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Szám: 11-27/2009. 

J E G Y Z İ K Ö N Y V  

Készült:  Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. 
november 23-án 17 órakor kezdıdı rendes, nyílt ülésérıl. 

Az ülés helye: Magyarpolány Polgármesteri Hivatal Tanácsterme 

Jelen vannak: 

 Polt Rita polgármester 

 Böröndi Ferenc képviselı 

 György Anita képviselı 

 Dr. Király Lászlóné 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 

 Csabai Tibor intézményvezetı 

 Baumgartner Zsoltné intézményvezetı 

 Dohanekné Mészáros Gyöngyi  óvodavezetı 

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 pontok közé javaslom felvenni a noszlopi Iskola Társulás 
Alapító Okiratának módosítását, amire a szakfeladatok számának változása miatt van szükség. 

Amennyiben egyetértetek fenti módosítási javaslatommal, 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 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az ülés 
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
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Napirend: 
 

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

2.) Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 5/2009. (II.12.) rendelet 
módosítása. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 
 

3.) Magyarpolány Község Önkormányzata 2009. évi költségvetésének III. negyedéves 
teljesítésérıl szóló beszámoló elfogadása. 
 Elıadó: Polt Rita polgármester 
 

4.) Magyarpolány község Önkormányzatának 2010. évi költségvetési koncepciójának 
elfogadása. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 
 

 5.) A Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda Noszlop Magyarpolányi 
Tagintézményeinek 2009. évi háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló beszámoló 
elfogadása. 

        Elıadó: Polt Rita polgármester 
 
 6.) A Közös Fenntartású Alapszolgáltatási Központ 2009. évi háromnegyed éves 

gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása. 
        Elıadó: Polt Rita polgármester 
 

  7.) A Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda Noszlop Magyarpolányi 
Tagintézményeinek 2010. évi költségvetési koncepciójának elfogadása. 

        Elıadó: Polt Rita polgármester 
 

  8.) A Közös Fenntartású Alapszolgáltatási Központ 2010. évi költségvetési 
koncepciójának elfogadása. 

        Elıadó: Polt Rita polgármester 
 
9.)   Az Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 

jóváhagyása. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 
 

10.)   A Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2010. évi 
fordulójára beérkezett pályázatok elbírálása. (Zárt ülés) 
Elıadó: Polt Rita polgármester 
 

10.)   A Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda Alapító Okiratának módosítása. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 
 

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

Polt Rita polgármester: 
Javaslom, hogy kezdjük a mai ülést a "Bursa Hungarica" ösztöndíjpályázatra beérkezett 
pályázatok, zárt ülésen történı megtárgyalásával, és elbírálásával. Az Anikó jelezte, hogy neki 
6 órakor el kell menni, és szeretném, ha a Bursa Hungarica pályázatok elbírálásakor még ı is itt 
lenne.  

Aki a javaslatommal egyetért, kérem emelje fel a kezét! 

A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta a Polgármester Asszony 
javaslatát! 

 

1.Napirendi pont: 

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

Polt Rita polgármester: 
Az elıterjesztésben felsorolt határozatokban foglaltaknak az elızı ülések óta eltelt idı alatt 
eleget tettünk. A Bursa Hungarica pályázatokat kiírtuk, azóta ugye már döntöttünk is a 
beérkezett pályázatokról is. Megállapodtunk az "AVÉP" Ajkai Építıipari Kft.-vel az iskola 
felújítás pótmunkáiról, Megyimórecz Ferenccel a lakástámogatás módosított feltételekkel 
történı visszafizetésérıl, és Handó Judittal az általa felajánlott tárgyak megvételérıl. Az 
Önkormányzat tulajdonában lévı kistraktor gumiabroncsainak cseréje is megtörtént. A 
Mővészeti Iskola beszerezte az elızı ülésen felsorolt eszközöket és berendezéseket. A főtési 
rendszer korszerősítése mind a Védınıi helyiségben, mind a Körjegyzıség Hivatalában 
megtörtént. A rendelkezésünkre álló 45.000.000 Ft szabad pénzeszközt 7,35 kamat mellett 3 
hónapra lekötöttem, ami így 450.000 Ft-tal többet kamatozik, mintha a folyószámlánkon állna. 

Dr. Paksi Zoltán képviselı: 
Nem mindegy. Örülök, hogy ezeket a pénzeket nem hagyjuk elfutni. 

Polt Rita polgármester: 
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 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozta. 

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
122/2009. (XI. 23.) 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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2.Napirendi pont: 

Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 5/2009. (II.12.) rendelet módosítása. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

Polt Rita polgármester: 
Minden év közben felmerülı, testületi döntést követı, vagy 100-000 Ft alatti tétel esetén az én 
döntésem alapján bekövetkezett változtatás szerepel a költségvetési rendeletünk 
módosításában. Van valami kérdésetek a módosítással kapcsolatban? 

Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom a kérdést! 

Aki egyetért azzal, hogy Magyarpolány Község önkormányzata költségvetésérıl szóló 5/2009. 
(II. 12.) rendeletet az elıterjesztésben foglaltak szerint módosítsuk, kérem emelje fel a kezét! 

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

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
19/2009. (XI.24.) rendelete 

az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 5/2009. (II.12.) rendelet módosításáról 

(a rendelet szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi) 
 

3.Napirendi pont: 

Magyarpolány község Önkormányzata 2009. évi költségvetésének III. negyedéves teljesítésérıl 
szóló beszámoló elfogadása. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

Polt Rita polgármester: 
Ez a beszámoló a szeptember végi állapotokat tükrözi. Belemehetünk a részletekbe, de a lényeg 
szerintem az, hogy összességében jól állunk. Az iskola elsı részszámláját már kifizettük, és e 
mellett rendelkezünk 45 millió forint lekötött pénzzel. Még várhatók az évben adóbevételek, 
valamint kétszer kapunk normatívát. Annyi, hogy még ki kell majd fizetnünk a födémet, ha 
elkészül. Ez egy 4,5 milliós tétel, ezt külön szerzıdés alapján nekünk kell kifizetni. 

Polt Jánosné képviselı: 
Ez még idén meglesz? 
 
Polt Rita polgármester: 
Ezt pár héten belül elkészítik, és utána jöhet a tetı építése, amit jó lenne a komoly tél kezdetéig 
befejezni. 

Polt Jánosné képviselı: 
Mikorra lesz kész a teljes beruházás? 
 
Polt Rita polgármester: 
A kivitelezési szerzıdés alapján március 31-ig kell átadni az épületet. A bontás során felmerült 
egy pár be nem tervezett dolog. Gondolok itt a födémre, vagy a bejövı gáz csonkra, ami 
nagyon rossz állapotban volt. Úgy gondolom, hogy az építés során már elıre nem kalkulált 
probléma nem fog fellépni. A jövı hónaptól kezdve az "AVÉP"-nek ez lesz az egyetlen futó 
beruházása, úgyhogy szerintem tartani tudják majd a kitőzött határidıt. 

A háromnegyed éves beszámolóval kapcsolatban van valakinek kérdése? 

Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom a kérdést! 
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Aki egyetért az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének III. negyedéves teljesítésérıl szóló 
beszámolóban foglaltakkal, kérem emelje fel a kezét. 

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

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
123/2009. (XI. 23.) számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az 
Önkormányzat 2009. évi költségvetésének háromnegyed éves 
teljesítésérıl szóló beszámolót elfogadja. 
 
Felelıs: Polt Rita polgármester 
Határid ı: 2009. november 30. 

 

4.Napirendi pont: 

Magyarpolány község Önkormányzatának 2010. évi költségvetési koncepciójának elfogadása. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

Polt Rita polgármester: 
Had mondjak egy pár számot, csak ízelítıként a jövı évi kilátásokról. Amikor megalakítottuk a 
Körjegyzıséget, akkor évi 8 millió forint támogatást kaptunk, ez két év alatt 6,1 millió forintra 
csökkent. A Mővészeti iskola 40.000 Ft/fıs normatívája jövıre elıre láthatólag 33.000 Ft/fı 
lesz. A mi 800 gyerekünkkel számolva ez kicsit több, mint 5 millió forintos kiesés. Iszonyúan 
lecsökkentették a szociális étkeztetés normatíváját, az idegenforgalmi adó minden egyes 
forintja után kapott 2 Ft a felére, 1 Ft-ra csökken. Megadóztatják a béren kívüli juttatásokat is, 
nagyrészt 25%-al, de van olyan, például a hideg étkezési utalvány, ami után közel 100 %-os 
adóterhet rónak. Kereset kiegészítést jövıre azok fognak kapni, akinek a bruttó bére nem 
haladja meg a havi 340 e Ft-ot. 

Baumgartner Zsoltné intézményvezetı: 
Akkor lényegében mindenki. 

dr. Szivák Péter körjegyzı: 
Majdnem mindenki. Mivel ez a bruttó bér már a szuperbruttósítás utáni, azaz 1,27 el szorzott 
jelenlegi bruttó bért jelenti. A polgármester Asszony és én biztosan nem kapunk, az igaz, hogy 
mi már az idei rendszerben sem kaptunk. 

Dr. Király Lászlóné képviselı: 
Mennyi lesz ennek az összege? 

dr. Szivák Péter körjegyzı: 
Bruttó 96 e Ft, amit két részletben fognak megkapni a dolgozók. 

