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Szám: 11-6/2009. 

J E G Y Z İ K Ö N Y V  

Készült:  Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. 
február 11-én 16 óra 30 perckor kezdıdı rendes, nyílt ülésérıl. 

Az ülés helye: Magyarpolány Polgármesteri Hivatal Tanácsterme 

Jelen vannak: 

 Polt Rita polgármester 

 Böröndi Ferenc képviselı 

 Dr. Király Lászlóné képviselı 

 György Anita képviselı 

 Majer András képviselı 

 Dr. Paksi Zoltán képviselı 

 Pálla Tiborné képviselı  

 Polt Jánosné képviselı  

Tanácskozási joggal jelen van: 

 dr. Szivák Péter körjegyzı 

Meghívottként jelen van: 

 Dohanekné Mészáros Gyöngyi óvodavezetı 

 Baumgartner Zsoltné tagintézmény-vezetı 

 Csabai Tibor intézményvezetı 

 Weisz Ferencné kisebbségi önkormányzat elnöke 

Polt Rita polgármester: 
Köszöntöm a Képviselı-testület tagjait és a jelenlévıket. Megállapítom, hogy 
Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének tagjai közül az ülésen 
mind a 8 fı jelen van, az ülés határozatképes, így azt megnyitom. 
Egy ponttal szeretném kiegészíteni a meghívóban szereplı napirendi pontokat. Az 
általunk kiírt idegenforgalmi adó pályázatra beérkezett pályázatokat kellene elbírálnunk. 
Van valakinek egyéb javaslata a napirend kiegészítésére. Amennyiben nincs, kérem 
szavazzunk a kiegészített napirend elfogadásáról! 

Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az ülés 
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
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1.) Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról. 

Elıadó: Polt Rita polgármester 
  

2.)  Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének elfogadása. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 
 

3.)  A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadása. 
Elıadó: dr. Szivák Péter körjegyzı 

 
4.)  A Magyarpolányi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Szervezeti és Mőködési 

Szabályzatának jóváhagyása. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

 
5.)  Az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás "helyi közlekedés, helyi 

közútfenntartás" feladat ellátásához történı csatlakozás. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 
 

6.)  Az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának 
módosítása. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 
 

7.)  A Körjegyzıség Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselıkre vonatkozó 2009. évi 
teljesítménykövetelmények alapját képezı célok meghatározása. 
Elıadó: dr. Szivák Péter körjegyzı 
 

8.)  Az Önkormányzat által kiírt idegenforgalmi adó pályázatra beérkezı pályázatok 
elbírálása. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

 
 
 

Napirendi pont tárgyalása: 

1.Napirendi pont: 

Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

Polt Rita polgármester: 
Ahogy az elıterjesztésben szerepel újabb 15 millió forintot lekötöttem a Raiffaisen 
Banknál, de  a napokban kaptam az OTP Banktól egy kedvezıbb ajánlatot, és amint ezek a 
lekötések lejárnak átviszem ezeket a lekötésbıl felszabadult pénzeszközöket az OTP-hez. 
 

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

 

 



 3

 

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
11/2009. (II. 11.) számú határozata: 

 
Magyarpolány község Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a 
Polgármester lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló 
beszámolóját. 
 
Felelıs: Polt Rita polgármester 
Határid ı: folyamatos 

 

2.Napirendi pont: 

Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének elfogadása. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

 

Polt Rita polgármester: 
Több kérdéses dolog van még a 2009. évi költségvetésünk elfogadásával kapcsolatban. 
Tekintettel arra, hogy Dr. Béres Balázs háziorvos már jelen van, javaslom, hogy kezdjük 
a háziorvosi ellátás támogatásának megtárgyalásával. Tudni kell, hogy 2003. 
februárjában keletkezett egy feladatátvállalási szerzıdés a magyarpolányi Önkormányzat, 
és háziorvosi feladatokat vállalkozóként ellátó Dr. Béres Balázs vállalkozása között. E 
szerzıdés értelmében a háziorvosi ellátás helyszínének biztosításán túl az Önkormányzat 
vállalja a rendelı takarítását, valamint rezsi hozzájárulásként havi 35.000 Ft támogatást 
nyújt. Ezen kívül benne van a szerzıdésbe, hogy 2003. évre vonatkozóan az 
Önkormányzat 10.000 Ft-os bérleti támogatást fizet a háziorvosnak, valamint egyéb 
módon is támogathatja a háziorvosi szolgálatot. A takarítást jelenleg egy 4 órás 
közalkalmazotti státusz betöltésével látja el az Önkormányzat, aminek a költsége közel 
900 ezer forint. Ezen kívül jelenleg havi 75 ezer forintot utalunk át a Balázs részére, ami 
egy 15 ezer forintos útiköltség támogatásból, valamin egy 60 ezer forintos rezsiköltség 
támogatásból áll. Az útiköltség támogatást nem értem mi alapján kapod Balázs, arról a 
szerzıdésben nincsen szó. 

dr. Béres Balázs háziorvos: 
Ez lényegében a bérleti támogatásból alakult át, mivel az akkori testülettıl én ígéretet 
kaptam arra, hogy a rendelı melletti telken fel fog épülni egy szolgálati lakás, és amíg ez 
el nem készül, addig kapom a bérleti támogatást. A szolgálati lakásból ugye nem lett 
semmi, én máshol építkeztem, ahonnan jelentıs költség nekem a bejárás, és ezt támogatja 
ezzel a 15 ezer forinttal az Önkormányzat. 

