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Szám: 11-8/2009. 

J E G Y Z İ K Ö N Y V  

Készült:  Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. 
március 12-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 

 Polt Jánosné képviselı  

Igazoltan távol van: 

 Pálla Tiborné képviselı  

Tanácskozási joggal jelen van: 

 dr. Szivák Péter körjegyzı 

Meghívottként jelen van: 

 Dohanekné Mészáros Gyöngyi óvodavezetı 

 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 7 fı 
jelen van, az ülés határozatképes, így azt megnyitom. 
A meghívó hatodik napirendi pontjában szereplı témáról zárt ülésen már döntöttünk. 
Ezen kívül szeretném a napirendi pontokat kiegészíteni egy ponttal. Javaslom, hogy a 
tárgyaljunk a szociális rendeletünk módosításáról, pontosabban kiegészítésérıl, a 
szociális étkeztetés szabályairól kellene megállapodnunk. Van valakinek egyéb javaslata 
a napirend kiegészítésére. 

Amennyiben nincs, kérem szavazzunk a napirend elfogadásáról! 

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

1.) Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

2.)  Az óvoda vizesblokkjának felújítására benyújtott pályázaton nyert támogatás fel 
nem használt részérıl történı lemondás. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

3.)  A Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda Noszlop, magyarpolányi Német 
Nemzetiségi Óvodájának átszervezése a feladatellátás racionalizálása érdekében. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

4.)  Pályázat benyújtása a Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda Noszlop, 
magyarpolányi Német Nemzetiségi Általános Iskolájának felújítására. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

5.) Csatlakozás az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-
kezelési Önkormányzati Társulás által hulladékgyőjtésre és szállításra benyújtandó 
közbeszerzési eljáráshoz. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

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

7.)  Vegyes ügyek 
Elıadó: Polt Rita polgármester 
 

Napirend elıtt:  

Polt Rita polgármester: 
A vegyes ügyekben szerettem volna beszélni a "Mi vagyunk a legjobb falu" pályázatról. 
Tekintettel arra, hogy Kerekes Bálint az ülés kezdetének idıpontjára tudott csak 
megjelenni, most megadom neki a szót, hogy ismertesse a pályázatot. 

Kerekes Bálint: 
Ha megengedik néhány mondatban elmondom, amit  e pályázatról tudni érdemes. Arra 
törekedve, hogy minden település egyenlı eséllyel indulhasson a pályázaton, három 
kategóriát képeztünk: ötszáz fı alatti, ötszáz és ezer fı közötti, valamint az ezer fı feletti 
lakosságszámmal rendelkezı települések. Magyarpolány értelemszerően az ezer fı feletti 
kategóriába esik, összesen hatan lennének ebben a kategóriában, tehát jó eséllyel 
pályázhatnának az egy millió forintos elsı helyezettnek járó díj elnyerésére. Minden 
település egy elıre egyeztetett napon bemutatná az ott mőködı egyesületeket, társadalmi 
szervezeteket, ez lenne a pályázat kulturális része, lenne egy sport része a napnak, 
valamint kellene készíteniük egy rájuk jellemzı ételt is. Az adott napon bejárnánk az 
egész települést, hogy minél teljesebb kép alakuljon ki bennünk az ottani életrıl. 
Mindezeket egy öt tagú zsőri pontozná, és a pontok alapján jövı tavasszal lenne 
végeredmény, és akkor fog sor kerülni a díjak átadására is. 

Polt Jánosné képviselı: 
A résztvevık kora lényeges?  

Kerekes Bálint: 
Az óvodásoktól a nyugdíjasokig mindenki szerepet kaphat az adott napon. A csoportok 
számát külön értékelnénk, úgyhogy minél több szervezetet érdemes bemutatni az adott 
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napon, ezzel is növelik a nyerési esélyüket. Adorjánházán például a testvértelepülésüket 
is be fogják mutatni, tehát nagyon széles a skála, amin a települések mozoghatnak. 

Polt Jánosné képviselı: 
Nevezési díjat kell fizetniük a résztvevıknek? 

Kerekes Bálint: 
Nincsen nevezési díj. Aki vállalja, hogy elindul ezen a pályázaton, az nagy munkát 
vállal, ez a nap nagyfokú szervezést kíván, és vannak anyagi kihatásai is, de rendkívül jól 
össze tudja kovácsolni a településeket, és szerintem a díjazás is figyelemre méltó. 

Polt Rita polgármester: 
Van még valakinek kérdése?  

Polt Jánosné képviselı: 
Most kell errıl döntenünk? 

Polt Rita polgármester: 
Úgy gondoltam, hogy az ülés végén a vegyes ügyek keretében döntünk a kérdésben. 
Amennyiben nincs másnak kérdése megköszönöm a Bálintnak a pályázat bemutatását. 

Kerekes Bálint: 
Köszönöm szépen a lehetıséget. További jó munkát kívánok. 

