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Szám: 11-24/2009. 

J E G Y Z İ K Ö N Y V  

Készült:  Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. 
szeptember 14-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 

 Majer András képviselı 

 Pálla Tiborné képviselı  

 Polt Jánosné képviselı  

Igazoltan távol vannak: 

 György Anita képviselı 

 Dr. Paksi Zoltán képviselı 

Tanácskozási joggal jelen van: 

 dr. Szivák Péter körjegyzı 

Meghívottként jelen van: 

 Weisz Ferencné kisebbségi önkormányzat elnöke 

 Csabai Tibor intézményvezetı 

 Daragó Gábor  mezıır 

 Baumgartner Zsoltné intézményvezetı 

 Dohanekné Mészáros Gyöngyi  óvodavezetı 

 György Béla Sport Egyesület elnöke 

 Kalocsai Gábor tervezı  

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. 
Van valakinek további kérdése, észrevétele a napirendi pontokkal kapcsolatban? A meghívóban 
szerepel a Böröndi Ferenc önkormányzati tulajdonú terület megvásárlására vonatkozó kérelme. 
Az ülés elıtt a Feri kérte tılem, hogy kérelmét vegyük ki a napirendi pontok közül. Ezen kívül 
a napokban többen is megkerestek, hogy az avarégetés engedélyezett idıpontjait szélesítsük, és 
a Péter szeretné, ha a Bursa Hungaricával kapcsolatos rendeletünket hatályon kívül helyeznénk, 
mert errıl a legújabb állásfoglalások alapján nem lehet rendeleti szinten döntenünk. 
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Amennyiben egyetértetek fenti módosítási javaslataimmal, és nincs más kérés, illetve 
észrevétel, kérem szavazzunk a napirend elfogadásáról! 

Aki a meghívóban szereplı napirendi pontok általam javasolt módosítás utáni elfogadásával 
egyetért, kérem emelje fel a kezét! 

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

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

2.) Az Önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

 
   3.) A Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda Noszlop Magyarpolányi 

Tagintézményeinek 2009. I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolójának 
elfogadása. 

        Elıadó: Polt Rita polgármester 
 

   4.) A Közös Fenntartású Alapszolgáltatási Központ 2009. I. féléves gazdálkodásáról 
szóló beszámolójának elfogadása. 

        Elıadó: Polt Rita polgármester 
 
 5.) A Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2010. évi 

fordulójában való részvétel. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

 
6.)   Megyimórecz Ferenc részére megállapított lakástámogatás megfelelı 

felhasználásának tárgyalása. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 
 

   7.) A Magyarpolány Sport Egyesület által készíttetett sportöltözı tervének 
jóváhagyása. 

        Elıadó: Polt Rita polgármester 
 

   8.) Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésérıl szóló rendelet módosítása.  
        Elıadó: dr. Szivák Péter körjegyzı 
 

   9.) A "Bursa Hungarica" Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának 
szabályairól szóló rendelet hatályon kívül helyezése. 

        Elıadó: dr. Szivák Péter körjegyzı 
 

   10.) Vegyes Ügyek. 
        Elıadó: Polt Rita polgármester 
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Napirendi pont tárgyalása: 

Polt Rita polgármester: 
Javaslom, hogy a megjelent vendégek által érdekelt napirendi pontok tárgyalásával kezdjük a 
mai ülést. Itt van köztünk a Magyarpolányi Sport Egyesület vezetıje egy tervezı úr 
társaságában. Javaslom, vegyük elıre, és elsı napirendi pontként tárgyaljuk a sportöltözı 
tervének elfogadásáról szóló napirendi pontot! 

Aki a javaslatommal egyetért, kérem emelje fel a kezét! 

A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta a Polgármester Asszony 
javaslatát! 

1.Napirendi pont: 

A Magyarpolány Sport Egyesület által készíttetett sportöltözı tervének jóváhagyása. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

Polt Rita polgármester: 
Gondolom megnéztétek az elıterjesztéshez mellékelt terveket. Elsı ránézésre mi a 
véleményetek? 

Pálla Tiborné képviselı: 
Szép nagyon, de nem sok ez nekünk egy kicsit? 

György Béla SE elnöke: 
Ez a terv egyenlıre azért készült, hogy a mennyiben a jövıben lesz lehetıség pályázatot 
benyújtani sportöltözı megvalósítására a terveink már meglegyenek, ami szükséges az 
eredményes pályázathoz. 

Böröndi Ferenc képviselı: 
Ez a harminchét milliós költség még pályázattal együtt is sok szerintem, fıleg a mai gazdasági 
helyzetben. 

Kalocsai Gábor tervezı: 
A tervek a sportöltözık építéséhez megkövetelt szabványok betartásával készült. Az alsó 
szinten kizárólag a focimeccsek sikeres lebonyolítását célzó helyiségek helyezkednek el. A 
tetıtér beépítés helyi kérés volt, ez a football öltözınek kiegészítı, klubhelyiség funkciót is 
adna. A tetıt ugye minden képen meg kell építeni, az hogy azt beépítjük, vagy nem, már nem 
jelentıs költségtétel. A beruházás költségvetését egy tervezı kollégám egy 2009-es országos 
árakkal beárazott program segítségével készítette el. Elsıre nekem is kicsit soknak tőnt ez az 
összeg, de szerintem ez nem a tényleges beruházási költség. Ha konkrét ajánlatot kérnének 
helyi vállalkozóktól, biztos vagyok benne, hogy legalább 10 millióval olcsóbb ajánlatok is 
érkeznének. 

Dr. Király Lászlóné képviselı: 
Akkor a jelenlegi elıírások szerint ennél kisebb öltözıt nem is tudnánk építeni, ami ebben 
benne van az mind kötelezı? 

Kalocsai Gábor tervezı: 
A két csapat öltözı az egyértelmő, és az ezekhez tartozó zuhanyzó. A játékvezetık között már 
egyre gyakoriabbak a hölgyek, azért célszerő játékvezetıi öltözıbıl is kettıt csinálni, de ezek 
nagyon kis területőek. Mellékhelyiség elég lenne a kinti bejáratú is, de akkor szünetben a 
játékosoknak is a nézıkkel együtt kellene sorban állniuk az egyetlen WC-nél, ami nem túl 
szerencsés. 
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Böröndi Ferenc képviselı: 
Nem ilyen dolgokon gondoltam én spórolni, hanem például a tetıtéren. 

Kalocsai Gábor tervezı: 
Nem is muszáj a tetıteret rögtön beépíteni. Elsı évben felhúzzák a falakat, elkészítik az alsó 
szintet, aztán a tetıteret évek múlva is be lehet építeni, ha igény, és nem utolsó sorban pénz is 
van rá. 