Polt Rita polgármester: 
Most arról kell döntést hoznunk, hogy az idei évben milyen összegő és formájú 
támogatást nyújtunk a háziorvosi feladatok ellátásához, és ennek megfelelıen módosítani 
kell majd a feladatátvállalási szerzıdést. Balázs neked mi lenne az elfogadható 
megoldás? 

dr. Béres Balázs háziorvos: 
A Polgármester Asszonnyal folytatott elızetes tárgyalások során már jeleztem, hogy én 
szeretném, ha az idén is megkapnám azt az anyagi támogatást, mint az elmúlt évben, 
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viszont a takarítást, ami idáig jelentıs terhet rótt az Önkormányzatra, azt akkor 
megoldanám én saját költségemen. 

Polt Jánosné képviselı: 
A Polgármester Asszony már tájékoztatott minket arról, hogy körbe érdeklıdte a 
környezı településeket, hogy ık milyen mértékben támogatják a vállalkozás keretében 
végzett háziorvosi szolgáltatásokat, és ilyen mértékő támogatásra sehol nincs példa. 
Véleményem szerint, ha ennek a tevékenységnek az ellátását vállalkozói formában látja 
el az orvos, nem indokolt ilyen összegő plusz támogatást nyújtanunk neki. Az 
természetes, hogy a rendelıhelyiséget a rendelkezésére bocsátjuk, de azon felül én 
maximum a szerzıdésben foglalt havi 35 ezer forint összegő támogatást adnám, a 
takarítást pedig megoldhatnánk valamilyen olcsóbb módon is, nem szükséges annak a kis 
helységnek a takarítására egy 4 órás közalkalmazotti státuszt fenntartanunk. 

dr. Béres Balázs háziorvos: 
El kell mondanom, hogy minden praxis más és más. Ajkán például sokkal nagyobb 
körzetek vannak, és csak egy rendelıt kell az orvosnak fenntartania. Nekem itt van egy 
kisebb körzetem, és ebbıl a kisebb bevételbıl három rendelıt kell fenntartanom. 

Polt Jánosné képviselı: 
Ajkától mekkora összegő támogatást kap a körzethez tartozó ajkarendeki és 
bakonygyepesi rendelı fenntartásához? 

dr. Béres Balázs háziorvos: 
Ajkán, ahogy a többi háziorvos sem, én sem kapok semmi nemő támogatást, épp ezért 
kérem, hogy a három rendelım közül legalább ezt az egyet támogassa valamilyen 
formában a magyarpolányi Önkormányzat. Számlákkal igazoltan annyit kértem mindig 
csak az Önkormányzattól, amennyibe nekem került ennek a rendelınek a fenntartása. 
Nem akarok nyerészkedni Önökön, tényleg csak a tényleges költségeimnek a megtérítését 
kérem. 

Dr. Paksi Zoltán képviselı: 
Azt szeretném mondani a Doktor Úrnak, hogy nagyon nehéz helyzetben vagyunk, és 
keressük a méltányos megoldásokat, ami mindkét félnek megfelelı. Ebben a formában 
semmi képen nem tudjuk tovább folytatni a támogatást. 

dr. Béres Balázs háziorvos: 
Erre tettem én azt az ajánlatomat, hogy átvállalom a takarítást az Önkormányzattól, aki 
így közel a felét megspórolhatja a háziorvosi szolgálattal kapcsolatos kiadásainak. 

Polt Jánosné képviselı: 
Lehetne még egy olyan kérésem, hogy rendelés elıtt legalább egy negyed órával nyissák 
már ki a váróterem ajtaját, hogy be tudjanak menni a betegek. Számtalanszor láttam, 
hogy 8 óra elıtt pár perccel még kint várakoznak hidegben, hóban is az idıs emberek. 

dr. Béres Balázs háziorvos: 
Ennek az az oka, hogy mindössze egy munkatársam van, akinek az írnoki munkákat is el 
kell látnia. Ezt a munkát végzi el 7-tıl, 8 óráig, és ha kinyitjuk az ajtót, akkor nem állnak 
meg az emberek a váróba, hanem tovább akarnak jönni, és nem hagyják dolgozni a 
kolléganıt. 

Polt Jánosné képviselı: 
Ki kell írni táblára, hogy kopogással ne zavarják a munkát. Örülnének az emberek, ha 
nem kint kellene várakozniuk, és biztosan megértenék, hogy 8 óráig ne zavarják a nıvért. 
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dr. Béres Balázs háziorvos: 
Megpróbálhatjuk, hogy elıbb kinyitjuk az ajtót, de lesznek belıle kellemetlenségek. 

Dr. Paksi Zoltán képviselı: 
Visszatérve az összejövetelünk tárgyára, úgy gondolom, hogy ebben a jelenlegi havi 75 
ezer forintos támogatásban is kellene valamit módosítanunk, ezt így nagyon soknak 
ítélem meg. Szerintem az kártyaszám alapján a Magyarpolányra esı hányadban 
támogassuk a Doktor Úrnak a költségeit. 

