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Szám: 11-20/2009. 

J E G Y Z İ K Ö N Y V  

Készült:  Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. július 
20-án 16 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 

 Dr. Paksi Zoltán képviselı 

 Polt Jánosné képviselı  

Igazoltan távol van: 

 Dr. Király Lászlóné képviselı 

 Pálla Tiborné 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 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: 
 
Napirend: 
 

1.) A Magyarpolány község Önkormányzatának Képviselı-testülete által 
idegenforgalmi adóalanyok részére kiírt pályázati kiírásra érkezett 
pályázatok elbírálása. 

   Elıadó: Polt Rita polgármester 

2.)      A kiegészített gyermekvédelmi beszámoló elfogadása. 
   Elıadó: Polt Rita polgármester 
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Napirendi pont tárgyalása: 

1.Napirendi pont: 

A Magyarpolány község Önkormányzatának Képviselı-testülete által idegenforgalmi 
adóalanyok részére kiírt pályázati kiírásra érkezett pályázatok elbírálása. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

Polt Rita polgármester: 
Az elmúlt fél évben Magyarpolány községben vendégéjszakát töltı személyektıl az arra 
jogosultak az elıterjesztés mellékletében szereplı összegő idegenforgalmi adót szedtek 
be. A pályázati kiírás alapján a beszedett adó összegének 120 %-át önkormányzati vissza 
nem térítendı támogatás formájában visszajuttatjuk részükre, ık pedig ezt az összeget a 
idegenforgalmi tevékenységük, illetve áttételesen Magyarpolány idegenforgalmának a 
fejlesztésére kötelesek fordítani. Az elmúlt pályázati ciklusban is ugyanaz a hat pályázó 
jelentkezett pályázattal. Közülük köztartozása, illetve az Önkormányzat felé bárminemő 
tartozása senkinek sincsen, ilyen indokkal senkinek a pályázatát nem kell elutasítanunk. 

Dr. Paksi Zoltán képviselı: 
Ha nem kell senkit elutasítanunk, akkor lényegében mindenki megkaphatja a befizetett 
idegenforgalmi adója összegének 120%-át, nem? 

Polt Rita polgármester: 
Lényegében igen, ha megszavazzuk. Javaslom, hogy egyesével menjünk végig a 
pályázatot benyújtók listáján, és döntsük el, hogy kapjon-e támogatást, és ha igen, akkor 
mennyit. Haladjunk az elıterjesztésben szereplı táblázat szerinti sorrendben, és kezdjük 
György Józsefné pályázatával? 

Van valakinek hozzáfőzni valója György Józsefné pályázatához? 

Amennyiben nincs szavazásra bocsátom a kérdést. 

Aki egyetért azzal, hogy György Józsefné részére megítéljük a maximálisan nyújtható 
támogatást, kérem emelje fel a kezét. 

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

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
75/2009. (VII. 20.) 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 12.240 Ft (azaz tizenkettıezer-
kettıszáznegyven forint) összegő vissza nem térítendı támogatást 
nyújt. 

Felelıs:  Polt Rita polgármester 
Határid ı:  azonnal 

 

Polt Rita polgármester: 
Van valakinek hozzáfőzni valója Dr. Király Lászlóné pályázatához?  

Amennyiben nincs szavazásra bocsátom a kérdést. 
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Aki egyetért azzal, hogy Dr. Király Lászlóné részére megítéljük a maximálisan nyújtható 
támogatást, kérem emelje fel a kezét. 

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

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
76/2009. (VII. 20.) 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 3.360 Ft (azaz háromezer-háromszázhatvan forint) 
összegő vissza nem térítendı támogatást nyújt. 

Felelıs:  Polt Rita polgármester 
Határid ı:  azonnal 

Polt Rita polgármester: 
Van valakinek hozzáfőzni valója Forrainé Kovács Katalin pályázatához? 

Amennyiben nincs szavazásra bocsátom a kérdést. 

Aki egyetért azzal, hogy Forrainé Kovács Katalin részére megítéljük a maximálisan 
nyújtható támogatást, kérem emelje fel a kezét. 

