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Szám: 11-18/2009. 

J E G Y Z İ K Ö N Y V  

Készült:  Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 
18-án 17 óra 30 perckor kezdıdı rendkívüli, nyílt ülésérıl. 

Az ülés helye: Magyarpolány Polgármesteri Hivatal Tanácsterme 

Jelen vannak: 

 Polt Rita polgármester 

 Böröndi Ferenc képviselı 

 György Anita képviselı 

 Majer András képviselı 

 Pálla Tiborné képviselı 

 Polt Jánosné képviselı  

Igazoltan távol van: 

 Dr. Király Lászlóné képviselı 

 Dr. Paksi Zoltán képviselı 

Tanácskozási joggal jelen van: 

 dr. Szivák Péter körjegyzı 

Meghívottként jelen van: 

Polt Rita polgármester: 
Köszöntöm a Képviselı-testület tagjait és a jelenlévıket. Megállapítom, hogy 
Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének tagjai közül az ülésen 6 fı 
jelen van, az ülés határozatképes, így azt megnyitom. 
A meghívóban szereplı napirendi pontokkal mindenki egyetért? Van valakinek javaslata 
a napirend kiegészítésére. 

Amennyiben nincs, kérem szavazzunk a napirend elfogadásáról! 

Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az ülés 
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
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Napirend: 
 

1.) A Magyarpolányi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának 
módosítása. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

2.)   Költségvetési szervek alapító okiratának módosítása „a költségvetési szervek 
jogállásáról és gazdálkodásáról” szóló 2008. évi CV. törvény alapján. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

3.)  Vegyes ügyek 
 Elıadó: Polt Rita polgármester 
 
 

Napirendi pont tárgyalása: 

1.Napirendi pont: 

A Magyarpolányi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítása. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

Polt Rita polgármester: 
A Mővészeti Iskola Alapító Okiratának módosítására május 27-i ülésünkön már szintén 
sor került. ezt is a Magyar Államkincstár észrevételében foglaltaknak megfelelıen kellett 
módosítani. 
 
dr. Szivák Péter körjegyzı: 
Itt a szakfeladat-rend változtatásain túl ki kellett egészíteni az Alapító Okiratot az 
Intézménynek a Közoktatásról szóló törvény 20. §-a szerint típusba sorolásával, valamint 
az intézmény fenntartójának megnevezésével. A hiánypótlás nem kérte, de én még 
kiegészítettem az Alapító Okiratot egy további ponttal is, ami a feladatellátás forrásit 
határozza meg. 
 
Pálla Tiborné képviselı: 
Abból nem lesz gond, hogy így kicsúszunk az Alapító Okiratok módosítására elıírt június 
1.-i határidıbıl. 
 
dr. Szivák Péter körjegyzı: 
Amennyiben a mostani módosítással minden rendben lesz nem.  
 
Polt Rita polgármester: 
Van valakinek kérdése az elıterjesztéshez kapcsolódóan? 
Amennyiben nincs szavazásra bocsátom a kérdést. 

Aki egyetért a Magyarpolányi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának 
módosításával, kérem emelje fel a kezét. 

A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozta. 
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Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
63/2009. (VI. 18.) számú határozata: 
 
Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
dönt, hogy a Magyarpolányi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 
Alapító Okiratának módosítását, valamint az egységes szerkezető 
Alapító Okiratot a határozat 1. sz. mellékletét képezı Módosító 
Okiratban, illetve a 2. sz. mellékletét képezı egységes szerkezető 
Alapító okiratban foglaltak szerint elfogadja. 

A Képviselı-testület felkéri a Polgármestert, hogy továbbítsa a 
módosító Okiratot, valamint az egységes szerkezető Alapító Okiratot 
a Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális 
Igazgatóságának. 
 
Felelıs: Polt Rita polgármester 
Határid ı: 2009. június 23. 