Polt Rita polgármester: 
Ez a megosztási mód annyiban nem szerencsés, hogy ide azért túlnyomó többségében a 
polányi betegek járnak, az ajkarendeki és a bakonygyepesi betegek az ottani rendelıben 
keresik meg a Balázst. Szerintem nem kellene ehhez az arányszámhoz kötnünk a 
támogatás mértékét.  

György Anita képviselı: 
A Magdi néni szavait tolmácsolva, mivel İ nem szeretne beszélni az eddigi 60%-át, azaz 
havi ötvenezer forint összegő támogatást adjunk a Balázsnak rezsitámogatásnak, és mást 
ne adjunk. 

Polt Jánosné képviselı: 
Szerintem is határozzunk meg egy összeget támogatásként, és ne bontsuk meg több 
jogcímre. Kapjon egy összeget, amivel támogatjuk, és kész. A jövıben pedig vagy 
inflációval növelve adjuk, vagy minden évben újra leülünk tárgyalni a támogatás 
mértékérıl. 

Polt Rita polgármester: 
Balázs mit szólsz ehhez a javaslathoz? E szerint a takarítást átvállalod az 
Önkormányzattól, és kapsz havonta 50 ezer forintot a rezsiköltségeid támogatására. 

dr. Béres Balázs háziorvos: 
Nekem ez verzió nagyon nem jó. Akkor inkább maradjon minden a szerzıdés szerint, a 
takarítást biztosítsa az Önkormányzat, és maradjon a szerzıdés szerinti havi 35 ezer forint 
összegő támogatás. Havi 15 ezer forintért nem akarok lemondani a takarításról, aminek 
következtében ráadásul meg is kellene szüntetni a Marika néni állását. 

Polt Rita polgármester: 
Azt tudnod kell, hogy ha mi vállaljuk továbbra is a takarítást, akkor sem valószínő, hogy 
ez a jelenlegi formájában fog tovább mőködni. Keresni fogunk egy takarékosabb 
megoldást, úgyhogy a te mostani választásod nem befolyásolja a Daragó Marika néni 
sorsát. Biztos, hogy nem jó neked az, amit felajánlottunk? 

dr. Béres Balázs háziorvos: 
Biztos igen. Maradjon akkor minden a szerzıdés szerint. 

Polt Rita polgármester: 
Rendben. Akkor ettıl az évtıl havonta 35 ezer forint támogatást fog kapni a háziorvosi 
szolgálat az Önkormányzattól, és továbbra is mi vállaljuk a takarítás elvégzését. 
Köszönöm szépen Balázs, hogy befáradtál. 

dr. Béres Balázs háziorvos: 
Nincs mit. További jó tanácskozást kívánok. 
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Polt Rita polgármester: 
Rendben, akkor haladjunk tovább. Néhány ponton még változtatást javaslok az 
elıterjesztésben foglaltakhoz képest. A közvilágításnál tavalyi teljesítésként 2 millió 200 
ezer forint szerepelt, idénre beterveztünk 2 és fél millió forintot, de idıközben kiderült, 
hogy a tavalyi utolsó negyedév kifizetése még nem történt meg, ezért az idei évre szóló 
keretet is javaslom felemelni 3 millió forintra. A közutak, hidak üzemeltetésére a beírt 
500 ezer már biztosan tudom, hogy nem lesz elég, azt mindenképpen meg kell emelni. Az 
oktatási intézmények finanszírozására át kell utalni több, mint 16 millió forintot 
Noszlopra, a tavalyi 13 millióval szemben. Mindezt úgy, hogy az iskolában történı 
személyzeti változások jelentıs megtakarításokat eredményeznek, mivel két nyugdíjba 
vonuló kolléga helyett két fiatal tanító lett felvéve. Ez a hozzájárulás 8/12-ed részben 
még a magasabb összegő normatívákat tartalmazza, jövıre még ennél is rosszabb lesz a 
helyzet. Ebbıl a 16 millióból 7 millió az iskolai, közel 9 millió forint pedig az óvodai 
normatíva kiegészítésére lesz átutalva. Ez a 9 millió forint szerintem bıdületesen magas. 

Dr. Király Lászlóné képviselı: 
Mi az oka ennek a jelentıs növekedésnek?  

Polt Rita polgármester: 
Két fı oka van a számok emelkedésének, az egyik a normatívák, a másik pedig a létszám 
csökkenése. A normatívák összege benne van az óvodai táblázatban. 

