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Szám: 11-19/2009. 

J E G Y Z İ K Ö N Y V  

Készült:  Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 
29-én 16 óra 30 perckor kezdıdı rendkívüli, 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 

 Pálla Tiborné képviselı  

 Polt Jánosné képviselı  

Igazoltan távol van: 

 Dr. Paksi Zoltán képviselı 

Tanácskozási joggal jelen van: 

 dr. Szivák Péter körjegyzı 

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 meghívóban szereplı napirendi pontokkal mindenki egyetért? Van valakinek 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: 
 

Napirend: 
 

1.)  A Gyermekjóléti ellátás rendszerének átalakítása. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

2.)   A Magyarpolányi Sport Egyesület támogatása. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 
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3.)   A védınıi helyiség felújítása. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

4.)   A Polgárırség támogatása. 
 Elıadó: Polt Rita polgármester 

5.)  A magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvoda konyhájának kialakítása. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

6.)  A magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvodában egységes óvoda-bölcsıde 
kialakítása. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

7.)  Vegyes ügyek 
Elıadó: Polt Rita polgármester 
 

Napirendi pont tárgyalása: 

1.Napirendi pont: 

A Gyermekjóléti ellátás rendszerének átalakítása. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

Polt Rita polgármester: 
Ahogyan az elıterjesztésben is szerepel, azért szeretném átalakítani a gyermekjóléti 
ellátás rendszerét egy fıállású családgondozó alkalmazásával, hogy a tizenéves 
gyermekek számára is legyenek programok, és hasznos idıtöltési tevékenységek 
szervezve a településen. 
 
Dr. Paksi Zoltán képviselı: 
Emlékszem az üzletek éjszakai nyitva tartásával foglalkozó rendeletünk elfogadásakor 
beszéltünk róla, hogy a mai fiatalok számára nincsen megfelelı szórakozási lehetıségek a 
településen, így jobb híján a középiskolás korú gyerekek elkezdenek a kocsmába járni. Jó 
ötletnek tartom egy a magyarpolányi gyerekek szélesebb rétegével foglalkozó, azokat 
összekovácsoló családgondozó alkalmazását. Ha sikerül megvalósítania azt, amit mi 
elterveztünk, akkor nagyon sokat tettünk ezzel a következı nemzedék fejlıdése 
érdekében. Ezt a fejlıdést ugye elsısorban a családnak kellene biztosítani, de a mai 
elfoglalt – idézıjelben elfoglalt – szülık helyett, vagy az ı tevékenységüket kiegészítve 
ezzel mi is kivesszük a részünket a gyerekek iskolán túli foglalkoztatása révén. 
 
Polt Jánosné képviselı: 
Emlékszem a mi fiatalkorunkban még mőködtek ilyen klubbok, és jó volt tartozni 
valahová. Nagyon sajnálom, hogy ezek egyrészt az érdeklıdés megváltozása, másrészt 
pont egy ilyen összetartó ember hiánya miatt megszőntek. 

Polt Rita polgármester: 
A Magdival már beszéltem errıl az elképzelésrıl, részérıl nincsen akadálya az 
átalakításnak. Az Alapszolgáltatási Központ meghirdeti a Naplóban az állást, és a lehetı 
leghamarabb kinevez egy személyt a családgondozói feladatok ellátására. 
Van valakinek esetleg még kérdése az elıterjesztéshez kapcsolódóan? 

Amennyiben nincs szavazásra bocsátom a kérdést. 
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Aki egyetért azzal, hogy a családgondozói feladatok ellátására Scheszták Magdolnával 
kötött megbízási szerzıdés felmondását követıen Magyarpolány község területén a 
családgondozói munkakört egy teljes munkaidıben dolgozó személy lássa el, kérem 
emelje fel a kezét. 

A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozta. 
 
Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
68/2009. (VI. 29.) számú határozata: 

 
Magyarpolány község Önkormányzatának Képviselı-testülete 
úgy dönt, hogy gyermekjóléti feladatok ellátására Scheszták 
Magdolna (szül. hely, idı: Budapest, 1959. 04. 14., an.: Lukács 
Magdolna, cím: 8400 Ajka, Újélet u. 12/1.) családgondozóval 
kötött megbízást felmondja, és a továbbiakban egy önálló státusz 
betöltésével kívánja ellátni a gyermekjóléti feladatokat. 