Polt Rita polgármester: 
Amennyiben a tervekben így hagyjuk, és pályázati pénzt is igénybe akarunk venni a beruházás 
során, úgy nem lehet ilyen részleges teljesítéseket csinálni. Ha nem valósítom meg a terveket, 
az kibukik az ellenırzésnél. Arról nem is beszélve, hogy pályázati forrásból, csak a teljes 
beruházás egy részét tudnánk megcsinálni. Tudjátok, hogy minden követ megmozgatva sikerült 
csak a folyamatban lévı közel 70 millió forintos összköltségő iskola felújításhoz 15 millió 
forint támogatást szereznünk. Nem hiszem, hogy egy sportöltözıre ennél többet adnának. 
Jelenleg úgy fest, hogy jövıre hazai forrásból semmilyen pályázat nem is lesz kiírva, az 
Uniósok pedig rendszerint nem a kis falvak beruházásait szokták támogatni. 

Böröndi Ferenc képviselı: 
Tavaly egy ismerısömmel én csináltattam egy öltözı tervet, ami tényleg csak a minimálisan 
kötelezı helyiségeket tartalmazza. Azt a verziót 20 millió forintnál kevesebb pénzbıl is meg 
lehet valósítani. Szerintem a lényeg az, hogy öltözı legyen, mert ami most van az katasztrófa. 
Egy kisebb költségvetéső verziót, aminek a megvalósítása reálisabb, én szívesebben 
támogatnék. 

Majer András képviselı: 
Egyetértek a Ferivel. Már ebben az évben is jelentısen csökkent az Önkormányzatok 
támogatása, jövıre pedig a most benyújtott költségvetés tervezet szerint még jobban fog. A 
következı években brutális túlélési harcot fogunk vívni, amibe szerintem sem fér bele egy ilyen 
színvonalú öltözı támogatása. 

Polt Rita polgármester: 
Megtehetnénk, hogy támogatjuk így ahogy van ezt a tervet, de a cél az, hogy minél elıbb 
legyen öltözıje a focicsapatunknak, és egy ilyen beruházást nem fogunk tudni mostanában 
megvalósítani. Fenn kell tartanunk az Óvodát, az Iskolákat, nem tudunk ekkora tehet szerintem 
magunkra vállalni. 

Polt Jánosné képviselı: 
Azért nem szóltam idáig, mert kíváncsi voltam a ti véleményeitekre, ami egybevág az 
enyémmel. Tényleg, én maximálisan támogatom, hogy legyen a fiúknak egy normális öltözıje, 
de egy ilyen 37 milliós öltözı irreális. Ez több, mint egy sportöltözı, nagyon szép, de nem erre 
van elsısorban szükségünk. 

Polt Rita polgármester: 
Maradjunk szerintem annyiban, hogy szerezettek be egy-két árajánlatot, hogy tisztán lássunk, 
mennyi a beruházás költsége. 

Kalocsai Gábor tervezı: 
A jelenlegi verziót áraztassák be, vagy alakítsuk át egy szolidabb kivitelre, mondjuk tetıtér 
beépítése nélkül? 

György Béla SE elnöke: 
A tetıtérrıl le tudunk mondani, jó lenne, ha lenne egy klubhelyiségünk, ahol értekezleteket, 
vagy esetleg kisebb rendezvényeket is tudnánk tartani, de az elsıdleges tényleg az, hogy új 
öltözınk legyen. 
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Polt Rita polgármester: 
Kérjetek egyenlıre a jelenlegi verzióról, és abból már le tudjuk szőrni, hogy mennyi az 
egyszerősített verzió. Van valakinek más javaslata? Ha nincs akkor, szavazásra bocsátom a 
kérdést! 

Egyetértetek azzal, hogy a Egyesület szerezzen be árajánlatokat az öltözı bemutatott tervek 
szerinti kivitelezésérıl, és akkor döntünk a témában?  

A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül – határozathozatal nélkül – 
elfogadja a Polgármester Asszony javaslatát. 

2.Napirendi pont: 

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

Polt Rita polgármester: 
Négy lejárt határidejő határozatról tudok beszámolni. Az Új Atlantisz Társulási 
Megállapodásának módosítását elküldtük a Szabó Balázs részére. Aztán az úthitelt 
visszafizettük, az iskolaépítéshez felvett hitel igénylését pedig beindítottuk, ha minden jól 
megy még ebben a hónapban a számlánkon lesz a pénz. Lesz egy év türelmi idı, és jövı év 
október elsején kezdjük el fizetni a részleteket. 

Pálla Tiborné képviselı: 
Milyen feltételekkel tudjuk elıbb visszafizetni a hitelt? 

Polt Rita polgármester: 
Nincsen elıtörlesztési díj, bármikor visszafizethetjük a teljes összeget, illetve annak egy részét 
mindenféle költség nélkül. 
Aztán a családgondozói állásra az általunk javasolt Farkasné Osváth Zsuzsannát vettük fel az 
Alapszolgáltatási Központon keresztül. Ha jól tudom holnap után fog kezdeni. 
Van valakinek kérdése a beszámolóval kapcsolatban? 

Amennyiben nincs, javaslom, hogy szavazzunk. 

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

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

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
92/2009. (IX. 14.) számú határozata: 

Magyarpolány község Önkormányzatának Képviselı-testülete 
elfogadja a Polgármester lejárt határidejő határozatok 
végrehajtásáról szóló beszámolóját. 

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

Az Önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

Polt Rita polgármester: 
Az Önkormányzat elsı féléves gazdálkodásával kapcsolatos elıterjesztést megkaptátok. A 
teljesítés azért olyan alacsony, mert a legnagyobb tétel az iskola felújításával kapcsolatos 
kiadás lesz, amibıl július elsejéig semmit sem fizettünk még ki. Van valakinek kérdése a 
beszámolóval kapcsolatban? 

Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom a kérdést! 

Aki egyetért az Önkormányzat 2009. I. félévi gazdálkodásával kapcsolatos beszámolójában 
foglaltakkal, kérem emelje fel a kezét. 

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

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
93/2009. (IX. 14.) számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
dönt, hogy az Önkormányzat 2009. I. félévi gazdálkodásáról szóló 
beszámolót elfogadja. 

Felelıs: Polt Rita polgármester 
Határid ı: 2009. szeptember 15. 

 

4.Napirendi pont: 

A Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda Noszlop Magyarpolányi Tagintézményeinek 
2009. I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolójának elfogadása. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

Polt Rita polgármester: 
Elolvastam a beszámolót, és mindössze egy kérdésem van a benne foglaltakkal kapcsolatban. 
Van egy ilyen sor, hogy Magyarpolány finanszírozási többlet mínusz 15.860.000 Ft. 

Baumgartner Zsoltné intézményvezetı: 
Arra tudok gondolni, hogy ez a pályázaton nyert összeg lehet. Akkor már kellett, hogy jöjjön. 

Polt Rita polgármester: 
Jó, de akkor ez az összeg mért mínuszként szerepel? Szerintem azért, mert aztán azt a pénzt 
felhasználásig lekötöttem, de azért erre még holnap rákérdezek Noszlopon. 

Baumgartner Zsoltné intézményvezetı: 
Szeretném megköszönni, hogy támogatták a felsı tagozatosak angol oktatását. Az 58 felsısbıl 
28 gyermek élt a lehetıséggel. 