Dohanekné Mészáros Gyöngyi óvodavezetı: 
Ebben az évben sajnos tényleg úgy kezdtük a szeptembert, hogy csak 31 beíratott 
gyermekünk volt, 18 nagy-középsıs, és 13 kiscsoportos gyermek. A kicsik év végére 
számításaink szerint 18-an lesznek, és most van egy jegyzıi engedéllyel 2 és fél évesen 
beíratott gyermek is, aki után ugye nem kapunk normatívát. A közoktatási törvény 
módosítása következtében lehetıség van egy új közcélú intézménytípus indítására, 
amelyben óvodás csoportba lehetne felvenni a két év feletti gyerekeket, és nem kellene 
külön bölcsödés csoportot létrehozni. Az ilyen gyerekek után dupla fejkvóta járna. A 
törvény meghatározza az ilyen csoportok indításának tárgyi feltételeit, aminek az óvoda 
jelenleg is megfelel. Az óvónıknek kellene bölcsödei nevelési alapismeret terén 
továbbképzésben részt venniük. Valamint nagyobb teher hárulna a dadákra is, hiszen a 
szobatisztaság nem lenne feltétele a csoportba kerülésnek. Ilyen csoport indítására igény 
lenne, három szülı már most jelezte, hogy három éves kora elıtt szeretné óvodába adni a 
gyermekét, és a dupla kvóta miatt, így közel 40 fı szerepelne az idén októberi 
statisztikába. Készítettem egy kimutatást az óvoda szükséges óvónıi létszámának 
számítására. Jelenleg az alapító okiratunkban 6 óra nyitva tartás szerepel, de a 
gyakorlatban 10 órát szoktunk nyitva tartani, hogy eleget tegyünk a szülıi kéréseknek. Ez 
alapján a két órás átfedés biztosításával 120 órás óvónıi jelenlétet kell biztosítanunk. 
Eddig jelentıs összeget tett ki a költségvetésünkben a túlórák kifizetése, idén csak az év 
elsı felére terveztem túlórát, mert szeptemberben újra munkába áll a GYES-en lévı 
kolléganınk, és 4 fı óvónıvel már túlóra nélkül is el tudjuk látni a szükséges óraszámban 
a feladatainkat. 

Polt Rita polgármester: 
Az anyagi vonatkozásban szerintem szembeötlı adat, hogy a noszlopi óvodába jár 50 
gyerek és 19,7 millióba kerül a fenntartása, Polányba pedig most 31 gyerek van és több 
mint 24 millió a fenntartási költsége, és ehhez még hozzájön, hogy a noszlopi ovinak 17, 
6 millió, míg a polányi ovinak 11 és fél millió forint normatíva bevétele van. 

Dohanekné Mészáros Gyöngyi óvodavezetı: 
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Megnéztem a különbséget a két intézmény között, és azt tudni kell, hogy mi vagyunk az 
idısebbek, ami ugye nagyobb bérköltséggel jár. 

Polt Rita polgármester: 
Ez ekkora különbséget nem jelent, ez körülbelül egy millió forintos plusz kiadást 
eredményez, de nem 4 és fél milliót. A nagy különbség szerintem abból adódik, hogy 
Noszlopon nincsen se élelmezésvezetı, se konyhai alkalmazott. 

Dohanekné Mészáros Gyöngyi óvodavezetı: 
Az igaz, hogy nincsen élelmezésvezetı sehol a környezı településeken, de mindenhol 8 
órában foglalkoztatott iskolatitkár mőködik, aki ezeket a feladatokat is ellátja. Ha nagyon 
muszáj, akkor a konyháson tudunk spórolni, de az megint csak a minıségi munka 
rovására megy, kevesebb ideje lesz a gyerekekre a dajkának. 

Polt Rita polgármester: 
A csoportbontás átszervezésével nem lehetne óraszámot csökkenteni. 

Dohanekné Mészáros Gyöngyi óvodavezetı: 
Lehetne, de nem egészséges. A gyerekek nem szeretik, nyőgösek, ha már három órától 
egy terembe vannak zárva. Fél kilencig szoktak egy csoportba lenni a gyerekek, onnantól 
külön csoportba bontjuk ıket és négy óráig külön foglalkozunk velük. 

Csabai Tibor intézményvezetı: 
Az a gond Gyöngyi, hogy a jelenlegi formában fél millió forintjába kerül az 
Önkormányzat egy gyerek óvodai ellátása, és ez így tarthatatlan. Mindenképpen lejjebb 
kell szorítani a költségeket. 

Polt Rita polgármester: 
Jól tudjátok, hogy itt a Hivatalban még egy fıvel kevesebb vagyunk, mint idáig voltunk, 
és ez már a végsı szint, ahány emberrel még ellehet látni a feladatokat. Az iskolában már 
szintén voltak elbocsátások, kénytelenek voltunk csökkenteni a háziorvosi támogatás 
mértékét is, már szinte nincs olyan terület a faluban, ahol nem lettek volna 
megszorítások. Egyszerően nem tudja a falu ezt a közel 10 millió forintot - ami az 
elkövetkezı években csak nıni fog - magára vállalni. Igenis az óvod vonatkozásában is el 
kell gondolkodni azon, hogy hogyan tudnánk a szakmai színvonal megtartásával 
csökkenteni a költségeken.  

Dohanekné Mészáros Gyöngyi óvodavezetı: 
Csoportonként két óvónınek mindenképpen meg kell lennie, legfeljebb a technikai 
személyzeten tudunk csökkenteni. Három óvónıvel való mőködés rengeteg túlórával 
járna, arról nem is beszélve, hogy ha valaki esetleg megbetegedik, akkor nagyon nehéz 
helyzetbe kerülnénk. 

Csabai Tibor intézményvezetı: 
El lehetne esetleg gondolkodni részmunkaidıs foglalkoztatáson is. Nem csak a leépítés 
lehetısége létezik. 