 

2.Napirendi pont: 

Költségvetési szervek alapító okiratának módosítása „a költségvetési szervek jogállásáról és 
gazdálkodásáról” szóló 2008. évi CV. törvény alapján. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

Polt Rita polgármester: 
Az elıterjesztésben az Alapszolgáltatási Központ. és Iskola Társulás Alapító Okiratainak 
módosítása található, szintén a költségvetési szervekrıl szóló törvény módosítása okán 
volt szükség ezen Okiratok átalakítására, és most a Magyar Államkincstár észrevételeire 
reagálva van szükség a további módosításokra..  

György Anita képviselı: 
Hasonló okokból kell ezeket az Alapító Okiratokat is módosítanunk? 

Polt Rita polgármester: 
Nagyrészt igen. Az Államkincstártól kapott instrukciók alapján csinálta a noszlopi 
Körjegyzı Asszony is az Alapító Okiratok módosítását, és gondolom a beérkezésüket 
követıen derült fény olyan értelmezési eltérésekre, amelyeknek a kijavítását kérték 
tılünk. 

Polt Rita polgármester: 
Van valakinek még kérdése az elıterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom a kérdést! 

Aki egyetért a Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda, Noszlop Alapító 
Okiratának módosításával, kérem emelje fel a kezét. 

A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozta. 

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
64/2009. (VI. 18.) számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
dönt, hogy a Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda Noszlop 
Alapító Okiratának módosítását, valamint az egységes szerkezető 
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Alapító Okiratot a határozat 1. sz. mellékletét képezı Módosító 
Okiratban, illetve a 2. sz. mellékletét képezı egységes szerkezető 
Alapító okiratban foglaltak szerint elfogadja. 
 
Felelıs: Polt Rita polgármester 
Határid ı: 2009. június 23. 

 

Polt Rita polgármester: 
Aki egyetért az Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratának módosításával, kérem 
emelje fel a kezét. 

 

A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozta. 

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
65/2009. (VI. 18.) számú határozata: 
 
Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
dönt, hogy az Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratának 
módosítását, valamint az egységes szerkezető Alapító Okiratot a 
határozat 1. sz. mellékletét képezı Módosító Okiratban, illetve a 2. 
sz. mellékletét képezı egységes szerkezető Alapító okiratban 
foglaltak szerint elfogadja. 
 
Felelıs: Polt Rita polgármester 
Határid ı: 2009. június 23. 
 

3. Napirendi pont: 

Vegyes ügyek 
Elıadó: Polt Rita polgármester  

Polt Rita polgármester: 
A napokban érkezett egy megkeresés Noszlop község Önkormányzatától, pontosabban az 
Alapszolgáltatási Központtól, amelyben arra kértek minket, hogy a magyarpolányi Óvoda 
átalakítása során elbocsátott dolgozó végkielégítésének visszaigénylésére benyújtandó 
pályázat érdekében fogadjunk el egy határozatot, arról, hogy az Önkormányzat 
intézményeinél létszám átcsoportosítás nem lehetséges, és az elbocsátott dolgozó más 
munkakörben történı foglalkoztatására nincs lehetıség. Mi is több alkalommal 
visszakaptuk már elbocsátott dolgozóink bérét e pályázaton keresztül, és Noszlopon is 
szeretnék ezt a pénzt mielıbb visszakapni. 

dr. Szivák Péter körjegyzı: 
Az elsı ilyen pályázat alkalmával hiánypótlás keretén belül kellett az elbíráláshoz 
szükséges formátumúra átalakítanunk a jogviszony megszüntetésérıl szóló 
határozatunkat, ezt most megelızve már a pályázat elfogadása elıtt meghozhatják a 
megfelelı tartalmú határozatot. 
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Polt Rita polgármester: 
Hozzáteszem, hogy e pályázat sikeressége minket is érint, hiszen az elbocsátások 
költsége Magyarpolány község Önkormányzatát terheli, és ennek egy részét lehet most e 
pályázat keretein belül visszaszerezni. 
Van valakinek kérdése az értékelésben foglaltakkal kapcsolatban? 

Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom a kérdést! 

Egyetértetek azzal, hogy fogadjuk el a magyarpolányi Óvoda átalakítása kapcsán 
megszőnt álláshelyen foglalkoztatott további foglalkoztatásának lehetıségét kizáró tárgyú 
határozatot? 