Polt Rita polgármester: 
Van még valakinek kérdése, hozzáfőzni valója a témához? 

Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom a kérdést! 

Aki egyetért a Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda Noszlop Magyarpolányi 
Tagintézményeinek 2009. I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolójának elfogadásával, 
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 
94/2009. (IX. 14.) számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
dönt, hogy a Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda Noszlop 
Magyarpolányi Tagintézményeinek 2009. I. félévi gazdálkodásáról 
szóló beszámolóját elfogadja. 

Felelıs: Polt Rita polgármester 
Határid ı: 2009. szeptember 15. 

 

5.Napirendi pont: 

A Közös Fenntartású Alapszolgáltatási Központ 2009. I. féléves gazdálkodásáról szóló 
beszámolójának elfogadása. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

Polt Rita polgármester: 
A szociális étkeztetés az elsı félévben még nem volt, azért nincsenek azzal kapcsolatban 
adatok. Egyébként most már 43 személy kapja rajtunk keresztül kedvezményes áron az ebédet. 

Dr. Király Lászlóné képviselı: 
A házi segítségnyújtással kapcsolatban vannak információid? 

Polt Rita polgármester: 
Most a Megmentı Kht.-n keresztül ketten is csinálják Polányba a házi segítségnyújtást, rajtunk 
kívül. Vannak a problémák a feladatuk ellátásával kapcsolatban, egyes törvényi 
kötelezettségeknek sem tesznek eleget, nem kérnek gondozási szükséglet igazolást például. A 
napokban kaptam az Államkincstártól egy levelet, melyben leírják, hogy a házi 
segítségnyújtással is foglalkozó szervezeteket az ısszel országos szinten ellenırizni fogják. 
Olyat is hallottam, de ez még nem biztos, hogy jövıre kizárólagos önkormányzati hatáskörbe 
helyezik ismét a házi segítségnyújtást. Ha ez tényleg így lesz, akkor már csak négy hónap van a 
jelenlegi rendszerben. 

Dr. Király Lászlóné képviselı: 
Szerintem megérne ez egy újság cikket a helyi újságba. 

Polt Rita polgármester: 
Leírtam, azt hiszem a kettıvel ezelıtt megjelent újságban, hogy ilyen törekvések vannak a 
faluban, ehhez az egészhez az Önkormányzatnak semmi köze, és ha akarják, akkor mi továbbra 
is biztosítjuk nekik ezt az ellátást. Sajnos ez megy jelenleg a faluban. 
Van valakinek ezzel kapcsolatban véleménye, javaslata? 

Amennyiben nincsen, szavazásra bocsátom a kérdést! 

Aki egyetért a Közös Fenntartású Alapszolgáltatási Központ 2009. I. féléves gazdálkodásáról 
szóló beszámolója elfogadásával, 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 
95/2009. (IX. 14.) számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
dönt, hogy a Közös Fenntartású Alapszolgáltatási Központ 2009. I. 
félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja. 

Felelıs: Polt Rita polgármester 
Határid ı: 2009. szeptember 15. 

6.Napirendi pont: 

A Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2010. évi fordulójában 
való részvétel. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

Polt Rita polgármester: 
Idén is lehetısége van az Önkormányzatnak kapcsolódni a Bursa Hungarica 
ösztöndíjrendszerhez. Az elmúlt években mindig lehetıséget adtunk a felsıoktatásban tanuló 
gyerekeknek, és családjuknak, hogy egy pályázat benyújtásával ha nem is nagy, de 
valamekkora támogatásban részesülhessenek. Az lenne a kérdésem, hogy idén is részt 
vegyünk-e az ösztöndíjrendszerben? 

Dr. Király Lászlóné képviselı: 
Szerintem mindenképpen írjuk ki idén is a pályázatokat. Tavaly, ha jól emlékszem a pályázók 
döntı többségének 5.000 Ft-ot adtunk. Szerintem ennek idén is bele kell férnie a 
költségvetésünkbe. 

Böröndi Ferenc képviselı: 
Szerintem is írjuk ki idén is a pályázatokat. A családok számítanak erre a lehetıségre, tılem 
többen kérdezték is, hogy mikor van lehetıség pályázati őrlapot kérni az Önkormányzattól. 

Polt Rita polgármester: 
Ha elindítjuk, akkor október 1. és 30. között lesz lehetıség a pályázatok benyújtására. Ahogy 
az eddigi hozzászólók, úgy én is támogatnám az indulást. A Nusival utána számoltunk, sok 
ilyen korban lévı ember nincsen – sajnos - a faluban, úgyhogy nem fog nagy kiadással járni. 

Amennyiben nincsen más hozzászólás, szavazásra bocsátom a kérdést! 

Aki egyetért azzal, hogy Magyarpolány község Önkormányzata a 2010. évi Bursa Hungarica 
felsıoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázaton részt vegyen, kérem emelje fel a kezét! 

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

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
96/2009. (IX. 14.) számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
dönt, hogy Magyarpolány Község Önkormányzata csatlakozik a Bursa 
Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2010. évi 
fordulójához. 

A Képviselı-testület felhatalmazza a Polgármestert a csatlakozási 
nyilatkozat aláírására, valamint felkéri, hogy azt az OKM 
Támogatáskezelı felé továbbítsa. 

Felelıs: Polt Rita polgármester 
Határid ı: 2009. szeptember 30. 
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7. Napirendi pont: 

Megyimórecz Ferenc részére megállapított lakástámogatás megfelelı felhasználásának 
tárgyalása. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

Polt Rita polgármester: 
Bekértük a tavaly ısszel odaítélt lakástámogatások felhasználásának igazolására szolgáló 
dokumentumokat. Megyimórecz Ferencéknél van egy kis probléma a felhasználással, nem a 
kért célra használták fel a támogatást. Miután megkapták a pénzt rövid idın belül mindketten 
leveszítették az állásukat, és az összeget a lakás törlesztı részleteinek fizetésére, illetve 
megélhetésükre fordította. Írt egy kérelmet a Képviselı-testületnek, amiben kéri, hogy a 
támogatás felhasználásának elszámolására adjunk neki meg fél évet. 

Pálla Tiborné képviselı: 
Nem hiszem, hogy fél év múlva el tudnának számolna háromszáz-ezer forinttal. 

Dr. Király Lászlóné képviselı: 
Úgy tudom, hogy a Szilvinek már sikerült elhelyezkednie, de ez még mindig csak egy kereset, 
ebbıl nem lehet a rendszeres havi költségek fizetése mellett egy ekkora összeget is félre tenni. 

dr. szivák Péter körjegyzı: 
A lakástámogatásról szóló rendelet szerint nincsen lehetıség a kapott összeg felhasználása 
elszámolásának idejét meghosszabbítani. Konkrétan leírja, hogy ha valaki a támogatást nem a 
igényében megfogalmazott célra használja fel, akkor azt kamatostól vissza kell fizetnie az 
Önkormányzat részére. A Képviselı-testületnek azt van joga eldönteni, hogy a visszafizetés 
egy összegő legyen, vagy részletekben történjen. 