Napirendi pont tárgyalása: 

1.Napirendi pont: 

Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

Polt Rita polgármester: 
A Körjegyzıség Hivatalában történt egy fı létszám leépítése megtörtént. Az elsı pár nap 
nagyon nehéz volt. tény, hogy nem a legjobb idıpontban döntöttünk errıl a leépítésrıl, de 
a kezdeti keményebb idıszak után biztos vagyok benne, hogy fel fogjuk tudni venni a 
tempót, és nem lesz gond a feladat ellátásával. A hangulat pedig szerintem sokkal 
oldottabb, mint elıtte volt. 

dr. Szivák Péter körjegyzı: 
Persze csináljuk, nincs megállás, de a két kolléga, akiknek a leépítés révén változott a 
feladata, nagyon le vannak terhelve. Lilla néni folyamatosan viszi haza a munkát, hogy 
tudjuk teljesíteni a határidıket. 

Paksi Zoltán képviselı: 
Ma már nagyon kevés az a munkahely, ahonnan nem kell haza is munkát vinni. Nekem is 
kell számtalanszor. 

dr. Szivák Péter körjegyzı: 
Persze, rendben is van. Én is remélem, hogy ráálnak a lányok az új tempóra, és nem lesz 
semmi gond a jövıben. 

Polt Rita polgármester: 
Elmondom még gyorsan, hogy már meg is jelent a létszámleépítéses pályázat. Április 10-
ig lehet benyújtani a pályázatokat. Ha sikeresen pályázunk, akkor már a végkielégítés 
kifizetésének dátuma elıtt a számlákon lehet a pályázati összeg. Van még valakinek 
kérdése a témával kapcsolatban? 
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Amennyiben nincs, javaslom, hogy szavazzunk. 

Aki egyetért a lejárt határidejő határozatok elfogadásáról szóló beszámoló elfogadásával, 
kérem emelje fel a kezét! 

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

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
24/2009. (III. 12.) 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 óvoda vizesblokkjának felújítására benyújtott pályázaton nyert támogatás fel nem 
használt részérıl történı lemondás. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

Polt Rita polgármester: 
Az óvoda vizesblokkjának felújítására benyújtott pályázaton nyertünk 1.875.514 Ft-ot. A 
beruház megvalósulása után tartott helyszíni ellenırzés megállapítása alapján kevesebb 
összegbıl valósult meg a beruházás, mint amennyi a pályázatunkban szerepel, így 
módosításra került a támogatási szerzıdés. A különbségrıl, ami több mint 300 ezer Ft le 
kell mondanunk. A lemondásról nekem kell nyilatkozni, de a nyilatkozat alátámasztása 
képen el kell fogadnunk az elıterjesztésben szereplı határozati javaslatot. 

Aki egyetért azzal, hogy az óvoda vizesblokkjának fejújítására nyert pályázati forrás fel 
nem használt részérıl lemondjunk, kérem emelje fel a kezét. 

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

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
25/2009. (III. 12.) számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
dönt, hogy a Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda 
Noszlop, magyarpolányi Német nemzetiségi Óvodája 
vizesblokkjának felújítására kapott 1.875.514 Ft (azaz egymillió – 
nyolcszázhetvenötezer – ötszáztizennégy forint) összegő a helyi 
önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatai támogatásának 
elıirányzatából megvalósuló vagy megvalósult fejlesztési 
támogatásból az alacsonyabb tényleges költségekre tekintettel 
megmaradt 312.849 Ft (azaz hétszáztizenhétezer – 
nyolcszázharminchárom forint) összegő támogatásról lemond. 

A Képviselı-testület felhatalmazza a Polgármestert a lemondó 
nyilatkozat aláírására. 

Felelıs:  Polt Rita polgármester 
Határid ı:  azonnal 
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3.Napirendi pont: 

A Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda Noszlop, magyarpolányi Német 
Nemzetiségi Óvodájának átszervezése a feladatellátás racionalizálása érdekében. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

Polt Rita polgármester: 
Az elıterjesztésben szerepelnek az Óvodavezetı Asszony átszervezéssel, és 
költségcsökkentéssel kapcsolatos javaslatai. Vannak a két variációnak közös elemei, de a 
leglényegesebb szerintem annak az eldöntése, hogy javasoljuk-e egy fı óvónı leépítését, 
vagy a kisegítı személyzet csökkentésével racionalizáljuk a feladatellátást. Tegnap 
beszéltem a Városi Atillával, aztán a Gyöngyi is beszélgettem arról, hogy egy státusz 
megszüntetését mindenképpen meg kell, hogy elızzön egy átszervezéssel kapcsolatos 
döntés, amivel lehet a leépítést indokolni. Csökkenteni kell a csoportok számát, a nyitva 
tartási idıt, illetve több összevont csoportos foglalkozást kell elıírni, aminek 
következtében kevesebb óraszámra lesz szükség az intézményben, amit már kevesebb 
alkalmazottal is meg lehet oldani. Gyöngyi szeretnél valamit hozzáfőzni a javaslataidhoz? 

Dohanekné Mészáros Gyöngyi óvodavezetı: 
Két javaslatot terjesztettem elı a Polgármester Asszonynak, és a testületi tagoknak. A két 
variáció közül az intézménynek a második variáció jobb lenne, azaz egy óvónıi státusz 
megszüntetése. A gyermeklétszám alakulásából elırevetíthetı, hogy ez a lépés 
elkerülhetetlen, és akkor már jobb elıbb túlesni rajta. Az élelmezésvezetıi státuszt is 
megszüntethetjük, de ezzel kapcsolatban újból jelezni szeretném, hogy az általa elvégzett 
feladatot a környezı települések mindegyikén az iskolatitkár csinálja, és azért nincs 
szükségük ennek a státusznak a betöltésére. 