Polt Rita polgármester: 
A másik az, hogy nem is muszáj ennek az óvodának 10 órás nyitvatartási idıvel 
mőködnie. Ha csak 9 órával mőködne, az máris heti 10 óra megtakarítás, ezen kívül a 
csoportbontások átszervezésével is további óraszámokat lehetne csökkenteni. Arra kérlek 
téged Gyöngyi, hogy gondold át a lehetıségeket, és készíts javaslatot arra, hogy milyen 
megszorító intézkedések mellett tudnád sikeresen tovább mőködtetni az óvodát.  
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Amennyiben most így elfogadjuk ezt a költségvetést, akkor az évközi módosítások 
megtakarításait jövı áprilisban fogjuk tudni elszámolni. 
Annyit még elmondanék, hogy hivatalos értesítést még nem kaptunk, de úgy néz ki, hogy 
az Ora et labora pályázatunk nyert, amibıl a Kálvária-lépcsıt, valamint a fény és 
hangtechnikát tudjuk megvalósítani. Ennek a pályázatbak az önrésze több mint 7 millió 
forint, ami még nincs benne ebben a költségvetésben. Igaz, hogy a beruházásokat 2010. 
végéig kell megvalósítani, de döntenünk kell majd a szerzıdés aláírása után arról, hogy 
esetleg elkezdjük-e valamelyik beruház megvalósítását. Az egy hiányzó stációt például 
helyrehozhatnánk, jövıre pedig jöhetne az összes többi. 

Van valakinek még kérdése a költségvetéssel kapcsolatban? Amennyiben nincs 
szavazásra bocsátom a kérdést! 

Aki egyetért Magyarpolány község Önkormányzata 2009. évi költségvetési rendeletének 
elhangzott módosításokkal történı elfogadásához, kérem emelje fel a kezét! 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következı rendeletet alkotta: 
 

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
5/2009. (II.12.) rendelete 

az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl 

(a Rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képzi) 
 

3.Napirendi pont: 

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló rendelet elfogadása. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

Polt Rita polgármester: 
A szociális rendelt elıterjesztıje a Péter. Ki kívánod egészíteni az elıterjesztésben 
foglaltakat? 

dr. Szivák Péter körjegyzı: 
Az aktív korúak ellátásának 2009. január 1-ével történı bevezetése révén a szociális 
segélyezés rendszere jelentıs mértékben átalakult. Új ellátási formaként megjelent a 
rendelkezésre állási támogatás, aminek a folyósítása egy az egyben törvényi 
rendelkezések alapján történik, és változtak a helyi önkormányzatok rendszeres szociális 
segély utalással kapcsolatos helyi jogalkotási feladatai is. Részletesen szabályozva lett a 
segélyben részesülık együttmőködési kötelezettsége, a családsegítı szolgálat által 
biztosított beilleszkedési programok fajtái, valamint az együttmőködési kötelezettség 
megszegésének esetei, illetve ezek következményei. Eddig különbséget tettünk az 
együttmőködés úgymond sima megszegésének, és súlyos megszegésének esetei között, 
ezt a megkülönböztetést meg kellett szüntetni, illetve meg kellett szüntetni azt a 
jogkövetkezményt, ami szerint csökkentett összegben lehetıség van a segély 
folyósítására. 

Polt Jánosné képviselı: 
Ez a része rendben van. Nekem a temetési segély összegénél lenne egy olyan javaslatom, 
hogy mivel az elıterjesztés szerinti megfogalmazás alapján a temetés költségeinek 10 %-
a lényegében megegyezik a maximális 20.000 forinttal állapítsuk meg fix összegben a 
segély összegét, mondjuk 20.000 forintban 

dr. Szivák Péter körjegyzı: 
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Idáig a temetési segély adott évre vonatkozó összege a költségvetési rendeletben került 
megállapításra, tavaly 15.000 forint volt. Ezt a gyakorlatot minden képen meg szerettem 
volna szüntetni, ezért kivettem onnan ezt a rendelkezést, és ide csak egy lehetıséget 
terjesztettem elı, hogy majd önök eldöntik a segély idei összegét. Jobban örülnék én is, 
ha konkrét összegben kerülne megállapításra a temetési segély összege, és nem adnánk 
mérlegelési lehetıséget a Bizottságnak. Már több éve 15.000 forint a segély összege, 
ezért javasoltam minimális emelését, aki nem ért ezzel egyet, vagy magasabb összeget 
szeretne, kérem jelezze azt. 
Amennyiben mindenkinek megfelel a 20.000 forint továbblépnék a szociális étkeztetés 
bevezetéséhez. Az étkeztetést állami normatíva támogatja. Jövedelemhatártól függıen 
három kategóriát megkülönböztetve különbözı összegő normatívát lehet leigényelni. Mi 
a térítési díjak meghatározásánál, maradhatunk ennél a három kategóriánál, de tovább is 
bonthatjuk ezeket. 

Polt Rita polgármester: 
Úgy terveztem, hogy a Tarka kakastól és a Léber vendéglıtıl is kérek árajánlatot, 
megpróbálom velük azonos árról megállapodni, és akkor az igénybevevık dönthetnék el, 
hogy honnan szeretnék kapni az étkezést. A kérdés már csak az, hogy ki lássa el az ezzel 
kapcsolatos adminisztratív feladatokat. 

Csabai Tibor intézményvezetı: 
A vendéglıs is beszedhetné havonta az étkezési díjakat, a igénybe vevık pedig neki 
jelentenék le, hogyha aznap, vagy valamelyik következı nap nem kérnek. 

Baumgartner Zsoltné tagintézményvezetı: 
Az iskolánál jelenleg is így mőködik, 8-ig jelenthetjük le, ha valaki nem kér ebédet. 