Pálla Tiborné képviselı: 
Akkor még mindig nem jártak rosszul, ha a jelenlegi futamidı mellett kérjük vissza tılük a 
pénzt. A helyzet annyiban változik, hogy nem kamatmentesen, de ez a kamat még mindig 
sokkal kisebb annál, mint amit egy bank ajánlott volna nekik, ha egyáltalán kapnának még 
pénzt banktól, ha jól tudom nagyon sok tartozásuk van. 

Polt Jánosné képviselı: 
A lehetıségek között szerintem is akkor tesszük velük a legjobbat, ha nem számoltatjuk el ıket, 
hanem kamatostól részletekben visszakérjük tılük a pénzt. 

Polt Rita polgármester: 
A jegybanki alapkamat jelenleg 8,5 százalék, ha ezt rátesszük a tartozás fennmaradó részére, 
akkor a továbbiakban az emelt összeget fogja fizetni, elszámolnia pedig akkor a felvett pénzzel 
nem kell.  

Egyetértetek azzal, hogy az elszámolási kötelezettség megszőnése mellett a maradék tartozás 
jegybanki alapkamattal növelt összegének visszafizetését kérjük Megyimórecz Ferenctıl a 
jelenlegi futamidı megtartásával? 
Aki a javaslatommal egyetért, kérem emelje fel a kezét! 

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

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
97/2009. (IX. 14.) számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
dönt, hogy a 86/2008. (X.17.) számú határozatával Megyimórecz 
Ferenc részére megítélt 400.000 Ft lakástámogatás nem megfelelı 
felhasználása miatt a támogatás vissza nem fizetett részének a 
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jegybanki alapkamattal növelt összegét követeli vissza a 
kölcsönszerzıdésben meghatározott futamidı megtartásával. 
Megyimórecz Ferenc fentiek alapján kiszámolt összeg után kamatot 
köteles fizetni, amelynek mértéke hat havonként kerül 
megállapításra, az aktuális alapkamat mértékével megegyezıen. 

Felelıs: Polt Rita polgármester 
Határid ı: azonnal 

8.Napirendi pont: 

Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésérıl szóló rendelet módosítása. 
Elıadó: dr. Szivák Péter körjegyzı 

Polt Rita polgármester: 
Az avarégetéssel kapcsolatban tavasszal elfogadott rendeletünkben két napot, a keddi és a 
pénteki napot határozatuk meg az avarégetés idejéül. Az embereknek az okoz problémát, hogy 
a fenti napokon is csak 17 és 19 óra között engedélyezett az avarégetés. Ezt túl rövidnek tartják, 
valamint az is problémaként vetıdött fel, hogy a téli idıszakban már 5 óra után sötét van, ami 
megnehezíti az égetést. Azt szeretnék, ha legalább az óraállítás utáni idıszakban elıbb el 
lehetne kezdeni az égetést. 

Dr. Király Lászlóné képviselı: 
Jogos kérés, mi ugye eredetileg abból indultunk ki, hogy az emberek dolgoznak, és munka után 
tudnak csak a kerti munkával foglalkozni, de ez nem minden esetben igaz. Szerintem 
változtathatunk a rendeleten úgy, hogy elıbb el lehessen kezdeni az égetést, mondjuk 3 órakor. 

Polt Jánosné képviselı: 
Viszont akkor felesleges hétig engedélyezni. Azt is hozzuk elıbbre ugyanannyival. 

Dr. Király Lászlóné képviselı: 
Háromtól ötig szerintem kevés. Az ısz és a tavasz egy részének 5 órakor még világos van, lehet 
a kertben dolgozni, és aki munkából tér haza, csak akkor tud kimenni a kertjébe. 

Polt Rita polgármester: 
Az szerintem is túl szők idıtartam, lenne. Én arra gondoltam, hogy keddi és pénteki napokon 
háromtól hatig lehetne égetni a rendeletben megjelölt idıszakban. Az óra átállításától 
függetlenül így mindenki el tudja az égetést a fenti idıintervallumban végezni. 

dr. Szivák Péter körjegyzı: 
Rendben. Mikortól lépjen hatályba a fenti módosítás? 

Polt Rita polgármester: 
Szerintem tekintettel arra, hogy a lakosok az óraátállítás miatt szerették volna a változtatást, és 
hogy legyen is elég idınk a rendelet kihirdetésére elég ha november elejétıl lép hatályba. 
Amennyiben ez így mindenki megfelel, és más javaslat, illetve vélemény nincsen, szavazásra 
bocsátom a kérdést! 
Aki egyetért azzal, hogy az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésérıl szóló 11/2009. (IV.24.) 
rendeletünket az elhangzottak alapján módosítsuk, kérem emelje fel a kezét! 

A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következı rendeletet alkotta. 

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
17/2009. (IX.15.) rendelete 

az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésérıl szóló 11/2009. (IV.24.) rendelet módosításáról 

(a rendelet szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi) 
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9.Napirendi pont: 

A "Bursa Hungarica" Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának 
szabályairól szóló rendelet hatályon kívül helyezése. 
Elıadó: dr. Szivák Péter körjegyzı 

Polt Rita polgármester: 
Péter kérte, hogy vegyük fel napirendre ezt a témát. Át is adom neki a szót! 

dr. Szivák Péter körjegyzı: 
Az elmúlt évben rendeleti szinten szabályoztuk a Bursa Hungarica önkormányzati 
ösztöndíjrendszer elbírálásának helyi szabályait. Az Oktatási ás Kulturális Minisztérium 
álláspontja alapján azonban ez nem rendeletalkotási tárgykör, aminek következtében most 
hatályon kívül kellene helyeznünk ezt a rendeletet. 

Dr. Király Lászlóné képviselı: 
Mi alapján fogjuk akkor elbírálni a beérkezı pályázatokat. 

dr. Szivák Péter körjegyzı: 
Az Ösztöndíjrendszer Általános Szerzıdési Feltételei, valamint egy a rendelet helyébe lépı 
szabályzat alapján. 

Polt Rita polgármester: 
Van még valakinek kérdése a napirendi ponttal kapcsolatban? Amennyiben nincsen, szavazásra 
bocsátom a kérdést! 
Aki egyetért a "Bursa Hungarica" Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
elbírálásának szabályairól szóló 19/2008. (XI.17.) rendeletünk hatályon kívül helyezésével, 
kérem emelje fel a kezét! 

A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következı rendeletet alkotta. 

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
18/2009. (IX.15.) rendelete 

a "Bursa Hungarica" Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának 
szabályairól szóló 19/2008. (XI.17.) rendelet hatályon kívül helyezésérıl 

(a rendelet szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi) 

 

10.Napirendi pont: 

Vegyes ügyek 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

Polt Rita polgármester: 
Az iskola felújítással kapcsolatban egyöntetően azt mondják a szakemberek, hogy a födémet is 
le kell cserélnünk, mert egy csomó helyen szét van teljesen mállva. 