A Képviselı-testület a feladatellátás átalakításával kapcsolatos 
költségek viselését vállalja. 

A Képviselı-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 
személyi változásokkal kapcsolatban intézkedjen.  
 
Felelıs: Polt Rita polgármester 
Határid ı: folyamatos 
 

2.Napirendi pont: 

A Magyarpolányi Sport Egyesület támogatása. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

Polt Rita polgármester: 
A Sport Egyesület Zwönitzben megrendezésre kerülı focibajnokságon történı indulásra 
kért 50 ezer forint összegő támogatást az Önkormányzattól. Ez elıre nem volt betervezve, 
év közben jött a megkeresés, hogy vegyenek részt a kupán. 

Dr. Király Lászlóné képviselı: 
Szerintem ne az anyagiakon múljon, hogy meg tudják mutatni a fiúk, milyen focicsapata 
van Magyarpolánynak.  

Böröndi Ferenc képviselı: 
Kapják meg szerintem is a pénzt. Nem várhatjuk, hogy saját zsebbıl fedezzék a kiutazást. 

Polt Rita polgármester: 
Én is úgy gondolom, hogy adjuk meg nekik az igényelt 50 ezer forintot. Ha nincs másnak 
véleménye, akkor szavazásra bocsátom a kérdést! 

Aki egyetért a Magyarpolányi Sport Egyesület 50 ezer Ft-os támogatásával, kérem emelje 
fel a kezét. 

A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozta. 
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Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
69/2009. (VI. 29.) számú határozata: 

 
Magyarpolány község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
dönt, hogy a Magyarpolányi Sport Egyesület Zwönitzben 
megrendezésre kerülı testvértelepülések közötti focikupán történı 
részvételét 50.000 Ft-tal (azaz ötven-ezer forinttal) támogatja az 
általános tartalékból. 
 
Felelıs: Polt Rita polgármester 
Határid ı: azonnal 

 

3. Napirendi pont: 

A védınıi helyiség felújítása. 
Elıadó: Polt Rita polgármester  

Polt Rita polgármester: 
Az Anita jelezte felém, hogy az orvosi rendelıben részére fenntartott védınıi 
helyiségben nem jó a főtési rendszer. A helyiségben a hımérsékletet nem lehet külön 
szabályozni, sokszor még főteni sem lehet. Az elmúlt télen nem egyszer megtörtént, hogy 
a 20 fokot sem érte el a hımérséklet, és ez az újszülött gyermekekre nézve nagyon 
veszélyes. 

György Anita képviselı: 
Kisgyerekes családoktól már én is hallottam, hogy hideg szokott lenni a védınıi 
helyiségben. Mindenképpen meg kell oldani a problémát. 

Dr. Király Lászlóné képviselı: 
Nem is kérdés. Hozzuk rendbe a főtési rendszert az orvosi rendelıben. 

Polt Rita polgármester: 
Akkor felveszem a kapcsolatot egy főtésszerelıvel, és megkérdezem milyen lehetıségek 
vannak a probléma megoldására. 

György Anita képviselı: 
Sok idınk már nincsen a hidegebb idıkig, szerintem rád bízhatjuk, hogy állapodj meg a 
vállalkozóval a főtési rendszer felújításáról. 

Polt Jánosné képviselı: 
Persze. Idıben legyen kész. Októberben már jelentısebb hidegek is lehetnek. 

Polt Rita polgármester: 
Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazásra bocsátom a kérdést! 

Egyetértetek azzal, hogy a védınıi helyiség főtési rendszerét újítsuk fel az általam 
kiválasztott vállalkozóval? 

Aki javaslatommal egyetért, kérem emelje fel a kezét! 

A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozta. 
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Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
70/2009. (VI. 29.) számú határozata: 

 
Magyarpolány község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
dönt, hogy az általános tartalék terhére a Magyarpolány, Táncsics 
u. 13. szám alatti védınıi helyiség főtési rendszerét felújítja. 