Dr. Paksi Zoltán képviselı: 
Javaslom, hogy készüljön egy konkrét jövedelemsávokkal behatárolt tervezet a térítési 
díjakról, és a következı ülésen tárgyaljuk tovább a szociális étkeztetés bevezetését, és 
akkorra a Polgármester Asszony is meg tudja szervezni az ezzel kapcsolatos 
adminisztratív feladatok ellátását. 

Polt Rita polgármester: 
Akkor a szociális étkeztetés kivételével a szociális rendelet elfogadásával mindenki 
egyetért, vagy van még kérdése, észrevétele valakinek? Amennyiben nincs szavazásra 
bocsátom a kérdést. 

Aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet-tervezet fenti 
módosításokkal történı elfogadásával egyetért, kérem kézfeltartással jelezze azt!  
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következı rendeletet alkotta: 
 

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
6/2009. (II.12.) rendelete 

a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 

(a Rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képzi) 
 

4.Napirendi pont: 

A Magyarpolányi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatának jóváhagyása. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 
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Polt Rita polgármester: 
A Tibit, illetve a Pétert kérdezem, hogy van-e hozzáfőzni valójuk az elıterjesztésben 
leírtakhoz. 

dr. Szivák Péter körjegyzı: 
Minden le van írva az elıterjesztésben. Ha valakinek nem világos valami és kérdése van a 
leírtakkal kapcsolatban, arra szívesen válaszolok. 

Polt Rita polgármester: 
Amennyiben senkinek sincs kérdése, szavazásra bocsátom a kérdést! 

Aki egyetért a Mővészeti Iskola Szervezeti és Mőködési Szabályzatának jóváhagyásával kérem 
emelje fel a kezét! 

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

 

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
12/2009. (II. 11.) számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, 
hogy az elıterjesztés 1. számú melléklete szerinti formában jóváhagyja a 
Magyarpolányi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Szervezeti és 
Mőködési Szabályzatát.  
 
Felelıs:     Polt Rita polgármester 
Határid ı:  azonnal 

 

5.Napirendi pont: 

Az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás "helyi közlekedés, helyi közútfenntartás" 
feladat ellátásához történı hozzájárulás. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

Polt Rita polgármester: 
Az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás ki szeretné bıvíteni hatáskörét a helyi 
közlekedés, közútfenntartás szakfeladat ellátására is. Ahogy azt az elıterjesztés 3. számú 
mellékletet is tartalmazza, ez a feladatkör nagyon sokrétő, elképzelhetı, sıt valószínő, 
hogy nekünk is segítségünkre lehet a jövıben egy ilyen szakember. A feladat ellátásával 
kapcsolatos költségek lakosságszám arányosan kerülnek felosztásra a részt vevı 
települések között. A nagyok, gondolok itt Ajkára és Devecserre úgy tudom, hogy részt 
vesznek a finanszírozásban, még ha egy – két kisebb település ki is marad belıle, akkor 
sem fogja elérni ez a hozzájárulás a 100 ezer forintot. Szerintem ne vonjuk ki magunkat ez 
alól, és vegyünk részt a feladatellátás finanszírozásában. 

Dr. Király Lászlóné polgármester: 
Egy-két ilyen jellegő munka elvégzésével már be is jön a hozzájárulás összege, lehet hogy 
egyik évbe egy ilyen munka sem lesz Polányban, a következıben viszont akár négy- öt is 
lehet. Egyetértek, csatlakozzunk a feladat ellátásához. 

Polt Rita polgármester: 
Ha nincs más véleményem szavazásra bocsátom a kérdést! 
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Aki egyetért azzal, hogy csatlakozzunk a helyi közlekedés, helyi közútfenntartás 
feladatának kistérségi szinten történı ellátásához, kérem emelje fel a kezét 

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

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
13/2009. (II. 11.) számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
dönt, hogy az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás „helyi 
közlekedés, helyi közútfenntartás” feladat ellátásához csatlakozik és 
vállalja a feladat ellátásának lakosságarányos költségeit.  
 
A Képviselı-testülete utasítja a Polgármestert, hogy a „helyi 
közlekedés, helyi közútfenntartás” feladat 2009. évi költségeit,   86.999 
Ft, azaz  nyolcvanhatezer – kilencszázkilencvenkilenc forint 
önkormányzati hozzájárulást az önkormányzat a 2009. évi 
költségvetésében szerepeltesse.  
 
A Képviselı-testülete felhatalmazza továbbá a Polgármestert, hogy a 
„helyi közlekedés, helyi közútfenntartás” feladat ellátásáról szóló 
határozatot az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás Elnökének 
küldje meg. 

Felelıs:     Polt Rita polgármester 
Határid ı:  azonnal 
 

6.Napirendi pont: 

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

Polt Rita polgármester: 
A Társulás Megállapodás módosítására elsısorban az egyes feladatok társulás kereti között 
történı ellátásában résztvevı Önkormányzatok intézményfenntartó társulásból történı ki, 
illetve belépése. További tárgyalást a téma szerintem nem igényel. 

Aki egyetért a Társulási Megállapodás elıterjesztésben foglaltak szerinti módosításával, kérem 
emelje fel a kezét! 

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

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
14/2009. (II. 11.) számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 
elfogadja az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
Megállapodás – a Társulási Tanács 4/2009. (I.21.) 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. 
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A Képviselı-testülete utasítja a Polgármestert, hogy a határozatot az 
Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás Elnökének küldje meg. 
 