Dr. Király Lászlóné képviselı: 
Voltam fenn a tetın én is személyesen, és tényleg nagyon el vannak érve az anyagok. Ha már 
egy ekkora beruházásba belevágunk, szerintem csináljuk meg rendesen. 

Daragó Gábor mezıır:  
A déli oldal nagyon rossz, és sajnos az a nagyobb rész. 
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Polt Rita polgármester: 
A teljes födém cseréje mindenestıl 4,6 millió forint. Elıször adtak egy több mint 5 milliós 
ajánlatot, de a mőszaki ellenır végigbogarászta az egyes tételeket, és más munkadíjakat talált, 
mint amik az eredeti ajánlatban voltak, és kijavítatta azokat. 

Polt Jánosné képviselı: 
Ha a szakemberek szerint nincs megfelelı állapotban, akkor egyértelmő, hogy cserélnünk kell. 

Dr. Király Lászlóné képviselı: 
Mondom, én voltam fönn, és amit láttam, az meggyızött arról, hogy ez így nem maradhat. 

Polt Rita polgármester: 
Az eredeti vállalkozási szerzıdésbe úgy határoztuk meg, hogy a pótmunkák értéke nem 
haladhatja meg a teljes beruházás értékének az 5 %-át, ezért amennyiben ezt elfogadjuk, egy új 
szerzıdést kell kötnünk errıl.  
Egyetértetek azzal, hogy elfogadjuk az „AVÉP”Építıipari Kft. Födém cserére tett árajánlatát, 
és rendeljük meg a munka elvégzését? 
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 
98/2009. (IX. 14.) számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
dönt, hogy a Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda Noszlop, 
magyarpolányi Német Nemzetiségi Általános Iskolája Magyarpolány, 
Sallai u. 2. szám alatti épületének felújításával kapcsolatban a határozat 
1. számú mellékletét képezı feladatleírásban foglalt munkák elvégzését 
megrendeli az "AVÉP" Ajkai Építıipari Kft.-tıl (cím: 8400 Ajka, Szent 
I. u. 1/A., Cg.: 19-09-501223, A.sz.: 11325486-2-19). 

A munka elvégzéséért kért 4.636.678 Ft-os (azaz négymillió-
hatszázharminchatezer- hatszázhetvennyolc forintos) vállalkozási díjat 
az Önkormányzat az általános tartalék terhére kifizeti a vállalkozó 
számára. 

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

Felelıs: Polt Rita polgármester 
Határid ı: azonnal 

 

Polt Rita polgármester: 
Megkeresett a Handó Judit édesanyja, hogy a Petıfi u. 45. szám alatti házban van neki rengetek 
régi tárgy, amit el szeretne adni. Az Ilivel megbeszéltem, hogy lemegy és megnézi, hogy 
milyen értéket képvisel az az eladásra szánt győjtemény. 

Dr. Király Lászlóné képviselı: 
Rengeteg minden van ott a mozsártól, a teknıig a kosarakon keresztül, tényleg hatalmas 
győjtemény. Ami igazából mutatós és értékes az egy szép sublót. 

Polt Rita polgármester: 
Egy ilyen sublótunk van a tájházban, de ez tényleg gyönyörő állapotban van, én is láttam. 
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Böröndi Ferenc képviselı: 
Porcelán fogantyúja van? 

Dr. Király Lászlóné képviselı: 
Arra nem emlékszem, de nagyon szép. Nem tudom a többi tárgy mekkora értéket képvisel, de a 
tájházban sok közülük nagyon jól mutatna, ezeket mind Polányban szedte össze, abszolút illene  
tájház meglévı berendezéseihez. 

Polt Rita polgármester: 
Amikor utoljára beszéltem vele azt mondta, hogy 150 ezer forintnál többet szeretne kapni 
értük. Ajánljunk neki 200 ezer forintot, ha oda adja akkor megvesszük, ha nem akkor meg 
eladja valaki másnak? 

Pálla Tiborné képviselı: 
Annál többet szerintem ne költsünk ilyenekre. Ha 200 ezer forintnál többet szeretne kapni érte, 
forduljon máshoz. 

Dr. Király Lászlóné képviselı: 
Ez az összeg reálisnak tőnik szerintem is. 

Polt Rita polgármester: 
Ha nincs más vélemény, akkor szavazásra bocsátom a kérdést! 
Aki egyetért azzal, hogy, emelje fel a kezét! 

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

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
99/2009. (IX. 14.) számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
dönt, hogy 200.000 Ft-os (azaz kettıszáz-ezer forintos) vételáron 
Handó Judit 8400 Ajka, Szilvágyi K. u. 61. szám alatti lakostól az 
általános tartalék terhére megvásárolja az általa megvételre felajánlott 
ingóságokat. 

A Képviselı-testület felhatalmazza a Polgármestert az adás-vételi 
szerzıdés megkötésére. 

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

 

Polt Rita polgármester: 
A Gábor jelezte, hogy a kistraktoron teljesen tönkrementek a gumik, le kellene cserélni ıket. 
Közel 50 ezer forintba kerül egy új gumi. 

Polt Jánosné képviselı: 
Megkérik az árát rendesen! 

Daragó Gábor mezıır:  
Teljesen simára vannak kopva a gumik. Az ısszel, és amíg jó idı van lehet vele dolgozni, de 
télre mindenképen jó lenne lecserélni, mert egyébként nem fogunk tudni vele dolgozni.  

Böröndi Ferenc képviselı: 
Milyen gumi van rajta? Ilyen utcai gumi? 
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Daragó Gábor mezıır:  
Lényegében ilyen klasszikus mintás, hasonló, mint az autókon, csak ugye sokkal nagyobb. 
Gondolkodtunk traktormintáson is, de akkor nem lehetne vele a pályát nyírni, olyan nyomot 
hagyna. 

Polt Jánosné képviselı: 
Hány évet bírt ki ez a garnitúra? 

Daragó Gábor mezıır:  
Most lesz 6 éves. Végül is megszolgálta az idejét! Ráadásul sokat megy aszfalton, ami nagyon 
eszi a gumit. 

Polt Rita polgármester: 
Egyetértetek azzal, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévı traktorra új gumikat vegyünk? 

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 
100/2009. (IX. 14.) számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
dönt, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévı típusú traktor 
elhasználódott gumiabroncsainak cseréjére anyagi fedezetet biztosít az 
általános tartalék terhére. 

Felelıs: Polt Rita polgármester 
Határid ı: folyamatos 

Polt Rita polgármester: 
Az iskola felújítása ott tart, hogy lassan végére ér a bontás. A kultúrház udvarában tároljuk a 
még felhasználhatónak ítélt bontott anyagokat, van ott tetıléc, ablakok, cserép, és még 
sorolhatnám. Többen is megkerestek már, hogy lehet-e vinni belıle, és hogy mennyiért. A 
Gáborral úgy gondoljuk, hogy meg kellene határoznunk egy reális árat ezekért az anyagokért. 
Mi a véleményetek? 

