányzati feladatok, a költségvetés helyzete és az 
önkormányzat gazdálkodása. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

Polt Rita polgármester: 
Még egyszer köszöntöm Magyarpolány község megjelent lakosait. Készültem egy kisebb 
beszámolóval az Önkormányzat idei évi gazdálkodásáról, a megvalósult beruházásokról, 
valamint az Önkormányzat gazdasági helyzetérıl.  Ahogy azt a fenti táblázat is mutatja az 
Önkormányzatnak jelenleg 20 millió forint lekötött pénzeszköze van, illetve a folyószámlán is 
van közel 10 millió forint, de ennek összege napról napra változik. A két évvel ezelıtt átvett 
hitelállományból mára az úthitelbıl fennmaradó 20 millió forinttal, valamint a kistraktorra 
felvett hitel kisebb összegő törlesztı részletével kell csupán számolnunk.  Összességében 16 és 
fél milliós pluszban állunk jelenleg, ami véleményem szerint jónak mondható. Jövıre be 
szeretnénk nyújtani az iskola felújítására egy pályázatot, amihez jelentıs összegő önerıre lesz 
szükség, többek között ez az oka annak, hogy a meglévı pénzeszközeinkbıl nem fizettük ki a 
hitelállományunkat. 
Néhány szót szólnék most az idén megvalósult beruházásokról, melyek felsorolását a következı 
táblázat tartalmazza. Megtörtént a z Óvoda vizesblokkjának felújítása, orvosi rendelı elıtti 
parkoló kialakítása, valamint az orvosi rendelı akadálymentesítése, a temetı melletti park 
rendbetétele, Pajtaszínházban elkészült már a világítás és a főtés is napokon belül elkészül, a 
Körjegyzıség Hivatalának tárgyi feltételeinek javítása során az elavult számítástechnikai 
berendezések korszerősítésére került sor, valamint a Faluház belsı felújítására is költöttünk fél 
millió forintot. 
Jövıre szeretném, ha sor kerülne az óvoda konyhájának felújítására, a Kálvária lépcsı felbontott 
szakaszának rendbetételére, a sportpálya mellett új öltözı felépítésére, és ami a legnagyobb 
tervünk, az iskola épületének teljes felújítására. 
Az Önkormányzat nem tervezi a következı évben új adónemek bevezetését, és a meglévıek 
mértékét sem kívánja megemelni. Minden marad úgy, ahogy az idén is volt. a közüzemi díjak 
viszont emelkedni fognak. Ez nem a Képviselı-testület döntése. Minden évben kapunk a 
szolgáltatóktól egy ajánlást a következı évi szolgáltatási díjak mértékére. A vízdíj jövıre 299 
Ft/m3+ÁFA lesz a lakosság számára, a szennyvízért 187 Ft/m3 összeget kell majd fizetnünk. A 
szemétszállítás is emelkedik körülbelül 10 %-kal. Az átlagosnak tekinthetı 110 literes edényzet 
egyszeri ürítési díja jövıre 258 Ft+ ÁFA lesz.  
Jövı évben kiadásként merülhet még fel a Csurgó kút felé vezetı út mellett lévı illegális 
szeméttelep rekultivációja. 2004-ben már megbízott az Önkormányzat egy céget a szeméttelep 
állapotával, valamint szennyezettségével kapcsolatos vizsgálatok elkészítésére. A 
Környezetvédelmi Felügyelıség ezt a vizsgálatot nem fogadta el, mivel nem volt elegendı fúrás, 
nem akreditált laborokban végezték el az eredmények vizsgálatát. Mindezek miatt a 
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környezetvédelmi hatástanulmányt újra el kell végeztetni, és annak eredménye függvényében 
kell majd az önkormányzatnak megtennie a szükséges lépéseket. Az Észak Balatoni Regionális 
Hulladékkezelési Társulás tagjaként az idén benyújtásra került egy pályázat az illegális 
szemétlerakók rekultivációjára. Amennyiben a pályázat sikeres lesz ennek keretén belül sor 
kerülhet a szükséges intézkedések megtételére. A pályázat sikertelensége esetén a rekultivációs 
költség akár több 10 millió forint is lehet. 
A jövıre vonatkozóan annyit tudni kell, hogy a jövı évi költségvetés tervezete szerint jelentısen 
csökkenteni fogják mind az iskolai, óvodai normatívákat, mind a körjegyzıségi normatívát, a 
vállalkozók gépkocsikat vonnak ki a forgalomból, elıreláthatólag csökkenni fog az 
idegenforgalmi adó bevételünk is. Abszolút arra lehet számítani, hogy csökkenni fog az az 
összeg, amibıl az Önkormányzat gazdálkodni tud. El kell majd gondolkodni azon, hogy mely 
területeken lehet még fogni a kiadásokon. 
Az elhangzottakkal kapcsolatban, vagy azon túl bármi kérdésük van, kérem tegyék azt fel, 
szívesen válaszolok rá! 
Amíg gondolkodnak esetleges kérdéseiken átadom a szót Weisz Ferencnének, aki a kisebbségi 
önkormányzattal kapcsolatban szeretne egy pár szót szólni. 
 
Weisz Ferencné elnök: 
Szeretném elmondani, hogy az idén bevezetett új kisebbségi finanszírozási rendszer keretében 
kapott pénzeszközeinkbıl ebben az évben is támogattuk a Német Nemzetiségi Egyesületet, az 
Óvodát és az iskolát, valamint részt vettünk az Önkormányzat által szervezett programok 
lebonyolításában. A Nemzetiségi Nap véleményem szerint egy sikeres program volt, maga a 
rendezvény is nagy tömegeket mozgatott meg, ezen kívül a kitelepülés évfordulója alkalmából 
szerkesztett kiadvány is népszerőnek bizonyult. A jövı évre vonatkozó igénylésünk is leadásra 
került már, valamint örömmel értesültem róla, hogy a megmaradt kisebbségekre szánt összeg 
újraelosztásából is részesült a kisebbségi önkormányzat. Ez nem nagy összeg 11.000 Ft, de 
nekünk ez is nagyon sokat jelent. Remélem a jövıben is sikeresen tudunk mőködni. Szeretném 
megköszönni a települési Önkormányzatnak, valamint a Polgármester Asszonynak az egész éves 
együttmőködést, és kellemes ünnepeket kívánok mindenkinek. 
 
Polt Rita polgármester: 
Eszembe jutott még közben, hogy a jövı évben szeretnénk az óvoda és az iskola közös 
udvarában egy EU-s elıírásoknak megfelelı játszóteret kialakítani, mivel 2009. január 1-tıl már 
csak ilyen játszóterek mőködhetnek. Beadtunk erre vonatkozóan egy pályázatot, aminek 
sikeressége esetén egy minden igényt kielégítı játszóteret tudunk építeni a gyerekeknek.  
Kérdéseikre szívesen válaszolok. 
Amennyiben senkinek sincs kérdése, megköszönöm a részvételüket, és az ülést bezárom. 
(16 óra 55 perc) 

Magyarpolány, 2008. december 19.  

 
 
 
 
 
 
 
  Polt Rita     dr. Szivák Péter 
                 polgármester         körjegyzı 