Polt Rita polgármester: 
Az igaz. Noszlopon is az iskolatitkár intézi ezeket az ügyeket, de az Atilla szerint csak a 
munkaidejének töredékét teszi ki, hogy beszedi a térítési díjakat és elszámol azokkal. 
Konyhai kisegítı viszont csak Magyarpolányban áll alkalmazásban, a környezı 
települések óvodáiban a dadák látják el a konyhai feladatokat is. 

Dohanekné Mészáros Gyöngyi óvodavezetı: 
Igen, de ha a dadák az étkeztetéssel foglalkoznak, akkor nem tudnak besegíteni az 
óvónıknek, és akkor már indokoltnak tartom a négy óvónı megtartását. 

Polt Rita polgármester: 
Valahogy megoldják ezeket a nagyobb létszámmal mőködı óvodákban is. 

Dohanekné Mészáros Gyöngyi óvodavezetı: 
Megoldani meg lehet, de én fontosnak tartom, hogy a gyerekek nálunk jól és 
biztonságban érzik magukat. Ha kevesebb figyelmet kapnak ez megváltozhat, esetleg 
sőrőbben lehetnek kisebb balesetek, ha nem tudunk rájuk mindig odafigyelni.  

Dr. Paksi Zoltán képviselı: 
Szerintem a gyermeklétszám teljesen egyértelmővé teszi, hogy az óvodát három óvónı 
alkalmazásával kell mőködtetnünk. A variációkat látva azt kell, hogy mondjam, hogy 
lényegében ez csak egy, hiszen a részmunkaidıs alkalmazásba történı 
továbbfoglalkoztatásba szerintem egyik óvónı sem fog belemenni. Személy szerint én 
egy szakmai értékelést vártam volna tıled, ahol hierarchiát állítasz fel az alkalmazottaid 
között és elmondod, hogy véleményed szerint kitıl lehetne a legkisebb szakmai veszteség 
mellett megválni. Jogilag az biztos, hogy ameddig két nemzetiségi csoportot 
mőködtetünk, addig két nemzetiségi óvónıt kell alkalmaznunk, és ez a tény jelentısen 
leegyszerősíti a kérdést. 
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Dohanekné Mészáros Gyöngyi óvodavezetı: 
Az elsı esetben az Ildikóval beszélgettünk arról, hogy mivel neki van egy tanító 
diplomája, félállásban taníthatna az iskolában, és félórában maradna óvónı, de ebbe ı 
nem egyezett bele. Tájékoztatásként hoztam ide ezt a lehetıséget, hogy ez is felmerült. 

Dr. Paksi Zoltán képviselı: 
Te is látod, hogy ez a lehetıség két szempontból sem kivitelezhetı, egyrészt az Ildikó 
nem egyezett bele, másrészt az Iskolában nincs szabd fél német tanári státusz. 

Polt Rita polgármester: 
Akkor a B variációban gondolkodva elkezdtem számolgatni, és ha a jelenlegi napi 10 
órás nyitva tartási idıvel két óra átfedéssel kiszámolom az óraszükségletet az 120 óra egy 
héten. A négy óvónı teljesítendı óraszáma az 126 óra. Eleve van 6 óra plusszunk. 
Amennyiben a nyitva tartási idıt 7-tıl 16-óráig határozzuk meg az eleve 10 órával 
kevesebb, és a reggeli elsı, valamint a délutáni utolsó másfél órában az óvoda összevont 
csoportban mőködik, akkor 97 és fél órára jön ki a teljesítendı óraszám. A három 
óvónınek, köztük egy vezetı óvónıvel, akinek 32 helyett 30 órát kell hetente kötelezıen 
94 órát kell ledolgoznia. Ez így kevesebb túlóra, mint amennyi eddig volt a négy 
óvónıvel. 

 Dr. Paksi Zoltán képviselı: 
Az szerintem természetes, hogy a ráfordításra kerülı pénz csökkenésével a szolgáltatás 
színvonala is csökkenni fog, kevesebb ideig lesz nyitva, kevesebb idı lesz a 
gyermekekre, de nem lehet mit tenni. Meg kell lépni ezeket a lépéseket. 

Polt Rita polgármester: 
A konyhai kisegítı, és az élelmezésvezetı vonatkozásában mit szeretnétek? 

Dohanekné Mészáros Gyöngyi óvodavezetı: 
Azt, hogy egy fıvel kevesebben még az élelmezésvezetı feladatait is nekünk kelljen 
ellátni, azt nem tudom megígérni nektek, viszont szerintem ezeket a feladatokat a Cili 
napi két órában is el tudná látni a jelenlegi négy óra helyett. A konyhai alkalmazott 
viszont nagyon hasznosnak tartom, sokat segít az óvónıknek más feladatokban is, rá 
mindig lehet számítani. 

