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Szám: 11-22/2009. 

J E G Y Z İ K Ö N Y V  

Készült:  Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. 
augusztus 25-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 

 Dr. Paksi Zoltán képviselı 

 Polt Jánosné képviselı  

Igazoltan távol van: 

 Pálla Tiborné képviselı  

Tanácskozási joggal jelen van: 

 dr. Szivák Péter körjegyzı 

Meghívottként jelen van: 

 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 meghívóban szereplı napirendi pontokat szeretném kiegészíteni egy újjal. Elıször is a 
Juli megkeresett minket tegnap azzal a kéréssel, hogy hagyjuk jóvá az általános iskola 
felsı tagozatán az angol nyelv oktatását. Errıl kellene tárgyalnunk. A másik pedig a 
közterületek tisztántartásáról szóló rendeletünk módosítása, amire a parlagfő elleni 
védekezés miatt van szükség. Javaslom, hogy elıször az iskola kérésérıl döntsünk, és 
utána kezdjünk bele a pályázatok elbírálásába! Van valakinek még 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.)  A Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda Noszlop, magyarpolányi 
Német Nemzetiségi Általános Iskolájába az angol nyelv oktatása. 
 Elıadó: Polt Rita polgármester 

 

2.) A Közös Fenntartású Alapszolgáltatási Központ által meghirdetett 
családgondozói állásra beérkezett pályázatok értékelése. 
 Elıadó: Polt Rita polgármester 
 

3.)   Vegyes ügyek 
 Elıadó: Polt Rita polgármester 
 

 

Napirendi pont tárgyalása: 

1.Napirendi pont: 

A Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda Noszlop, magyarpolányi Német 
Nemzetiségi Általános Iskolájába az angol nyelv oktatása. 
 Elıadó: Polt Rita polgármester 
 
Polt Rita polgármester: 
Több szülı keresett már meg személyesen engem is, a Julit is, hogy legalább a felsı 
tagozatban legyen módjuk a gyerekeknek angolt tanulniuk. Ahogy az a kérelmezı 
levélben is benne van az angol nyelv tanulására fakultáció keretében, heti kettıször kettı 
órában kerülne sor, viszont a gyerekek jegyet kapnának angolból is, benne lenne ez az 
osztályzat is a bizonyítványukba. 

Polt Jánosné képviselı: 
Ki tartaná az órákat? Van erre az iskolának kapacitása? 

Polt Rita polgármester: 
Úgy tudom, hogy óraadó nyelvtanár alkalmazásával oldanák meg az angol órákat.  

Dr. Paksi Zoltán képviselı: 
Szerintem az angol nyelvtudás a mai világban elengedhetetlen, és minél fiatalabban 
kezdi valaki tanulni, annál könnyebb. Arról nem is beszélve, hogy a továbbtanulás során 
is jól jön a nyelvismeret, elég ha csak a legújabb felvételi rendszerre gondolunk, ahol a 
nyelvvizsgák után sok plusz pontot lehet kapni. 

Polt Rita polgármester: 
Ha nincs más vélemény, akkor szavazásra bocsátom a kérdést! 

Aki egyetért azzal, hogy engedélyezzük az Általános Iskola felsı tagozatában az angol 
nyelv oktatását, 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 
88/2009. (VIII. 25.) számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
dönt, hogy a Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda Noszlop, 
magyarpolányi Német Nemzetiségi Általános Iskolájában a felsı 
tagozaton engedélyezi az angol nyelv heti 4 órában történı oktatását. 

Felelıs: Polt Rita polgármester 
Határid ı: azonnal 

2.Napirendi pont: 

A Közös Fenntartású Alapszolgáltatási Központ által meghirdetett családgondozói 
állásra beérkezett pályázatok értékelése. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