Felelıs:  Polt Rita polgármester 
Határid ı: azonnal 

7.Napirendi pont: 

A Körjegyzıség Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselıkre vonatkozó 2009. évi 
teljesítménykövetelmények alapját képezı célok meghatározása. 
Elıadó: dr. Szivák Péter körjegyzı 

Polt Rita polgármester: 
Ezeket a célokat ugye minden évben meg kell határoznia a Képviselı-testületnek. A Péter 
készített egy elıterjesztést, amennyiben kérdésetek van vele kapcsolatban, vagy 
módosítani szeretnétek, jelezzétek azt. 
 
dr. Szivák Péter körjegyzı: 
Ha nincs egyetlen kérdés sem, akkor elmondom, hogy maradtak a célok között olyanok, 
amik már a tavalyi évben is szerepeltek. Az Európai Parlamenti választások 
lebonyolításában történı közremőködés lényegében csak átalakult, tavaly ugye a z 
országos népszavazás lebonyolításában történı részvétel szerepelt. A legfontosabb új 
elem, és egyben az egyik legkomolyabb idei feladatunk rendeleteinknek a belsı piaci 
szolgáltatásokról szóló 2006/123. EK irányelvvel történı harmonizálása, melyben 
minden kollegától segítséget várok. 

Polt Rita polgármester: 
Aki egyetért a Körjegyzıség dolgozóinak 2009. évi teljesítménykövetelményei alapját 
képezı célok elıterjesztésben foglaltak szerinti meghatározásával, kérem emelje fel a 
kezét! 

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

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
15/2009. (II. 11.) számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
köztisztviselı egyéni munkateljesítményének értékelési rendszerének 
mőködtetése érdekében az egyéni teljesítménykövetelmények 
megállapítása alapjául 2009. évre kiemelt célokként a következıket 
állapítja meg: 

1.  Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtása 
során a gazdálkodás szabályszerőségének biztosítása, a célszerőségi, 
hatékonysági és takarékossági szempontok alapján 

2. A 2009. évi Európai Parlamenti választás jogszabálynak 
megfelelı elıkészítése és lebonyolítása. 

3. Saját mőködési bevételek növelésére, valamint az adóhátralékok 
és egyéb kintlévıségek behajtása tett hatékony intézkedések 

4. A Körjegyzıség belsı szabályzataiban foglalt feladatok 
teljesítése, kötelezettségek betartása. 
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5. Személyes adatok védelmével és a közérdekő adatok 
nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezések betartása. 

6. Önkormányzatok számára kiírt pályázati lehetıségek fokozott 
kihasználása a fejlesztési célok érdekében 

7. A belsı piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123 EK Irányelv 
végrehajtásában történı részvétel. 

8. Ügyfélbarát, szolgáltató jellegő ügyintézés fejlesztése. 

9. Számítástechnikai eszközök és megoldások fokozott 
alkalmazása. 

Felelıs:  dr. Szivák Péter körjegyzı 
Polt Rita polgármester 

Határid ı: 2009. február 28. 
 
 

8.Napirendi pont: 

Az Önkormányzat által kiírt idegenforgalmi adó pályázatra beérkezı pályázatok 
elbírálása. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

Polt Rita polgármester: 
A tavaly októberben falusi szállásadással foglalkozó magyarpolányi lakosok részére kiírt 
pályázat elsı fordulójának beadási határideje lejárt. Hat személy nyújtott be pályázatot 
összesen 58.600 Ft összegben, ami azt jelenti, hogy amennyiben az összes pályázót 
támogatjuk 70.320 Ft összegő támogatást kell majd kiutalnunk. Vegyük sorra a pályázókat. 
György Józsefné november és december hónapokban 4.000 Ft idegenforgalmi adót fizetett be 
az Önkormányzat számlájára. Egyetértetek azzal, hogy részére ítéljük oda a támogatást? 
Aki egyetért azzal, hogy György Józsefné részére megítéljük a támogatást, kérem emelje fel a 
kezét! 

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

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
16/2009. (II. 11.) számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
dönt, hogy György Józsefné (szül. név: Borisz Jolán, szül. hely, idı: 
Magyarpolány, 1955. 02.22., an.: Forrai Erzsébet, cím: 8449 
Magyarpolány, Kossuth u. 21.) részére, az általa benyújtott 
idegenforgalmi adó pályázat alapján 4.800 Ft (azaz négyezer-nyolcszáz 
forint) összegő vissza nem térítendı támogatást nyújt. 

Felelıs:  Polt Rita polgármester 
Határid ı:  azonnal 

Polt Rita polgármester: 
Dr. Király Lászlóné pályázata 6.000 Ft összegrıl szól, ha jól tudom İ most kezdettel el 
foglalkozni a szállásadással. 
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Dr. Király Lászlóné képviselı: 
Így van, csak most lett kész a vendégek fogadására alkalmas épület. Majd a jövı évben 
tervezek komolyabban foglalkozni vendéglátással. Mivel érintett vagyok, kimegyek a 
terembıl, amíg meghozzátok ezt a döntést. 