Böröndi Ferenc képviselı: 
Persze. Mi felhasználni úgysem tudjuk, ha pedig hagyjuk ott állni, gyorsan tönkremegy. Ha 
vannak érdeklıdık, adjuk el nekik, amit szeretnének. 

Daragó Gábor mezıır:  
Cserépbıl nem kellene mindet eladni, mert a felsı iskolához kellene egy jó adag, majd a 
tetıfedı megmondja, hogy mennyi. Rengeteg van, úgyhogy tudunk abból is eladni, szerintem 
10 Ft darabjáért korrekt ár lenne. A födémet is le kellett cserélni, van egy nagy csomó gerenda 
is, aminek egy része még felhasználható építkezéshez, a többi meg mehet tőzifának. 

Böröndi Ferenc képviselı: 
Szerintem a fa anyagot is áruljuk egységes áron. Meghatározzuk darabra, vagy hosszra az árat. 

Daragó Gábor mezıır:  
Akkor határozzák meg, hogy mennyi legyen métere a bontott fa anyagnak. Szerintem 100 – 
150 Ft közötti összeg lenne reális. 

Böröndi Ferenc képviselı: 
Még a 150 forintos ár is nagyon kedvezı szerintem. Azt javaslom, ennél kevesebbért ne adjuk! 
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Daragó Gábor mezıır:  
Rendben, ha nincs más javaslat, akkor 150 forintért áruljuk méterét. Ezeken kívül a beltéri 
ajtók iránt érdeklıdtek nálam.  Ezek állapota változó, van amelyiket tokostól be lehet még 
építeni, de akad olyan is, amit egyáltalán nem lehet már. 

Polt Jánosné képviselı: 
Szerintem az árban is tegyünk különbséget a jó állapotú tokostól beépíthetı ajtók, és a tok 
nélküli ajtók között. 

Böröndi Ferenc képviselı: 
Szerintem is, tokkal kerüljön mondjuk 5000 forintba, tok nélkül pedig 3000 forintba. 

Daragó Gábor mezıır:  
Hozzátenném, hogy a tok nélküliek általában rosszabb állapotban vannak. Lehet, hogy azokat 
nem is tudjuk eladni. Szerintem azokat olcsóbban is adhatnánk annál, mint amit a Frei 
mondott. 

Böröndi Ferenc képviselı: 
Csak egy felvetés volt. Legyen akkor a tok nélküli 2000 forint. 

Polt Rita polgármester: 
Kérdezem, hogy van-e még valakinek hozzáfőzni valója az elhangzottakhoz? Amennyiben 
nincs, szavazásra bocsátom a kérdést!  

Aki egyetért azzal, hagy az általános iskola bontási munkái után keletkezett építıanyagokat az 
elızıekben megbeszélt árakon értékesítsük, kérem emelje fel a kezét! 

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

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
101/2009. (IX. 14.) számú határozata: 
 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
dönt, hogy a magyarpolányi Német Nemzetiségi Általános Iskola 
Magyarpolány, Sallai u. szám alatti épületének bontásából 
származó építıanyagokat a következı árakon értékesíti: 

-  cserép 10 Ft/darab 
-  fa anyag 150 Ft/méter 
-  ajtó tokkal 5.000 Ft/darab 
-  ajtó tok nélkül 2.000 Ft/darab. 

Felelıs: Polt Rita polgármester 
Határid ı: folyamatos 

 

Polt Rita polgármester: 
Aztán megkeresett a napokban a Mővészeti Iskola igazgatója, hogy szeretne egy-két eszközt 
venni az Iskolának. Átadom neki a szót, hogy mondja el, miket is szeretne pontosan. 
 
Csabai Tibor iskolaigazgató: 
A Pajtaszínházban elkészült a főtés, illetve pályázati úton sikerült pénzt szereznünk egy fix 
hangosító rendszer beszerzéséhez, így most már komoly elıadásokat is lehet majd itt csinálni. 
Egy nem az Önkormányzaton keresztül benyújtott pályázaton színházi eszközfejlesztés 
keretében pedig fénytechnikára nyertünk pénzt, tényleg nagyon jó lesz. Aztán vannak olyan 
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további eszközfejlesztési pénzkeretünk, amibe benne van már azok közül is néhány dolog, amit 
most kérni fogok. Szeretnénk kialakítani a régi kazánház helyén egy öltözıt, öltözıszekrénnyel, 
padokkal. Ezek körülbelül 150 ezer forintba kerülnének együttesen. Aztán mindig gond a pajta 
színházba, hogy nincsenek asztalok rendezvények tartása esetén. Most én találtam egy masszív 
szerkezető faasztalt, ami jól is néz ki. Vennénk ebbıl elsı körben hármat, aztán ha beválik, és 
ismét lesz rá keretünk, akkor vehetünk majd még. Lehet hozzá kapni asztal szállító kocsit, 
aminek a segítségével könnyen mobilizálhatóak lesznek az asztalok. 
 
Dr. Király Lászlóné képviselı: 
Mibıl készülnek ezek az asztalok? 

Csabai Tibor iskolaigazgató: 
Bükkfából. 180*80 centiméter nagyságúak, összecsukhatók. Összecsukod, ráteszed a szállító 
kocsira és már viheted is. 
 
Polt Jánosné képviselı: 
Mennyit tud ez a kocsi egyszerre elvinni? 

Csabai tibor iskolaigazgató: 
Tizet. Nekünk most még csak három lesz, de szerintem megéri venni egy ilyen szállító eszközt 
már háromnak is. Aztán kellene még az iskolába egy írásvetítı, illetve egy médiakocsi, ami 
zárható. Van már egy kivetítınk, illetve különbözı eszközeinek, amit jobban tudnánk használni, 
például egy elıadás tartása során, ha lenne ilyen zárható médiakocsink. Végül szeretnék még 
kérni 5 darab széket az irodába, mert egy darab székünk sincsen. 

Böröndi Ferenc képviselı: 
Irodai székeket, vagy forgószéket? 
 
Csabai Tibor iskolaigazgató: 
Sima egyszerő székeket, ha összejön a tantestület, legalább le tudjuk ültetni ıket. Eddig ilyen 
mőanyag összecsukható kemping székeket használtunk. 

Polt Rita polgármester: 
Annyit elmondok, hogy az iskolának az alap normatíván túl kiegészítésként kapott több mint 6 és 
fél millió forintot, amit már át is utaltak a számlánkra. Illetve kapnak még egyéb eddig nem 
említett pályázatokból is pénzt eszközbeszerzésre.  

Pálla Tiborné képviselı: 
Akkor a keret bıven megvan ezekre az eszközökre. Tényleg olyan igényeket sorolt fel a Tibi, 
amik hasznosak az iskola, illetve a Pajtaszínház mőködéséhez. Szerintem egyértelmő, hogy meg 
kell venni ezeket. 

Polt Rita polgármester: 
Amennyiben nincs más vélemény, javaslom, hogy szavazzunk a Mővészeti Iskola igazgatója 
által benyújtott eszközigény elfogadásáról! 