Polt Rita polgármester: 
Lejárt a Közös Fenntartású Alapszolgáltatási központ által magyarpolányi 
munkavégzésre meghirdetett családgondozói állás pályázatának benyújtási határideje. 
Nagyon sok, szám szerint 23 pályázat érkezett. Ezek közül kettı nem felel meg a 
pályázati kiírásban foglaltaknak, mert nincs meg a szükséges végzettsége. A többiek 
pályázata közül kellene ajánlanunk valakit az Alapszolgáltatási Központ vezetıjének, a 
döntés joga ugyanis az övé. Nekem a legszimpatikusabb a Farkasné Osváth Zsuzsanna 
pályázata volt. A leírtak alapján szakmai múltja, és tapasztalata alapján ıt alkalmasnak 
látom e munkakör betöltésére. İszintén szólva nem szeretném egy pályakezdıvel, vagy 
csupán pár éves gyakorlattal rendelkezı emberrel betölteni ezt az állást. Zsuzsanna 
jelenleg az ajkai Családsegítı Központban dolgozik, és el szeretne jönni onnan. Akivel 
eddig beszéltem róla, mindenki csak jót mondott nekem, mind emberileg, mind 
szakmailag nagyon lehet rá számítani. 

György Anita képviselı: 
Mint tudjátok mi jelenleg még munkatársak vagyunk a Zsuzsával. Kettıs érzések vannak 
bennem, mert szeretném, ha ı kapná ezt az állást, rendkívül tapasztalt és jó szakember, 
ugyanakkor sajnálnám, hogy elveszítjük az egyik legjobb kollégánkat. Zsuzsa a 
munkájának él, felnıtt gyermekei vannak, biztosan nem okozna neki gondot, ha a 
programok szervezése miatt nem 8-tól 4-ig kellene dolgoznia, hanem esetenként késıbbig 
is benn kellene maradni. 

Dr. Király Lászlóné képviselı: 
Én ugyan nem ismerem ıt, de pusztán a pályázatok alapján is ı volt az egyik, akit 
javasoltam volna az állás betöltésére. Rendkívül sokat ígér a szakmai anyaga, és ha ehhez 
egy kellemes ember párosul, akkor ı a mi emberünk. 

Dr. Paksi Zoltán képviselı: 
Az eddig hallottak alapján én támogatom a Farkasné Osváth Zsuzsanna támogatását. 

Polt Rita polgármester: 
Nem számítottam ekkora egyetértésre, de örülök, hogy egyetértetek velem, és gondolom 
az Anita által elmondtak is csak megerısítettek titeket abban, hogy İ a mi emberünk. 

Van valakinek hozzáfőzni valója a pályázatokhoz? 

Amennyiben nincs szavazásra bocsátom a kérdést. 
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Aki egyetért azzal, hogy a Közös Fenntartású Alapszolgáltatási Központ által kiírt 
családgondozói állás betöltésére Farkasné Ozsváth Zsuzsannát javasoljuk, kérem emelje 
fel a kezét!. 

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

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
89/2009. (VIII. 25.) számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
dönt, hogy a családgondozói állásra beérkezett pályázatok közül 
Farkasné Osváth Zsuzsanna 8400 Ajka, Fı út 60. 4/15. alatti lakos 
közalkalmazotti jogviszonyba történı kinevezését javasolja. 

Felelıs: Polt Rita polgármester 
Határid ı: azonnal 

3.Napirendi pont: 

Vegyes ügyek 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

Polt Rita polgármester: 
Átadom a szót a Körjegyzı Úrnak, mondja el, miért van szükség a közterületek 
tisztántartásával foglalkozó rendelet módosítására. 

dr. Szivák Péter körjegyzı: 
A rendelet főnyírásra vonatkozó részének kiegészítésére szeretném kérni önöket. A 
parlagfő elleni védekezést szabályozó jogszabályok belterületen rám hárítják a parlagfő 
elleni védekezés, konkrétan a közérdekő védekezés elrendelését. Ennek keretében kerül 
sor a parlagfővel fertızött területeken a gyommentesítésre. E feladat ellátására meg lehet 
bízni vállalkozókat, de a helyi kisszámú esetek megoldására az Önkormányzat 
tulajdonában lévı főkaszákkal történı gyommentesítés is megfelelı. Meg kell viszont 
határoznunk a közérdekő védekezés keretében végzett főnyírás árát, ami véleményem 
szerint magasabb kell, hogy legyen, mint a normál főnyírás. 

Böröndi Ferenc képviselı: 
Legalább a kétszeresét fizessék annak, mint amennyit a normál főnyírást igénylı lakosok 
fizetnek.  