Polt Rita polgármester: 
Cili jelenleg 4 órában az iskolában, 4 órában az óvodában dolgozik. Ha egyet értetek 
vele, akkor a jövıben 6 órás státuszban dolgozna. 
Az egyik dada a jelenlegi nyugdíjszabályok alapján két év múlva elmehet nyugdíjba. 
Megtehetjük azt, hogy jelenleg a konyhai kisegítı státuszhoz nem nyúlunk, hanem 
megvárjuk azt a két évet, és ha a Kürty Marika néni elmegy nyugdíjba, akkor a 
munkakörét átadjuk a jelenlegi konyhai kisegítınek, azt a konyhai kisegítıi státuszt pedig 
megszüntetjük. 

Polt Jánosné képviselı: 
Szerintem ez a két intézkedés együttesen elfogadható, a feladatokat így is el lehet majd 
látni, de jóval kevesebb kiadással. A konyhai kisegítı státuszt szerintem ne bántsuk, a 
jelenlegi helyzetben elég a már említett két megszorítás. 

Dohanekné Mészáros Gyöngyi óvodavezetı: 
Nagyon örülnék, ha a Marika státusza megmaradna, tényleg mindenben lehet rá 
számítani, és vele szemben is méltányos lenne, ha nyugdíj elıtt két évvel nem 
bocsátanánk el. 
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Dr. Király Lászlóné képviselı: 
A feladatellátás racionalizálása a mőködés átszervezésével, és a két személyzeti 
megszorítással véleményem szerint megvalósul. 

Polt Rita polgármester: 
Akkor egyenlıre maradjunk az eddig megbeszélteknél, és majd két év múlva meglátjuk, 
hogy a gyereklétszám és a nyugdíjszabályok alakulásától függıen szükség lesz-e további 
intézkedésre. 

Aki egyetért azzal, hogy az Óvoda nyitvatartási idejét 7-tıl 16 óráig állapítsuk meg, 
illetve 7 és 9 óra között, valamint 14 óra 30 perc és 4 óra között az óvodai ellátás 
összevont csoportban történjen, kérem emelje fel a kezét! 

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

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
26/2009. (III. 12.) számú határozata: 
 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda Noszlop, 
magyarpolányi Német nemzetiségi Óvodájában 7–tıl 16 óráig 
történı nyitvatartási idıt állapít meg. 

A Képviselı-testület a racionálisabb feladatellátás érdekében 
elrendeli továbbá azt is, hogy 7 és 9 óra között, illetve 14 óra 30 
perc és 16 óra között az óvodai ellátás összevont csoportban 
történjen. 

Felelıs:  Polt Rita polgármester 
Határid ı:  2009. május 1. 

 

Polt Rita polgármester: 
Aki egyetért azzal, hogy javaslatot tegyünk 1 fı óvónı leépítésére, illetve az 
élelmezésvezetı napi 2 órában történı alkalmazására, kérem emelje fel a kezét! 

A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozta. 
 
Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
27/2009. (III. 12.) számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
feladatellátás racionálisabb megszervezése érdekében javaslatot 
tesz arra, hogy a Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda 
Noszlop magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvodájában 1 fı 
óvónıi státusz megszüntetésre kerüljön. 

A Képviselı-testület javaslatot tesz továbbá arra, hogy az 
élelmezésvezetı napi négy helyett napi 2 órában kerüljön 
alkalmazásra. 

Felelıs:  Polt Rita polgármester 
Határid ı:  2009. május 1. 
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4.Napirendi pont: 

Pályázat benyújtása a Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda Noszlop, 
magyarpolányi Német Nemzetiségi Általános Iskolájának felújítására. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

Polt Rita polgármester: 
Február végén megjelent az iskolák felújítására kiírt pályázat az Önkormányzati 
Minisztérium honlapján. A pályázható összeg 20 millió forint, erre pályázhat egy 
intézmény, esetünkben a noszlopi iskola Társulás. Ebben az évben rajtunk kívül senki 
sem kíván pályázni a Társulásom belül, így mind a 20 millió forint a miénk lehet. Az 
egész beruházásunk közel 60 millió forint lesz, aminek következtében közbeszerzési 
eljárás lefolytatásával dönthetünk a kivitelezı személyérıl. Mivel az összköltség 45 
millió forint felett van az egyszerő eljárásban is hirdetményt kell közzétenni, nem elég, ha 
bekérek három ajánlatot. Ezt az eljárást is a noszlopi Társulásnak kell lebonyolítani, 
szerencsére partnerek ebben, és vállalták az eljárás lefolytatását. A pályázati kiírás 
iskolák infrastrukurális fejlesztését támogatja, a felújítás ilyen tárgyú részére tudjuk a 
pályázatot benyújtani.  

Bıröndi Ferenc képviselı: 
Kiteszi az infrastrukturális lesz a 20 millió forintot, vagy kevesebb összegre pályázunk? 
 
Polt Rita polgármester: 
Rengeteg mindenre rá lehet húzni, hogy infrastrukturális fejlesztés. Úgy gondoltam, hogy 
a maximális összegre nyújtjuk be a pályázatunkat. Egy olyan tartalmú határozatot kellene 
hoznunk. amiben vállaljuk a pályázat önrészének biztosítását, illetve azt, hogy a 
beruházás pályázaton felüli költségeit is a Noszlopi Önkormányzat rendelkezésére 
bocsátjuk. 