Dr. Paksi Zoltán képviselı: 
Nem követendı példaként mondom, de a Bródyba novembertıl megszüntették az étkezési 
jegyek juttatását a dolgozók részére. 

Polt Rita polgármester: 
Ott meg tudták tenni, mert a közalkalmazottaknál, ez csak egy lehetıség. 
Összefoglalva azt tudom mondani, hogy a mőködésünket jövıre sem veszélyezteti 
semmi, de nagymértékő beruházásokban nem gondolkodhatunk. Fıleg mivel a hazai 
pályázatok egy az egyben meg fognak szőnni jövıre. Jó hír viszont, hogy jövıre már nem 
lesz úthitel, májusban a kistraktor lízingje is meg fog szőnni. Nem vagyunk olyan rosz 
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helyzetben, mint egy-két Önkormányzat a környéken. Szerencsések vagyunk, hogy nem 
kell hitelhez nyúlnunk. Egyenlıre nem tudunk biztosat mondani semmirıl, és ne is 
tudunk, amíg nincsenek meg a végleges költségvetési számok. Az biztos, hogy jövıre 
kemény évünk lesz. 

Van még valakinek kérdése, hozzáfőzni valója a 2010. évi koncepció tárgyalásához? 

Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom a kérdést! 

Aki egyetért az Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepcióját az elıterjesztésben 
foglaltak szerint elfogadjuk, kérem emelje fel a kezét! 

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

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
124/2009. (XI. 23.) számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az 
Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepcióját elfogadja. 

Felelıs: Polt Rita polgármester 
Határid ı: 2009. november 30. 

 
5.Napirendi pont: 

A Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda Noszlop Magyarpolányi Tagintézményeinek 
2009. évi háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

Polt Rita polgármester: 
Mindenki megkapta az Iskola gazdálkodásának háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló 
beszámolót. 

Baumgartner Zsoltné intézményvezetı: 
Vannak sajátos nevelési igényő gyermekeink, akik fejlesztési foglalkoztatását ellátjuk, ezt az 
önkormányzatok finanszírozzák, de az Államtól nem kapunk érte semmilyen normatívát. Ezen 
gyerekek ellátása után csak meghatározott Intézmények kaphatnak normatívát, de az 
Önkormányzatok nem tartoznak ezek közé. Nem lehetett volna szabad utánuk normatívát 
leigényelni, de az Atilla ezt mégis megetette, és most ezt vissza kell fizetni. 

Polt Rita polgármester: 
Ebbıl közoktatási normatíva visszavonásból 2,6 millió minket terhel, de nem tartom jogosnak, 
mert nem mi rontottuk el az igénylést. Kérlek Juli járj ennek utána. 
Van valakinek ezzel kapcsolatban véleménye, javaslata? 

Amennyiben nincsen, szavazásra bocsátom a kérdést! 

Aki egyetért a Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda Noszlop Magyarpolányi 
Tagintézményeinek 2009. évi háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló beszámoló 
elfogadásával, 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 
125/2009. (XI. 23.) számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda Noszlop 
Magyarpolányi Tagintézményeinek 2009. évi költségvetésének 
háromnegyed éves teljesítésérıl szóló beszámolót elfogadja. 
 
Felelıs: Polt Rita polgármester 
Határid ı: 2009. november 30. 

6.Napirendi pont: 

A Közös Fenntartású Alapszolgáltatási Központ 2009. évi háromnegyed éves gazdálkodásáról 
szóló beszámoló elfogadása. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

Polt Rita polgármester: 
Itt van még az Alapszolgáltatási Központ költségvetése. Minket ez a házi segítségnyújtás és a 
szociális étkeztetés tekintetében érint, illetve itt fognak megjelenni a családgondoz bevételei és 
kiadásai is, de ezek még ebben a beszámolóban nincsenek benne. 

Dr. Király Lászlóné képviselı: 
Ha ez szeptember végi állapotokat tükrözi, akkor már az új családsegítırıl is kellene lenni 
benne adatoknak. 

Pol Rita polgármester: 
Kellene. Szóltam is nekik, hogy készítsenek egy a módosított kiadásokkal - gondolok itt 
elsısorban a bérekre - kapcsolatos hozzájárulás különbözetrıl készített kimutatást, de ezt azóta 
sem kaptam meg. Majd a zárszámadás elfogadásakor fogjuk tudni ezt rendezni. Van még 
valakinek kérdése? 

Amennyiben nincsen más hozzászólás, szavazásra bocsátom a kérdést! 

Aki egyetért a Közös Fenntartású Alapszolgáltatási Központ 2009. évi háromnegyed éves 
gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásával , kérem emelje fel a kezét! 