Polt Jánosné képviselı: 
Nagyon meg tudja keseríteni a parlagfő az emberek életét, aki nem foglalkozik a 
területével az sokkal többet is fizethetne szerintem ennél. 

dr. Szivák Péter körjegyzı: 
Ez csak a közérdekő védekezés költségét határozná meg, ami mellett még komoly bírság 
kiszabására is van lehetıség, de ez nem az én hatásköröm. 

Polt Jánosné képviselı: 
Jól van. Mert ennyivel ne lehessen megúszni a nemtörıdömséget. 

Polt Rita polgármester: 
Nincs más javaslat? Akkor szavazásra bocsátom a kérdést! 
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Aki egyetért azzal, hogy a főnyírás kétszeres díját állapítsuk meg a közérdekő védekezés 
alkalmával történı főnyírások esetén, és ennek megfelelıen módosítsuk a közterületek 
tisztántartásáról szóló rendeletünket, kérem emelje fel a kezét! 

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

 
Magyarpolány község Önkormányzata Képviselı-testületének 

16/2009. (VIII.26.) rendelete 
a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos 

közszolgáltatásról szóló 22/2008. (XII. 12.) rendelet módosításáról 

 ( a Rendelet szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi) 

 

Polt Rita polgármester: 
A könyvtárosi feladatokat ellátó Leskovics Katinak kellene egy megbízási szerzıdést 
felajánlanunk. Már tavaly is ı látta el azt a feladatot, de akkor még be lehetett szorítani ezt az 
óraterhelésébe. Idén viszont már nem csak az elsısöket, hanem a másodikosokat is tanítja 
németre, ezért nem fér bele neki a jelenlegi státuszába. Felmerültek bennem ilyenek, hogy oda 
adom ezt a feladatot másnak, de a Kati nagyon jól kezeli a gyerekeket, akik szeretnek oda járni, 
nem lenne szerencsés lecserélni ıt. Egy külön megbízási szerzıdés keretében kellene szerintem 
ıt ezzel a feladattal megbízni, megbízási díj fejében. 

Polt Jánosné képviselı: 
Miért kell neki németet tani a másodikban is, ha tavaly nem kellett? 

Polt Rita polgármester: 
Eddigi a Juli tanította ıket, de neki mivel intézményvezetıként a kötelezı óraszáma csak 
nyolc, ezeket az órákat túlórában tanította. A órák átadásának két oka is van, egyrészt a Juli 
szeretett volna többet foglalkozni az Iskola ügyeivel, mint vezetı, másrészt ha megbízási díjat 
fizet a Katinak sokkal olcsóbban jön ki, mintha İ tanítana túlóra terhére.   

Dr. Paksi Zoltán képviselı: 
Ha azt akarjuk, hogy továbbra is a megszokott jó színvonalon mőködjön a könyvtár akkor azért 
plusz pénzt kell fizetnünk a Katinak, ez teljesen egyértelmő. 

Polt Rita polgármester: 
A költségvetésünkben szerepel ez a tétel, szeptembertıl havi húszezer forint be van tervezve 
erre a célra. Szerintem ez reális. Szerintetek mehet ennyiért, vagy legyen más összeg? 

Pálla Tiborné képviselı: 
Havi bruttó húsz-ezer forint nem egy nagy pénz, ha ennyiért ı ellátja ezt a feladatot, akkor 
kössünk vele ekkora megbízási díjjal szerzıdést. 

Polt Rita polgármester: 
Mindenki egyetért az elhangzottakkal? 

Amennyiben igen, szavazásra bocsátom a kérdést! 

Aki egyetért azzal Leskovics Katalint a könyvtárosi feladatok ellátásával, havi húsz-ezer forint 
megbízási díjért bízzuk meg, 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 
90/2009. (VIII. 25.) számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 
úgy dönt, hogy a könyvtárosi teendık ellátására 2009. szeptember 
1. napjától 2010. június 30. napjáig 20.000 Ft megbízási díjért 
Leskovics Katalin (szül: Ajka, 1986. január 18., an.: Jáger Anna) 
8449 Magyarpolány, Dózsa u. 22. szám alatti lakost bízza meg. 

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

 

Polt Rita polgármester: 
Köszönöm, hogy eljöttetek, a nyílt testületi ülést bezárom. (17.15.) 
 
Magyarpolány, 2009. szeptember 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Polt Rita dr. Szivák Péter 
                 polgármester         körjegyzı 