Egyetértetek azzal, hogy pályázzunk az iskola felújítására, és az önrész valamint a 
beruházás pályázaton felüli összegét utaljuk át Noszlop község Önkormányzatának? 

Aki javaslatommal egyetért, kérem emelje fel a kezét! 

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

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
28/2009. (III. 12.) számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
dönt, hogy pályázni kíván a 8/2009. (II. 26.) ÖM rendeletbe foglalt 
bölcsödék és közoktatási intézmények infrastrukurális fejlesztésére, 
valamint közösségi buszok beszerzésére kiírt pályázati felhívás 
alapján a Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda Noszlop 
magyarpolányi Német Nemzetiségi Általános Iskola Magyarpolány, 
Sallai u. 2. szám alatti épületének felújítására. 

A Képviselı-testület a pályázat önerejét képezı 5.000.000 Ft-ot 
(azaz ötmillió forintot), biztosítja, és kötelezettséget vállal arra, hogy 
a pályázat megnyerése esetén fenti összeget átutalja Noszlop Község 
Önkormányzatának. 
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Tekintettel arra, hogy a tervezett beruházás teljes költsége a 25 
millió forintos összeget jelentıs mértékben meghaladja, a Képviselı-
testület kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázat önerején felül a 
beruházás megvalósításával kapcsolatos teljes költséget átutalja 
Noszlop Község Önkormányzatának.  

A Képviselı-testület meghatalmazza a Polgármestert a szükséges 
intézkedések megtételére. 

Felelıs:  Polt Rita polgármester 
Határid ı:  2009. április 3. 

5. Napirendi pont: 

Csatlakozás az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési 
Önkormányzati Társulás által hulladékgyőjtésre és szállításra benyújtandó közbeszerzési 
eljáráshoz. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

Polt Rita polgármester: 
A hónap elején tartott egy tájékoztatót a Hulladékkezelési Társulás a kiépülıben lévı 
szilárdhulladék-kezelési rendszer állapotáról, illetve a szükséges lépésekrıl. Ott hangzott 
el, hogy a Társulás a rendszer üzemeltetésével egyidejőleg közbeszerzési eljárás 
keretében választja ki a hulladékszállítást végzı szervezetet is. A jelenlegi AVAR-ral 
kötött szerzıdésünk lejártát követıen mindenképpen közbeszerzési eljárás lefolytatásával 
kellene eldönteni, hogy hulladékszállítást a jövıben ki fogja a településen ellátni. 
Célszerőnek tartom, hogy csatlakozva a Társuláshoz ránk is kiterjedıen kerüljön kiírásra 
az általuk elkészített felhívás, így nekünk már nem kell külön eljárást lefolytatnunk. 

Böröndi Ferenc képviselı: 
Nem lesz így drágább a szolgáltatás, ha ilyen közös szolgáltató fogja ellátni a szállítást? 

Polt Rita polgármester: 
A szolgáltatás mindenképpen drágább lesz, mert mindenképpen a királyszentistváni most 
épülı hulladéktárolót kell majd használniuk a vállalkozóknak, bárki is nyer. Egyébként 
valószínőleg a térségben mőködı hulladékszállítással foglalkozó szervezetek közös 
ajánlatot fognak benyújtani erre a közbeszerzési pályázatra, ugyanis csak így tudják 
teljesíteni az elıírt feltételeket. 

Böröndi Ferenc képviselı: 
Akkor lényegében ugyanúgy az AVAR fogja szállítani. 

Polt Rita polgármester: 
Lényegében igen, csak egy nagyobb szervezet részeként, és drágábban. Ezzel nem tudunk 
mit csinálni. Az elıterjesztés elsı része szól az egységes díjpolitikai elvekrıl, ezek 
alapján lesznek a szolgáltatási díjak megállapítva, amiket szintén el kell majd hogy 
fogadjunk, nem tudunk vele mit csinálni. 
Van valakinek még véleménye, javaslata, az elıterjesztésben leírtakkal kapcsolatban? 

Amennyiben nincs szavazásra bocsátom a kérdést. 

Aki egyetért azzal, hogy fogadjuk a Társulás által elkészített egységes díjpolitikai 
elveket, és csatlakozzunk a Társulás által hulladékgyőjtésre és szemétszállításra 
benyújtandó közbeszerzési eljáráshoz, kérem kézfeltartással jelezze azt!  

A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozta. 
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Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
29/2009. (III. 12.) számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az 
Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Rendszerre vonatkozóan a 
következık szerint dönt: 

1. Elfogadja az üzemeltetési költségek megállapítására vonatkozó 
alapelveket, azokat helyi szabályozásban figyelembe veszi. 

2.Meghatalmazza a Polgármestert, hogy a Társulási Megállapodás 
üzemeltetési elvekrıl készített kiegészítésé, illetve a módosított 
Társulási Megállapodást aláírja. 

3. Összhangban az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési 
Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás tanácsának 
43/2008. (XI. 11.) ÉBRSZHK-TT számú határozatával, 
meghatalmazza a Társulás Tanácsát, hogy hulladék győjtésre és 
szállításra vonatkozóan is lefolytassa a közbeszerzési eljárást. 

4. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a jelenlegi közszolgáltatói 
szerzıdések lejártát követıen, a Társulás által lefolytatott 
közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott Közszolgáltatóval 
közszolgáltatói szerzıdést kössön. 