A Képviselı-testület felújítási munkával kapcsolatos intézkedések 
megtételére és szerzıdések aláírására felhatalmazza a 
Polgármestert. 
 
Felelıs: Polt Rita polgármester 
Határid ı: folyamatos 

 

4. Napirendi pont: 

A Polgárırség támogatása. 
Elıadó: Polt Rita polgármester  

Polt Rita polgármester: 
A Polgárırség újjáalakulása óta érezhetıen visszaesett az éjszakai randalírozások és 
rongálások száma a településen. Jó munkakapcsolat alakult ki a polgárırök és a 
magyarpolányi körzeti megbízott között is. A további eredményes munkát nagyban 
segíteni, ha a Polgárırség rendelkezne egy személyautóval. Többször beszéltem már 
errıl Németh Szabolccsal, a Polgárırség elnökével, aki elmondta, hogy egy terepen 
használható 10 – 12 éves autó nekik tökéletesen megfelelne. Ki is néztek egy Suzuki 
Vitara típusú autót az egyik kereskedésben, ami 750 ezer Ft-ba kerül. 

Böröndi Ferenc képviselı: 
Jók azok az autók. Nemcsak csak hobby terepjárók, tényleg lehet ıket terepen is 
használni. 

Polt Rita polgármester: 
A fiúk megnéztek több autót személyesen, illetve interneten is kerestek. Ez egy jó 
vételnek tőnik. 

Pálla Tiborné képviselı: 
Akkor ezt az autót az Önkormányzat venné a Polgárırségnek, vagy pénzt adnánk a 
Polgárırségnek, és ık vennék meg maguknak? 

Polt Rita polgármester: 
Az Önkormányzat nevén lenne az autó, és egy kölcsön vagy használati szerzıdés 
aláírásával a Polgárırség használatába adnánk. 

Pálla Tiborné képviselı: 
Értem. Ki fizetné az autó kiadásait? Gondolok itt a biztosításra, szervízelésre. 

Polt Rita polgármester: 
A Polgárırség fizetné az autó fenntartásával, és használatával kapcsolatos költségeket. 

Pálla Tiborné képviselı: 
Lényegében mindegy, mert az a pénzt amibıl ezeket kifizeti, nagyrészt úgy is mi adjuk 
nekik. 
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Polt Rita polgármester: 
Támogassuk akkor a Polgárırséget egy személyautó használatba adásával? 

Böröndi Ferenc képviselı: 
Szerintem az elmúlt hónapok során bebizonyította ez a társaság, hogy rászolgálnak a 
támogatásunkra. Arról nem is beszélve, hogy sokkal magasabb színvonalon tudnák így 
ellátni a feladatukat. 

Pálla Tiborné képviselı: 
Szerintem is vegyük meg nekik azt az autót. 

Polt Rita polgármester: 
Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazásra bocsátom a kérdést! 

Egyetértetek azzal, hogy az Önkormányzat vásároljon egy személyautót 750 ezer Ft-ért, 
és adja azt kölcsön a magyarpolányi Polgárırség részére? 

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 
71/2009. (VI. 29.) számú határozata: 

 
Magyarpolány község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
dönt, hogy az általános tartalék terhére 750.000 Ft (azaz 
hétszázötven-ezer forint) összegért személygépkocsit vásárol. 

A Képviselı-testület a megvásárolt személygépkocsit feladatuk 
hatékonyabb ellátása érdekében kölcsönadja a Magyarpolány 
Polgárırség Egyesületnek. 

A Képviselı-testület az adás-vételi és a kölcsönszerzıdés aláírására 
felhatalmazza a Polgármestert. 
 