(Dr. Király Lászlóné elhagyja az üléstermet. A jelenlévı képviselık száma 7 fı) 

Polt Rita polgármester: 
Az Ilinek még bıven van mire költenie ezt a pénzt, hiszen még nincsenek teljesen készen a 
szobái. Egyetértetek azzal, hogy részére ítéljük oda a támogatást? 
Aki egyetért azzal, hogy Dr. Király Lászlóné részére megítéljük a támogatást, kérem emelje 
fel a kezét! 

A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozta. 

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
17/2009. (II. 11.) számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
dönt, hogy Dr. Király Lászlóné (szül. név: Mátics Ilona, szül. hely, idı: 
Magyarpolány, 1951. 01. 25., an.: Takács Anna, cím: 8449 
Magyarpolány, Sallai u. 6.) részére, az általa benyújtott idegenforgalmi 
adó pályázat alapján 7.200 Ft (azaz hétezer-kettıszáz forint) összegő 
vissza nem térítendı támogatást nyújt. 

Felelıs:  Polt Rita polgármester 
Határid ı:  azonnal 

(Dr. Király Lászlóné visszatér az ülésterembe. A jelenlévı képviselık száma 8 fı) 

Polt Rita polgármester: 
Forrainé Kovács Katalin november és december hónapokban 4.400 Ft idegenforgalmi adót 
fizetett be az Önkormányzat számlájára. Egyetértetek azzal, hogy részére ítéljük oda a 
támogatást? 
Aki egyetért azzal, hogy Forrainé Kovács Katalin részére megítéljük a támogatást, kérem 
emelje fel a kezét! 

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

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
18/2009. (II. 11.) számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
dönt, hogy Forrainé Kovács Katalin (szül. név: Kovács Katalin, szül. 
hely, idı: Ajka, 1963. 10.09., an.: Hart Katalin, cím: 8449 
Magyarpolány, Bakony u. 29.) részére, az általa benyújtott 
idegenforgalmi adó pályázat alapján 5.280 Ft (azaz ötezer-
kettıszáznyolcvan forint) összegő vissza nem térítendı támogatást 
nyújt. 

Felelıs:  Polt Rita polgármester 
Határid ı:  azonnal 
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Polt Rita polgármester: 
Az Immo Trade Kft. volt ebben a két hónapban a legtöbb forgalmat lebonyolító szállásadó, 
legalábbis a pályázatot benyújtók közül, összesen 35.000 Ft idegenforgalmi adó bevételünk 
volt az ı befizetéseikbıl. Mindenki tudja, hogy itt lényegében a Panoráma panzióról van szó, 
ami egy évek óta jól mőködı vendéglátó egység, ahogy az adatok mutatják, még télen is. 
Egyetértetek azzal, hogy részére ítéljük oda a támogatást? 

Aki egyetért azzal, hogy az Immo Trade Kft. részére megítéljük a támogatást, kérem emelje 
fel a kezét! 

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

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
19/2009. (II. 11.) számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
dönt, hogy az Immo Trade Kft. (adószáma: 11525617-2-19, cím: 8449 
Magyarpolány, Hegyalja u. 21.) részére, az általa benyújtott 
idegenforgalmi adó pályázat alapján 42.000 Ft (azaz negyvenkettıezer 
forint) összegő vissza nem térítendı támogatást nyújt. 

Felelıs:  Polt Rita polgármester 
Határid ı:  azonnal 

 

Polt Rita polgármester: 
Csider József a november és a december hónapot együttvéve minimálisnak mondható 800 Ft 
összegő idegenforgalmi adót fizetett be az Önkormányzat számlájára. Egyetértetek azzal, 
hogy részére ítéljük oda a támogatást? 

Aki egyetért azzal, hogy Csider József részére megítéljük a támogatást, kérem emelje fel a 
kezét! 

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

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
20/2009. (II. 11.) számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
dönt, hogy Csider József (szül. hely, idı: Ajka, 1969. 07.13., an.: 
Heizler Erzsébet, cím: 8449 Magyarpolány, Petıfi u. 62.) részére, az 
általa benyújtott idegenforgalmi adó pályázat alapján 960 Ft (azaz 
kilencszázhatvan forint) összegő vissza nem térítendı támogatást nyújt. 

Felelıs:  Polt Rita polgármester 
Határid ı:  azonnal 

 
 

Polt Rita polgármester: 
Sebe Istvánné a november és a december hónapot együttvéve 8.400 Ft idegenforgalmi adót 
fizetett be az Önkormányzat számlájára. Egyetértetek azzal, hogy részére ítéljük oda a 
támogatást? 
Aki egyetért azzal, hogy Sebe Istvánné részére megítéljük a támogatást, 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         
21 /2009. (II. 11.) számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
dönt, hogy Sebe Istvánné (szül. név: Bódis Edit, szül. hely, idı: Öskü, 
1950. 09.16., an.: Horváth Rozália, cím: 8449 Magyarpolány, Petıfi u. 
62.) részére, az általa benyújtott idegenforgalmi adó pályázat alapján 
10.080 Ft (azaz tízezer - nyolcvan forint) összegő vissza nem térítendı 
támogatást nyújt. 

Felelıs:  Polt Rita polgármester 
Határid ı:  azonnal 

 

Polt Rita polgármester: 
Köszönöm, hogy eljöttetek, a testületi ülést bezárom. (18.50.) 
 
Magyarpolány, 2009. február 24. 

 

 
 
 
 
 
   Polt Rita dr. Szivák Péter 
                 polgármester         körjegyzı 