 
Felelıs: Polt Rita polgármester 
Határid ı: folyamatos 

6. Napirendi pont: 

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása. 
Elıadó: dr. Szivák Péter körjegyzı 

dr. Szivák Péter körjegyzı: 
A 6/2009. (II.12.) számú rendelet elfogadásakor szó volt róla, hogy Magyarpolánban is 
biztosítani kellene az étkeztetést a rászorulók számára. Azóta kértünk be árajánlatokat két 
vállalkozótól is az étkeztetés ellátására, mindketten 500 Ft-os áron biztosítanák az 
ellátást, de egyik ár tartalmazza a kiszállítás díját is, a másik viszont nem. Ebben a 
kérdésben még megpróbáljuk közös nevezıre hozni a vállalkozókat. A rendelet-
tervezetben ugyanis az szerepel, hogy a rászorulók maguk választhatják ki, hogy kitıl 
szeretnék az ételt kapni. Úgy szeretnénk, hogy ne az ár döntsön ebben a kérdésben. Az 
eljárás rendjérıl különösebben nem is kell beszélnünk, annál inkább fontos dönteni két 
kérdésben, az egyik, hogy kik legyenek a rászorulók, a másik pedig hogy mennyi legyen 
a szolgáltatásért fizetendı díj. 

Polt Rita polgármester: 
Úgy szeretném, ezt a rendeletet elfogadni, hogy tényleg csak a valóban rászoruló 
emberek tudják igénybe venni. Szerintem, ha valakinek a családjában van olyan, aki 
alkalmas arra, hogy a családban élıket ellássa, akkor ott a család azon tagja se kaphasson 
szociális étkezést, aki egyébként magáról nem bír gondoskodni. 

Polt Jánosné képviselı: 
Akkor lényegében az egyedülállók, és az olyan családban élık kapnának, ahol a család 
minden tagja rendelkezik a jogosultság feltételeivel 
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dr. Szivák Péter körjegyzı: 
Véleményem szerint ez a megszorítás túlzott. A jogszabály csupán a felsorolt 
jogosultsági feltételek tartalmának meghatározására adott felhatalmazást a testületnek. A 
Polgármester Asszony javaslatának elfogadása esetén lesznek olyan esetek, hogy valaki 
jogszabály szerint jogosult lenne a támogatásra, mivel saját magát és hozzátartozóit a 
felsorolt okok valamelyike következtében nem tudja ellátni, mégsem fog kapni 
kedvezményes étkezést, mert a házastársa el tudja tartani. 

Polt Rita polgármester: 
Most is tudok olyan személyekrıl, akik e megszorítás nélkül jogosulttá válnának a 
szociális étkeztetésre, holott a család többi tagja gondoskodni tud róla. 

Dr. Király Lászlóné képviselı: 
Támogathatónak tartom a Rita javaslatát. Próbáljuk úgy megfogalmazni, hogy 
beleférjünk a jogszabályi keretekbe, és a hozzátartozó követelményeket is támasszunk. 

Dr. Paksi Zoltán képviselı: 
Ha jól tudom a szociális törvény mindössze annyit tilalmat említ, hogy jövedelmi 
viszonyok nem lehetnek a jogosultsági feltételek között. A hozzátartozókra vonatkozó 
követelményekkel szerintem olyat lépünk, amire ugyan nevesített felhatalmazásunk 
nincsen, de nem is tiltja azt a törvény. 

dr. Szivák Péter körjegyzı: 
Nekem továbbra is vannak fenntartásaim e döntés törvényességével kapcsolatban, de ha 
ezzel a kiegészítéssel fogadják el a rendeletet, akkor benne lesz. A térítési díjról kellene 
még döntést hozni. 

Polt Rita polgármester: 
A költségvetési törvény három jövedelemsávot állapít meg, a háztartásonként egy fıre 
esı jövedelem összegének a mindenkori érvényes nyugdíjminimum 150 %-a alatt, 150 és 
300 %-a között, illetve 300 %-a fölött különbözı összegő támogatást biztosít. A 
szolgáltatók által kért 500 Ft-os díj, valamint a szolgáltatás adminisztratív részét végzı 
önkormányzati dolgozó bérének egy ebédre kivetített összege 570 Ft. Ha ebbıl levonjuk 
az állami támogatás összegét, akkor megkapjuk a fizetendı térítési díjat, ami 
jövedelemtıl függıen 207, 248 illetve 315 Ft lenne. Egyetértetek ezzel, vagy esetleg 
bontsuk további kategóriákra az állami sávhatárokat? 

Dr. Paksi Zoltán képviselı: 
Felesleges túlbonyolítani a rendszert. Az általad elmondottak alapján a jogosultak 
kedvezményesnek mondható áron kaphatják az ebédet, és a díjak különbözıségei jól 
tükrözik a jövedelmi viszonyokat. 

Polt Rita polgármester: 
Akkor amennyiben egyetértetek a szociális rendeltünk elhangzottak szerint történı 
módosításával javaslom, hogy szavazzunk! 

Aki egyetért a szociális rendeletünk szociális étkeztetésre vonatkozó rendelkezésekkel 
történı elhangzottak szerinti kiegészítésével, kérem kézfeltartással jelezze azt! 

