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Szám: 11-27/2008. 

J E G Y Z İ K Ö N Y V  

Készült:  Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. 
december 18-án 16.00 órakor kezdıdı rendkívüli ülésérıl. 

Az ülés helye: Magyarpolány Polgármesteri Hivatal Tanácsterme 

Jelen vannak: 

 Polt Rita polgármester 
 Böröndi Ferenc képviselı 
 Dr. Király Lászlóné képviselı 
 György Anita képviselı 
 Dr. Paksi Zoltán képviselı 
 Pálla Tiborné képviselı  
 Polt Jánosné képviselı  

Igazoltan távol van: 

 Majer András képviselı 

Tanácskozási joggal jelen van: 

 dr. Szivák Péter körjegyzı 
  

Polt Rita polgármester: 
Köszöntöm a Képviselı-testület megjelent tagjait. Megállapítom, hogy Magyarpolány Község 
Önkormányzata Képviselı-testületének tagjai közül az ülésen 7 fı jelen van, az ülés 
határozatképes, így azt megnyitom. 
A mai napon a meghívóban szereplı kettı napirendi pontot kellene tárgyalni. 
Van valakinek javaslata a napirend kiegészítésére. 
Amennyiben nincs, kérem szavazzunk a meghívóban szereplıvel azon tartalmú napirend 
elfogadásáról! 

Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az ülés 
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 
 

1.) Az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás által benyújtott INTERREG pályázat 
pénzügyi fedezetének biztosítása. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

  
2.) Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 9/2008. (V.30.) rendelet 

módosítása. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 
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Napirendi pont tárgyalása: 

1.Napirendi pont: 

Az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás által benyújtott INTERREG pályázat 
pénzügyi fedezetének biztosítása. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

Polt Rita polgármester: 
Az Interreg program megvalósulása érdekében az Európai Unióból várt pénzeszközök 
megérkezéséig tavaly év végén a 94/2007. (XI. 27.) számú határozatunkban döntöttünk arról, 
hogy 3 millió forintot átadunk az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulásnak. Az átadott 
pénzeszközt a Társulásnak még az idén vissza kell utalni, de az Unióból azóta sem érkezett meg 
a várt pénz, ezért arra kér minket a Társulás, hogy az Interreg program költségeinek 
elıfinanszírozására még egy évig, illetve a várt pénzeszköz megérkezéséig továbbiakban is 
biztosítsunk számukra 2 millió tizenötezer forintot. 
Egyetértetek azzal, hogy továbbra is biztosítsuk ezt az összeget a Társulás részére? 

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 
116/2008. (XII. 18.) számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, 
hogy az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás, mint gesztor részére 
az INTERREG IIIB CADES – HERITOUR program költségeinek 
elıfinanszírozására az Európai Unióból érkezı pénzeszközök 
megérkezéséig – legkésıbb 2009. november 30-ig - 2.015.000 Ft-ot ad 
át. 
 
Felelıs:     Polt Rita polgármester 
Határid ı:  azonnal 

 
 

1.Napirendi pont: 

Szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 9/2008. (V. 30.) rendelet módosítása. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

Polt Rita polgármester: 
A 81/2008. (X. 17.) számú határozatunknak megfelelıen november 25-én aláírtam a szociális 
alapszolgáltatások ellátására létrehozott Társulás Társulási Megállapodását, aminek 
következtében január 1-tıl rajtuk keresztül fog történni a házi segítségnyújtás ellátása, és ezt a 
változást a szociális rendeletünkben is rögzíteni kell. 
 
György Anita képviselı: 
Jelent ez valamilyen érzékelhetı változást a szolgáltatást igénybe vevık részére. 
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Polt Rita polgármester: 
Ugyanúgy a Jana fogja ellátni a házi segítségnyújtással kapcsolatos feladatokat, de már nem az 
Önkormányzat alkalmazásában. Lényeges változás biztosan nem lesz az ellátásban. 
Egyetértetek a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló rendeletünk módosításával? 
Aki a rendelet-tervezet elfogadásával egyetért, kérem emelje fel a kezét. 

A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következı rendeletet alkotta: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának 28/2008 (XII.19.) rendelete  
a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 9/2008. (V. 30.) rendelet 

módosításáról 
 (a rendelet szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi) 

 

Polt Rita polgármester: 
Köszönöm, hogy eljöttetek, a rendkívüli testületi ülést bezárom. (16.20.) 
 
Magyarpolány, 2008. december 22. 

 

 
 
 
 
 
 
 
   Polt Rita dr. Szivák Péter 
                 polgármester         körjegyzı 