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

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
77/2009. (VII. 20.) 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 8.640 Ft (azaz nyolcezer-
hatszáznegyven forint) összegő vissza nem térítendı támogatást nyújt. 

Felelıs:  Polt Rita polgármester 
Határid ı:  azonnal 

Polt Rita polgármester: 
A Panoráma Panziót üzemeltetı Immo Trade Kft. ebben az idıszakban jelentıs 
forgalomnövekedést mutatott. Remélem így lesz ez az év második felében is. 

Böröndi Ferenc polgármester: 
Már a tavasz elejétıl sok idegen kocsit lehetett látni arra felé. Még így is jól megy, hogy 
az étterem rész nem mőködik. 

Polt Rita polgármester: 
Van valakinek hozzáfőznivalója a pályázathoz? 

Amennyiben nincs szavazásra bocsátom a kérdést. 

Aki egyetért azzal, hogy az Immo Trade Kft. részére megítéljük a maximálisan nyújtható 
támogatást, kérem emelje fel a kezét. 
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A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozta. 

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
78/2009. (VII. 20.) 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 175.680 Ft (azaz 
egyszázhetvenötezer-hatszáznyolcvan forint) összegő vissza nem 
térítendı támogatást nyújt. 

Felelıs:  Polt Rita polgármester 
Határid ı:  azonnal 

 

Polt Rita polgármester: 
Van valakinek hozzáfőzni valója Csider József pályázatához? 

Amennyiben nincs szavazásra bocsátom a kérdést. 

Aki egyetért azzal, hogy Csider József részére megítéljük a maximálisan nyújtható 
támogatást, kérem emelje fel a kezét. 

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

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
79/2009. (VII. 20.) 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 21.840 Ft (azaz 
huszonegyezer-nyolcszáznegyven forint) összegő vissza nem térítendı 
támogatást nyújt. 

Felelıs:  Polt Rita polgármester 
Határid ı:  azonnal 

 

Polt Rita polgármester: 
Végül kérdezem, hogy van valakinek hozzáfőzni valója Sebe Istvánné pályázatához? 

Amennyiben nincs szavazásra bocsátom a kérdést. 

Aki egyetért azzal, hogy Sebe Istvánné részére megítéljük a maximálisan nyújtható 
támogatást, 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         
80/2009. (VII. 20.) 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 
45.360 Ft (azaz negyvenötezer - háromszázhatvan forint) összegő 
vissza nem térítendı támogatást nyújt. 

Felelıs:  Polt Rita polgármester 
Határid ı:  azonnal 

 

2.Napirendi pont: 

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló kiegészített átfogó értékelés 
elfogadása. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

Polt Rita polgármester: 
Ki kellett egészíteni a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készített átfogó ellenırzést a 
tavalyi évi ellenırzések megállapításával, illetve az ara tett intézkedéseinkkel. 

dr. Szivák Péter körjegyzı: 
A kiegészítést megtettük a Megyei Szociális és Gyámhivatal tavalyi ellenırzéseinek 
megállapításait belefoglaltam az értékelésbe. Itt a Magdi képzettségével kapcsolatban 
tettek észrevételt, illetve javasolták, hogy biztosítsunk számára egy mobiltelefont, ami 
meg is történt. 

Polt Rita polgármester: 
Van valakinek kérdése az elhangzottakkal kapcsolatban? 

Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom a kérdést! 

Aki egyetért a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló kiegészített 
átfogó értékelés elfogadásával., kérem emelje fel a kezét. 

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

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének         
81/2009. (VII. 20.) számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az 
Önkormányzat 2008. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 
ellátásáról szóló kiegészített átfogó értékelését elfogadja. 
 
Felelıs: Polt Rita polgármester 
Határid ı: 2009. szeptember 7. 
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Polt Rita polgármester: 
Köszönöm, hogy eljöttetek, a nyílt testületi ülést bezárom. (17.05.) 
 
Magyarpolány, 2009. július 27. 

 
 
 
 
 
 
 
   Polt Rita dr. Szivák Péter 
                 polgármester         körjegyzı 