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

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 7/2009. (III.13.) rendelete a 
szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 5/2009. (II.12.) rendelet módosításáról 

(a Rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képzi) 

7. Napirendi pont: 
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Vegyes ügyek 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

Polt Rita polgármester: 
A "Mi vagyunk a legjobb falu" pályázaton induljon Magyarpolány? Mondjátok el a 
véleményeteket, nem akarlak titeket elızetesen befolyásolni. Anyagilag, ha nyersz rajta 
lehet egy kis hasznod, de ha nem akkor jelentıs kiadással jár. 

Dr. Király Lászlóné képviselı: 
Annyira átlátszó, hogy a választási kampány része ez az egész pályázat. 

Polt Jánosné képviselı: 
Nekem ez fel sem tőnt, de most hogy mondod, tényleg valószínőleg erre megy ki az 
egész. 

Dr. Paksi Zoltán képviselı: 
Nem lesz kellemetlen, ha a környezı települések mind indulnak, mi pedig kimaradunk 
belıle? Mit fognak szólni a lakosok? 

Polt Rita polgármester: 
Ha úgy döntünk, hogy nem pályázunk, akkor a Polány Infóban van lehetıségünk 
tájékoztatni a lakosságot döntésünkrıl, és annak hátterérıl. Döntsük el, hogy indulunk-e a 
pályázaton! Aki egyetért azzal, hogy Magyarpolány ne  induljon a "Mi vagyunk a legjobb 
falu" pályázaton, kérem emelje fel a kezét! 

A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül – határozathozatal nélkül – 
elfogadta a Polgármester javaslatát. 

Polt Rita polgármester: 
Meg szeretném még beszélni veletek a posta bérbeadásának kérdését. Mindannyian tudjátok, 
hogy április 1-tıl egy vállalkozó fogja ellátni a községben a postai szolgáltatást, és mivel a 
posta helyiség az Önkormányzat tulajdonában van, döntenünk kellene, hogy mennyiért adjuk ki 
ezt a helyiséget. 

Polt Jánosné képviselı: 
Adjuk ki egységesen ugyan annyiért, amennyiért a gyógyszertárat is, körülbelül ugyanakkora a 
két helyiség, és mindkét tevékenység egyformán fontos az Önkormányzatnak. 

Polt Rita polgármester: 
A gyógyszertár valamivel nagyobb, nem sokkal. Más javaslat? 

Böröndi Ferenc képviselı: 
Egyetértek az Anikóval. Adjuk azt is havi 35 ezer Ft-ért. 

Polt Rita polgármester: 
Akkor elmondom, hogy már beszéltem a vállalkozóval, és İ havi 20 ezer Ft bérleti díjra 
gondolt. Azon felül, hogy teljesen felújítaná a helyiséget. 

Böröndi Ferenc képviselı: 
Sok felújítást szerintem nem igényel, és ha más helyet választana, ott ki kellene alakítania az 
egész rendszert, ügyfélfogadó helységet, ablakokat, irodai részt, itt pedig már minden adott. 

Polt Rita polgármester: 
Jó rendben. Elfogadom a döntéseteket, de mit csináljak akkor, ha ennyiért nem veszi ki? 

 

Polt Jánosné képviselı: 
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Ez a döntésünk, ha nem tetszik neki keressen más helyet. 

dr. Szivák Péter körjegyzı: 
Illetve a Képviselı-testület újra tárgyalhatja a kérdést. 

Polt Rita polgármester: 
Amennyiben nincs más javaslat szavazásra bocsátom a kérdést! 

Aki egyetért abban, hogy a posta helyiséget havi 35.000 Ft bérleti díj ellenében adjuk bérbe a 
Szavanna fH Invest Kft. részére, kérem kézfeltartással jelezze azt. 

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

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
30/2009. (III. 12.) számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
dönt, hogy a tulajdonában lévı Magyarpolány, Köztér 3. cím alatti 
(421/12. hrsz.-ú) "Posta helyiséget" havi 35.000 Ft (azaz harmincöt-
ezer forint) bérleti díj ellenében adja bérbe a Szavanna fH Invest Kft 
(cím: 4400 Nyíregyháza, Korányi F. u. 23., cégj. sz.: 15-09-071916, 
adósz.: 14072424-2-15, bankszámla sz. 11600006-00000000-
32865918) részére. 

A Képviselı-testület felhatalmazza a Polgármestert a Bérleti 
szerzıdés aláírására. 

Felelıs: Polt Rita polgármester 
Határid ı: folyamatos 

 

Polt Rita polgármester: 
Szeretném még, ha döntenénk újabb 10 millió forint pénzintézetnél történı lekötésérıl. Az 
önkormányzat számláján lévı összeg már most is meghaladja a 10 millió forintot, és még 
várható is rá bevétel a helyi adókból. Az iskola felújítás kezdetéig erre a pénzre biztosan nem 
lesz szükségünk, ezért szeretném, ha döntenénk 10 millió forint lekötésérıl. 

Dr. paksi Zoltán képviselı: 
Összesen akkor így mennyi pénzünk is van már lekötve? 

Polt Rita polgármester: 
Ezzel együtt 45 millió forint, aminek egy része azóta már egész szépen kamatozott is. 

Aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat folyószámláján lévı pénzeszközbıl 10 millió 
forintot kössünk le, kérem kézfeltartással jelezze azt! 

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

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
31/2009. (III. 12.) számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
40/2008. (IV. 29.), 77/2008. (IX. 15.) és 2/2009. (I.5.) számú 
határozatában meghatározott összegeken felül a március hónapban 
befolyó helyi adóbevételekbıl újabb 10 millió Ft pénzintézetnél 
történı lekötésérıl dönt. 
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A Képviselı-testület felhatalmazza a Polgármestert az összeg 
pénzintézetnél történı elhelyezésére. 

Felelıs: Polt Rita polgármester 
Határid ı: folyamatos 

 

Polt Rita polgármester: 
A hulladéklerakók rekultivációjával kapcsolatban is hoznunk kellene egy határozatot, 
tekintettel arra, hogy a 036/4. hrsz.-ú állami tulajdonban lévı terület megosztják, és a pályázat 
benyújtásához számunkra szükséges rész átadásra kerül az Önkormányzatnak. Kötelezettséget 
kell vállalnunk arra, hogy a terület megosztásának, a terület átadásának, illetve az esetleges 
mővelési ág változtatásnak a költségét az Önkormányzat magára vállalja. 

Aki egyetért abban, hogy a 036/4. hrsz.-ú terület megosztásának, a megosztás után keletkezı 
terület Önkormányzat részére történı átadásának, valamint az esetleges mővelési ág 
változtatásnak a költségét az Önkormányzat vállalja, kérem emelje fel a kezét! 

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

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
32/2009. (III. 12.) számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
dönt, hogy az állami tulajdonban lévı 036/4 hrsz.-ú terület 
megosztásával, a megosztás után keletkezı az Önkormányzat 
számára szükséges terület átadásával, és szükség esetén a terület 
mővelési ágának megváltoztatásával járó költségeket kifizeti. 
 
Felelıs: Polt Rita polgármester 
Határid ı: folyamatos 
 

Polt Rita polgármester: 
Jóval az elıre megadott határidı után, de végül elbírálásra került az "Ora et Labora" 
pályázatunk, amit konzorciumi formában Ajka város gesztorságával még tavaly tavasszal 
nyújtottunk be. Tekintettel a bírálat késlekedésre, át kellett most alakítani a pályázat 
költségvetésének évenkénti bontását, valamint a közös költségek újra számolása miatt 12 ezer 
Ft-tal nıtt Magyarpolány község költségvetése. Ebben az évben 1 millió 726 ezer Ft-ot kell 
biztosítanunk erre a pályázatra, jövıre lesz a jelentısebb kiadás, akkor 5 és fél millió forintot 
kell majd kifizetnünk. 

Ali egyetért azzal, hogy az "Ora et Labora" pályázat költségvetésének módosítását elfogadjuk, 
kérem kézfeltartással jelezze azt.  

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

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
33/2009. (III. 12.) számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az „Ora et 
Labora" címő pályázathoz a saját erıt az alábbi táblázatnak megfelelıen 
biztosítja: 
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Résztvev ık 
bekerülési 
költség Ft 

támogatás 
Ft öner ı Ft 

2008 
Ajka 60 000 51 000 9 000 
Kislıd 60 000 51 000 9 000 
Halimba 60 000 51 000 9 000 
Magyarpolány 60 000 51 000 9 000 
Csehbánya 0 0 0 
Összesen  240 000 204 000 36 000 

2 009 
Ajka 39 024 136 33 170 516 5 853 620 
Kislıd 49 452 330 42 034 481 7 417 850 
Halimba 6 873 303 5 842 307 1 030 995 
Magyarpolány 11 506 800 9 780 780 1 726 020 
Csehbánya 1 302 000 1 106 700 195 300 
Összesen  108 158 569 91 934 783 16 223 785 

2 010 
Ajka 88 293 425 75 049 411 13 244 014 
Kislıd 240 000 204 000 36 000 
Halimba 23 441 572 19 925 336 3 516 236 
Magyarpolány 38 311 962 32 565 168 5 746 794 
Csehbánya 0 0 0 
Összesen  150 286 959 127 743 915 22 543 044 
Mindösszesen  258 685 528 219 882 699 38 802 829 

Összesen 2008-2010 
Ajka 127 377 561 108 270 927 19 106 634 
Kislıd 49 752 330 42 289 481 7 462 850 
Halimba 30 374 875 25 818 644 4 556 231 
Magyarpolány 49 878 762 42 396 948 7 481 814 
Csehbánya 1 302 000 1 106 700 195 300 
Összesen 258 685 528  219 882 699 38 802 829 

 
A Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a konzorciumi 
megállapodást aláírja, valamint a szerzıdéskötéshez szükséges 
nyilatkozatokat megtegye  

 

Felelıs:     Polt Rita polgármester 
Határid ı:  azonnal 

 

Polt Rita polgármester: 
Köszönöm, hogy eljöttetek, a nyílt testületi ülést bezárom. (18.05.) 
 
Magyarpolány, 2009. március 20. 

 
 
   Polt Rita dr. Szivák Péter 
                 polgármester         körjegyzı 