Aki javaslatommal egyetért, kérem emelje fel a kezét! 

A Képviselı-testület 6  igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozta. 

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
66/2009. (VI. 18.) számú határozata: 

 
Magyarpolány község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, 
hogy a Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda Noszlop 
magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvodájában 1 fı óvónıi státusz 
megszüntetésre kerüljön. 

A Képviselı-testület az intézményei létszámhelyzetének és az 
intézmények közötti tervezhetı létszám- és álláshely- átcsoportosítás 
lehetıségét felülvizsgálta és megállapította, hogy intézményei között a 
létszám- és álláshely- átcsoportosítás nem lehetséges. 

Magyarpolány község Önkormányzata költségvetési szerveinél, illetve 
Magyarpolány és Kislıd községek Körjegyzıségénél a meglévı üres 
álláshelyeken, illetve a szervezeti változás, feladatátadás következtében 
az önkormányzat fenntartói körén kívül esı munkáltatónál a 
létszámcsökkenéssel érintett álláshelyen foglalkoztatott 
munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítás nélküli 
foglalkoztatására nincs lehetıség. 
 
Felelıs: Polt Rita polgármester 
Határid ı: folyamatos 

 

Polt Rita polgármester: 
Több megkeresést is kaptam már a Hegyalja utca lakóitól, melyekben a jelenlegi föld út 
leaszfaltozását kérték az Önkormányzattól. Valójában ez az egyik utolsó belterületi útszakasz, 
ami még nincsen leaszfaltozva, és nincs is hosszú utcáról szó. Megkerestem az ügyben a 
Baumidex Kft, akiktıl kaptam is az aszfaltozásra egy árajánlatot, bruttó 760 ezer forintért 
csinálnák meg az említett útszakaszt. 
 

Pálla Tiborné képviselı: 
Véleményem szerint az egy korrekt ajánlat. Ráadásul már tényleg jó régóta kapnak ígéreteket a 
Hegyalja utca lakói az aszfaltozásról, ideje lenne tényleg megcsinálni a beruházást. 

 Polt Jánosné képviselı: 
Nagy esızések után tényleg nagyon nehéz oda bemenni, vagy onnan kijönni. Amennyiben 
anyagi lehetıségeink engedik, én is támogatom a Hegyalja utca leaszfaltozását. 
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Polt Rita polgármester: 
Azért is hoztam most a kérdést a testület elé, mert most van lehetıségünk egy ekkora 
beruházást megvalósítani. 

Böröndi Ferenc képviselı: 
Akkor csináltassuk meg szerintem is. 

Polt Rita polgármester: 
Ha nincsen más vélemény, akkor szavazásra bocsátom a kérdést! 
Egyetértetek azzal, hogy fogadjuk el a Baumidex Kft. magyarpolányi Hegyalja út 
aszfaltozási munkáinak ellátására adott árajánlatát? 

Aki javaslatommal egyetért, kérem emelje fel a kezét! 

A Képviselı-testület 6  igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozta. 

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
67/2009. (VI. 18.) számú határozata: 

 
Magyarpolány község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
dönt, hogy a Baumidex Kft. (Cím: 8400 Ajka, Ipari Park Északi 
Szektor III/1., adószám: 11963468-2-19) Magyarpolány, Hegyalja 
utca aszfaltozási munkáira adott 760 800 Ft-os (azaz 
hétszázhatvanezer- nyolcszáz forintos) ajánlatát az általános 
tartalék terhére elfogadja. 

A Képviselı-testület felhatalmazza a Polgármestert az építési 
szerzıdés aláírására. 
 
Felelıs: Polt Rita polgármester 
Határid ı: 2009. június 30. 

 

Polt Rita polgármester: 
Köszönöm, hogy eljöttetek, a nyílt testületi ülést bezárom. (18.35.) 
 
Magyarpolány, 2009. június 25. 

 
 
 
 
 
 
 
   Polt Rita dr. Szivák Péter 
                 polgármester         körjegyzı 