Felelıs: Polt Rita polgármester 
Határid ı: folyamatos 

 

5. Napirendi pont: 

A magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvoda konyhájának kialakítása. 
Elıadó: Polt Rita polgármester  

Polt Rita polgármester: 
Biztosan emlékeztek rá, hogy az óvodai étkeztetést az év elején még úgy kívántuk 
megoldani, hogy melegítıkonyhát rendezünk be az Óvoda épületében. Erre a 
beruházásra kaptunk is Veszprém Megyei Önkormányzattól 1 millió 500 ezer Ft 
támogatást. Közben az idei évben anyagi helyzetünkön végbenı pozitív változások 
következtében úgy alakult, hogy lehetıségünk lenne egy étkezıvel egybekötött 
fızıkonyha kialakítására is. A probléma az, hogy ezt a kibıvített beruházást már csak a 
következı évben tudjuk megvalósítani, a Megyei Önkormányzattól kapott támogatást 
viszont ebben az évben fel kellene használni. 
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Pálla Tiborné képviselı: 
A támogatás jövı ébi felhasználására nincsen semmilyen lehetıség? 

Polt Rita polgármester: 
Megpróbálhatjuk levélben kérni a Megyei Önkormányzatot, hogy engedélyezze a 
támogatás 2010-ben történı felhasználását, de ár így is csúszásban vagyunk, ugyanis ezt 
a támogatást eredetileg 2008-ban kellett volna felhasználnunk. Tavaly év végén kértük, 
hogy engedélyezzék a 2009-es felhasználást. Ezt akkor meg is tették, de hogy még egy 
évvel engedik a csúsztatást az kérdéses. 

Pálla Tiborné képviselı: 
Megcsinálni viszont még támogatásból is felesleges idén a melegítıkonyhát, ha jövıre 
úgy is teljesen átalakítjuk az egészet. 

Polt Rita polgármester: 
Szerintem is felesleges. Megpróbálhatunk írni egy levelet a Megyei Önkormányzatnak, 
hogy engedélyezze a támogatás 2010. évben történı felhasználását. Ha engedélyezik, 
akkor nincs gond, ha nem, akkor elbuktuk azt a másfél millió forintot, és jövıre saját 
erıbıl, illetve esetleg egy másik pályázat keretében megvalósítjuk a fızıkonyha 
kialakítását. 

Van valakinek javaslata, vagy hozzászólása az eddig elhangzottakkal kapcsolatban? 

Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazásra bocsátom a kérdést! 

Egyetértetek azzal, hogy az Önkormányzat ebben az évben ne valósítsa meg az óvodai 
melegítıkonyha beruházást, és kérjük meg a Veszprém Megyei Önkormányzatot, hogy az 
általuk megítélt 1 millió 500 ezer forint támogatás 2010. évben történı felhasználását 
engedélyezze? 

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 
72/2009. (VI. 29.) számú határozata: 

 
Magyarpolány község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
dönt, hogy a 2009. évre tervezett Magyarpolányi Német 
Nemzetiségi Óvoda felújításának keretében a melegítıkonyha 
kivitelezését nem kívánja megvalósítani. A Veszprém Megyei 
Önkormányzattól "a kedvezményezett kistérségekben lévı 
települések fejlesztési tevékenységeinek 2008. évi támogatása" 
címen a kapott 1.500.000 Ft-ot (azaz egymillió-ötszázezer forintot) 
2010. évben kívánja felhasználni, egy a Magyarpolányi Német 
Nemzetiségi Óvodában megvalósuló étkezıvel egybekötött 
fızıkonyha létrehozása kapcsán.  

A Képviselı-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 
fızıkonyha kivitelezésével kapcsolatos teendıket lássa el. 
 
Felelıs: Polt Rita polgármester 
Határid ı: folyamatos 
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6. Napirendi pont: 

A magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvoda konyhájának kialakítása. 
Elıadó: Polt Rita polgármester  

Polt Rita polgármester: 
A jogszabályi környezet változása a következı tanévtıl kezdve lehetıvé teszi az 
egységes óvoda-bölcsıde intézményének kialakítását. Az intézmény kialakításával már a 
második életévüket betöltött gyermek beíratása is megtörténhetne. Az Óvodavezetı 
Asszony véleménye szerint erre lenne igény Magyarpolányban. Az intézmény kialakítása 
érdekében több személyi és tárgyi feltételnek is meg kell felelni. Szükséges beszerezni a 
kis gyermekek számára sem veszélyes berendezéseket, át kell némileg alakítani az 
étkeztetést, és fel kell venni csecsemıgondozót. Mindezek a beruházások még mindig 
kisebb költséggel járnak, mint egy önálló Bölcsıde kialakítása, amit nem is tudnánk 
megfelelı mértékben kihasználni. Egyetértetek az egységes óvoda-bölcsıde 
intézményének kialakításával? Van valakinek kérdése az elıterjesztéssel kapcsolatban? 

Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom a kérdést! 

Egyetértetek azzal, hogy az Önkormányzat támogassa egy magyarpolányi egységes 
óvoda-bölcsıde létrehozását, és biztosítsa az ehhez szükséges tárgyi és személyi 
szükségletek fedezetét! 

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

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
73/2009. (VI. 29.) számú határozata: 

 
Magyarpolány község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
dönt, hogy a Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda, 
Noszlop magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvodáját 
(továbbiakban: Óvoda) egységes óvoda-bölcsödévé kívánja 
átalakítani. A bıvített szolgáltatás elindítására az illetékes 
Módszertani Bölcsıde vezetıjének jóváhagyását követıem, de 
legkorábban 2009. szeptember 1. napján kerülhet sor. 

A Képviselı-testület az Óvoda átalakítás következtében 1 fı 
csecsemıgondozó felvételét javasolja. 

A Képviselı-testület az Intézmény átalakításával és 
mőködtetésével kapcsolatos kiadásokat biztosítja. 

A Képviselı-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Óvoda 
átalakításával kapcsolatos tárgyi és személyi feltételek érdekében a 
szükséges intézkedéseket megtegye.  
 
Felelıs: Polt Rita polgármester 
Határid ı: folyamatos 
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7. Napirendi pont: 

Vegyes ügyek 
Elıadó: Polt Rita polgármester  

 
Polt Rita polgármester: 
Az Óvoda épülete melletti szolgálati lakást bérlı Kumli Tibor bejelentette, hogy meg 
kívánja szüntetni a fennálló bérleti jogviszonyát. Döntenünk kellene arról, hogy 
elfogadjuk el a felmondást, és ha igen milyen feltételekkel. 

Pálla Tiborné képviselı: 
Mikor fog kiköltözni a Tibi? 

Polt Rita polgármester: 
Júliusban már nem szeretne bent lakni. Szólt már körülbelül kettı hete, de azóta most 
van elıször testületi ülés. Már a közüzemi számlák átírása folyamatban van, azokat a 
Tibi intézi.  

Pálla Tiborné képviselı: 
Szerintem fogadjuk el a felmondást. A számlákat pedig akkor a Tibinek kelljen átíratni. 
Ez gondolom nem jelent neki gondot, hiszen egy részüket már át is íratta az 
Önkormányzatra. 

Polt Rita polgármester: 
Van valakinek javaslata, vagy hozzászólása az eddig elhangzottakkal kapcsolatban? 

Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazásra bocsátom a kérdést! 

Egyetértetek azzal, hogy fogadjuk el Kumli Tibor Magyarpolány, Dózsa u. 10. szám 
alatti ingatlan bérlıjének a bérleti jogviszony felmondására irányuló kijelentését azzal, 
hogy a közüzemi számlák Önkormányzatra történı átírását tegyük az İ kötelezettségévé? 

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 
74/2009. (VI. 29.) számú határozata: 

 
Magyarpolány község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, 
hogy az Önkormányzat tulajdonában lévı Magyarpolány Dózsa u. 10. 
szám alatti bérlakás bérleti szerzıdésének Kumli Tibor bérlı általi 
felmondását elfogadja. 

A Képviselı-testület megkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a 
bérlakás közüzemi szerzıdések módosításáról, és kötelezi a 
bérbeadót arra, hogy a kulcsok átadásának idıpontjában leolvasott 
óraállásoknak megfelelıen rendezze a közüzemi díjakat.  
 
Felelıs: Polt Rita polgármester 
Határid ı: 2009. június 30. 
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Polt Rita polgármester: 
Köszönöm, hogy eljöttetek, a rendkívüli testületi ülést bezárom. (17.45.) 
 
Magyarpolány, 2009. július 7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
   Polt Rita dr. Szivák Péter 
                 polgármester         körjegyzı 