Aki egyetért azzal, hogy engedélyezzük a Mővészeti Iskola számára az Igazgató Úr által felsorolt 
eszközök beszerzését, 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 
102/2009. (IX. 14.) számú határozata: 

Magyarpolány község Önkormányzatának Képviselı-testülete 
úgy dönt, hogy hozzájárul az Alapfokú Mővészetoktatási 
Intézmény részére történı következı eszközök beszerzéséhez: 

- 1 db fém öltözıszekrény 

- 2 db "FITT" öltözıpad 

- 3 db "STRONG" extra asztal 

- 1 db asztal szállító kocsi 

- 5 db irodai szék 

- 1 db MOL 1825 típusú írásvetítı 

- 1 db fémvázas média kocsi. 

A Képviselı-testület fenti eszközök beszerzéséhez az Alapfokú 
Mővészetoktatási Intézmény által eszközfejlesztési pályázaton 
nyert összeg terhére biztosít fedezetet.  

Felelıs: Polt Rita polgármester 
Határid ı: azonnal 

 

Polt Rita polgármester: 
Módosítani kellene a Közfoglalkoztatási Tervünket, mert szeretném növelni a létszámkeretet. 
Erre negyedévente van lehetıség, ezért október 1-tıl szeretném ha plusz három, november és 
december hónapokban pedig plusz kettı ember felvételére sor kerülne. 

Polt Jánosné képviselı: 
Ahogy gondoljátok, Rita. Ha van mit csinálniuk, és van is kit felvenni, akkor adjuk meg több 
embernek a lehetıséget a munkára. 

Polt Rita polgármester: 
Van még valakinek hozzáfőzni valója? 
Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom a kérdést! 

Aki egyetért azzal, hogy Magyarpolány község Önkormányzatának közfoglalkoztatási tervét a 
javaslatomnak megfelelıen 2009. október 1. napjától módosítsuk,  kérem emelje fel a kezét!  

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

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
103/2009. (IX. 14.) számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 
úgy dönt, hogy a Közfoglalkoztatási tervét módosítja, és 2009. 
október hónapban 3 fıvel, 2009. november és december 
hónapokban 2 fıvel több személyt foglalkoztat az eredetileg 
elfogadott Közfoglalkoztatási tervben meghatározottnál. 

Felelıs: Polt Rita polgármester 
Határid ı: 2009. október 1. 
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Polt Rita polgármester: 
Megkeresett a Piri Nikolett, hogy szeretne Magyarpolányban hastánctanfolyamot indítani, és 
ehhez a Mővelıdési ház helyiségét szeretné, ha a rendelkezésére bocsátanánk. 500 Ft-ot kérne 
egy alkalomért személyenként ezért a másfél órás foglalkozásért. Azt mondja, hogy Halimbán is 
úgy állapodtak meg, hogy ingyen kap egy helyiséget, de cserébe évente kétszer fellép a település 
rendezvényein. Mi a véleményetek? 

Polt Jánosné képviselı: 
Mikor szeretné tartani ezeket az órákat? 

Polt Rita polgármester: 
Szerdában maradtunk vele, öttıl hétig lenne az övé a helyiség. Megkapnák a tükröket is a 
Pajtaszínházból, mert állítólag hasznos, ha gyakorlás közben látják magukat.  

Dr. Király Lászlóné képviselı: 
Adjuk oda neki. Aztán majd meglátjuk, hogy lesz-e rá igény. 

Polt Rita polgármester: 
Odaadjuk neki erre a két órára ingyen? Van a kultúrház bérletére vonatkozólag döntésünk, de az 
teljes hétvégére vonatkozik. Errıl a pár órás igénybe vételrıl külön kellene döntenünk. 

Dr. Király Lászlóné képviselı: 
Adjuk oda. Ne rajtunk múljon nem lesz ilyen foglalkozás Polányban. 

Polt Jánosné képviselı: 
Szerintem is adjuk oda. 

Polt Rita polgármester: 
Ha nincs más vélemény, akkor szavazásra bocsátom a kérdést! 
Aki egyetért azzal, hogy részére hastánc foglalkozás tartása céljából a Faluházat 
szerdánként két órára 5-tıl 7-ig ingyen rendelkezésre bocsássuk, kérem emelje fel a 
kezét!  

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

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
104/2009. (IX. 14.) számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 
úgy dönt, hogy Piri Nikolett számára a Magyarpolány, Táncsics u. 
7. szám alatt Faluház nagytermét hastánc foglalkozás tartása 
céljából minden szerdán 17 és 19 óra között ingyenesen 
rendelkezésre bocsátja. 

Felelıs: Polt Rita polgármester 
Határid ı: azonnal 

 

Polt Rita polgármester: 
Már egyszer volt róla szó, hogy itt a Hivatalba olyan kazán lett beszerelve, amit nem lehetett 
volna, nem szellızik rendesen, és gáz szag van. Amikor elıször felvetıdött a kérdés, akkor 
megpróbálta a Sas Péter egy szellızıvel megoldani a helyzetet. A gázszag mérséklıdött is, de a 
szellızın jön be a hideg levegı, ráadásul pont derék tájon. A Sas Péter most azt ajánlotta, hogy 
hoz ide egy beltéri kazánt, ezt pedig beteszi az orvosi rendelıbe, ahol jelenleg egy nagyon rossz 
állapotú kazán van, de szerintem jobb lenne oda is egy újat venni, nehogy ott is késıbb gond 
legyen belıle. A védınıi helyiségbe pedig rakna egy új radiátort is, külön termosztáttal, hogy 
teljesen külön lehessen ott a főtést szabályozni. A jelenlegi viszonyok mellett, akár a védını 
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mőködési engedélyét is elvehetnék, ha kijönne egy be nem jelentett ellenırzés. Az hivatali kazán 
310 ezer forintba, a rendelı pedig csere esetén 153 ezer, új kazán esetén 415 ezer forintba 
kerülni a kapott árajánlat szerint. Ebbe benne van a teljes anyag költség, és a munkadíj is.   

dr. Szivák Péter körjegyzı: 
Hátul a lányoknál tényleg nagyon rossz helyre került az a szellızı, pont a Lilla derekára fújja a 
hideget. 

Pálla Tiborné képviselı: 
Meg kell csináltatni ıket, az egészség nem játék. Szerintem is tegyünk a védınıi helyiségbe is új 
kazánt, kétszer annyiba kerül, de remélhetıleg nem lesz egy darabig gond vele. 

Polt Rita polgármester: 
Aki egyetért azzal az állításommal, hogy mind a Körjegyzıség Hivatalába, mind a Védınıi 
helyiségébe új kazán beépítésével oldjuk meg a főtési rendszer korszerősítését, kérem emelje fel 
a kezét! 

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

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 105/2009. 
(IX. 14.) számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
dönt, hogy a Magyarpolány és Kislıd Községek Körjegyzısége 
magyarpolányi Hivatalában lévı kazán cseréjére vonatkozóan 
elfogadja Sass Péter vállalkozó bruttó 310.000 Ft-os (azaz 
háromszáztíz-ezer forintos) ajánlatát. A Képviselı-testület számú 
határozatában foglaltak teljesítése érdekében Sass Péter vállalkozó 
által az orvosi rendelı főtési rendszerének felújítására adott 415.060 
Ft-os (azaz négyszáztizenötezer-hatvan forintos) ajánlatát is elfogadja. 

A képviselı-testület felhatalmazza a Polgármester a vállalkozási 
szerzıdések aláírására. 

Felelıs: Polt Rita polgármester 
Határid ı: azonnal 

Polt Rita polgármester: 
Már a július végi ülésen beszéltünk arról, hogy értékesítjük a Katona Zoltán számára a 2248. 
hrsz.-ú területbıl annak megosztása után keletkezı 2898 m2 nagyságú részét Azon az 
ülésünkön még nem dönthettünk konkrétan az értékesítésrıl, illetve a vételárról, de abban 
maradtunk, hogy 100 ezer forintért fogjuk a megosztás után értékesíteni a területet. A Katona 
Zoltán idıközben szólt nekem, hogy a területet a lánya Katona Szandra nevére szeretnék 
megvenni. Ez a tény úgy gondolom, hogy nincs befolyással a döntésünkre, ezért kérdezem, 
hogy továbbra is egyetértetek-e azzal, hogy 100 ezer forintos vételárért adjuk el a 2248 hrsz.-ú 
terület 2898 m2 nagyságú részét Katona Szandra számára. 

Pálla Tiborné képviselı: 
Persze, hiszen ezt már megbeszéltük, a lényegen nem változtat, hogy a lányuk nevére szeretnék 
megvásárolni az ingatlant. 

Polt Rita polgármester: 
Ha mindenki így gondolja, és nincs más javaslat, akkor szavazásra bocsátom a kérdést! 

Aki egyetért azzal, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévı 2248. hrsz.-ú terület  2898 m2 
nagyságú részét  100 ezer forintos vételáron értékesítsük Katona Szandra számára, 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 
106/2009. (IX. 14.) számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 
úgy dönt, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévı 
Magyarpolány, 2248. hrsz.-ú területnek egy megosztás utáni 2898 
m2 területő részét 100.000 Ft-os (azaz egyszáz-ezer forintos) 
vételáron értékesíti Katona Szandra (szül: Ajka, 1986.12.23., an.: 
Galgóczi Katalin) 8400 Ajka, Téglagyári u. 30/A. szám alatti 
lakos részére. 

A Képviselı-testület felhatalmazza a Polgármestert az adás-vételi 
szerzıdés aláírására. 

Felelıs: Polt Rita polgármester 
Határid ı: azonnal 

 

Polt Rita polgármester: 
Tájékoztatlak titeket arról, hogy folyamatban van az ifjúsági klub kialakítása. A 
családgondozói feladatok ellátására felvett Farkasné Osváth Zsuzsannára bíztam a 
helyiség kialakítását. Terveink között szerepel csocsóasztal, darts, illetve különbözı 
kártyajátékokhoz szükséges kellékek beszerzése, illetve konkrétan a helyiségek 
felújítására is kellene valamennyi pénzt fordítanunk. Úgy gondoltam, hogy határozzunk 
meg egy keretösszeget, amin belül majd a Zsuzsa eldönti, hogy mit kíván beszerezni. 

Pálla Tiborné képviselı: 
Mekkora összegre gondoltál? 

Polt Rita polgármester: 
Fél millió forintból már színvonalas klubbot tudnánk berendezni. 

Pálla Tiborné képviselı: 
Nem sok az egy kicsit? Szerintem, valamennyivel kevesebbet mondjunk elsıre, és ha 
valami fontos esetleg ebbıl nem jön ki, akkor még mindig módosíthatjuk az összeget. 

Polt Rita polgármester: 
Ami nagyobb tételt jelent, az a csocsóasztal, illetve az egyéb szórakoztató eszközök. 
Ezek pontos beszerzési árát még nem tudom, de ezek fogják döntıen befolyásolni a 
végleges összeget. 

Böröndi Ferenc képviselı: 
Egy ilyen asztal tényleg nem olcsó mulatság. Szerintem 200.000 Ft-ért már egy minıségi 
asztalt lehet venni. A darts és a kártya-szettek ehhez képest kis tételnek számítanak, pár 
tízezer forintból ki kell, hogy jöjjenek.  

Pálla Tiborné képviselı: 
Biztosítsunk egyenlıre egy 400.000 Ft-os keretet. Ahogy a Feri szavaiból kivettem, 
ennyibıl tisztességesen fel lehet szerelni egy ifjúsági klub helyiséget. 

Böröndi Ferenc képviselı: 
Annyiból szerintem is fel lehet szerelni szórakoztató eszközökkel ezt a klubbot. 

Polt Rita polgármester: 
Ha nincsen más vélemény, akkor szavazásra bocsátom a kérdést. 
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Aki egyetért azzal, hogy a Magyarpolány, Dózsa u. 10. szám alatt nyíló ifjúsági klubhelyiség 
kialakítására 400.000 Ft-ot hagyjunk jóvá, kérem emelje fel a kezét! 

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

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
107/2009. (IX. 14.) számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 
úgy dönt, hogy a Magyarpolány, Dózsa u. 10. szám alatti ifjúsági 
klubhelyiség kialakítására 400.000 Ft (azaz négyszáz-ezer forint) 
különít el az általános tartalékból. 

Felelıs: Polt Rita polgármester 
Határid ı: azonnal 

 

Polt Rita polgármester: 
A mai napon hatályon kívül helyezett Bursa Hungarica rendeletünk helyett el kellene 
fogadnunk egy szabályzatot a beérkezı pályázatok elbírálásáról. Ez lényegében maradhatna 
ugyanaz, mai eddig volt, csak nem rendelet formában, hanem szabályzatként, mait egy 
képviselı-testületi rendelettel hagyunk jóvá. 

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

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
108/2009. (IX. 14.) számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 
elfogadja a "Bursa Hungarica" Felsıoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat elbírálásának szabályairól szóló szabályzatot. 

Felelıs: Polt Rita polgármester 
Határid ı: azonnal 

 

Polt Rita polgármester: 
Tájékoztatlak titeket arról, hogy ebben az évben már nem tudjuk megnyitni az Egységes 
Bölcsıde - Óvodát. Az intézmény átalakításához március 31-ig kell döntést hoznunk, és le kell 
zongoráznunk egy hosszú engedélyezési és véleményezési eljárást, erre ugye már csak a jövı 
évben kerülhet sor. Ennyit szerettem volna a mai testületi ülésen megbeszélni veletek. 
Amennyiben valakinek van megbeszélésre szánt témája, kérem most jelezze azt. Tekintettel 
arra, hogy további megbeszélni valónak nincsen a mai nyílt testületi ülést bezárom. (18.45.) 
 
Magyarpolány, 2009. szeptember 24. 

 
 
 
 
 
 
   Polt Rita dr. Szivák Péter 
                 polgármester         körjegyzı 