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

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
126/2009. (XI.23.) számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Közös 
Fenntartású Alapszolgáltatási Központ 2009. évi költségvetésének 
háromnegyed éves teljesítésérıl szóló beszámolót elfogadja. 
 
Felelıs: Polt Rita polgármester 
Határid ı: 2009. november 30. 

7. Napirendi pont: 

A Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda Noszlop Magyarpolányi Tagintézményeinek 
2010. évi költségvetési koncepciójának elfogadása. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

 



 8

Polt Rita polgármester: 
Az Önkormányzat koncepciójánál csak a Mővészeti Oktatásról beszéltem, de a csökkenı 
tendencia az oktatási normatívák összegére is igaz. itt még nem dılt el minden, ezen  a héten is 
tárgyalja az Országgyőlés az oktatási normatívák módosítását, de az biztos, hogy több millió 
forinttal többet kell majd jövıre hozzátenni az iskola mőködéséhez, mint az idén kellett. 

Polt Jánosné képviselı: 
Már csak abban bízhatunk, hogy köszönhetıen az új iskolának jövıre nıni fog a 
gyermeklétszám. 

Polt Rita polgármester: 
Bízzunk benne. Konkrétumokat még itt sem tudunk, ha van valakinek kérdése, azt akár én, akár 
a Juli szívesen tolmácsolja az Intézmény-vezetı felé. 

Amennyiben nincs kérdés, szavazásra bocsátom a kérdést! 

Egyetértetek azzal, hogy fogadjuk el a Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda Noszlop 
Magyarpolányi Tagintézményeinek 2010. évi költségvetési koncepcióját? 

Aki a javaslatommal egyetért, kérem emelje fel a kezét! 

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

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
127/2009. (XI. 23.) számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
dönt, hogy elfogadja a Német Nemzetiségi Általános Iskola és 
Óvoda Noszlop Magyarpolányi Tagintézményeinek 2010. évi 
költségvetési koncepcióját. 
 
Felelıs: Polt Rita polgármester 
Határid ı: 2009. november 30. 

 

8.Napirendi pont: 

A Közös Fenntartású Alapszolgáltatási Központ 2010. évi költségvetési koncepciójának 
elfogadása. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

Polt Rita polgármester: 
Itt elsısorban a szociális étkeztetés térítési díjain kell majd elgondolkodnunk. Az eddigi 
jövedelemtıl függıen három lépcsıben meghatározott normatíva helyett, és egységes és 
jelentısen csökkentett normatívával kell majd jövıre szembe néznünk. Az új normatíva 
rendszer mellett szerintem minden képen hozzá kell majd nyúlnunk a térítési díjakhoz.  

Dr. Király Lászlóné képviselı: 
Egységesen határozzuk meg mi is, és ne tegyük az egy fıre jutó jövedelemtıl függıvé? 

Polt Rita polgármester: 
Úgy gondoltam, hogy hagyhatunk valamilyen fokú különbséget a jövedelmi viszonyoktól 
függıen, és hogy a tehetısebbektıl kellene nagyobb térítési díjat kérni, de a következı ülésre 
majd hozok egy konkrét számokat tartalmazó javaslatot. Egyenlıre többet az Alapszolgáltatási 
Központtal kapcsolatban sem tudok elmondani. Ha nincs más kérdés, javaslom, hogy 
fogadjunk a koncepció elfogadásáról. 
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Aki egyetért azzal, fogadjuk el a Közös Fenntartású Alapszolgáltatási Központ 2010. évi 
költségvetési koncepcióját, kérem emelje fel a kezét! 

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

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
128/2009. (XI. 23.) számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
dönt, hogy elfogadja a Közös Fenntartású Alapszolgáltatási központ 
2010. évi költségvetési koncepcióját. 
 
Felelıs: Polt Rita polgármester 
Határid ı: 2009. november 30. 

 

9.Napirendi pont: 

Az Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 
jóváhagyása. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

Polt Rita polgármester: 
A Mővészeti Iskola Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosításával kapcsolatban 
átadom a szót Csabai Tibornak, az Intézmény vezetıjének. 

Csabai Tibor intézményvezetı: 
Több helyen is módosítani kellett az SZMSZ-ünket. Egyrészt törvény rögzíti, hogy egy 
Mővészetoktatási Intézménynek mit kell megjelenítenie a honlapján, így például a pedagógiai 
program, a térítési díjak fizetésérıl szóló szabályzat és hosszan folytathatnám. Aztán az 
Alapítón okirat módosulása következtében megváltozott úja TEÁOR számok szintén 
átvezetésre kerülte 

dr. Szivák Péter körjegyzı: 
Most kerültek pótlásra azok a hiányosságok is, amelyeket a belsı ellenırzés feltárt. Ilyen volt 
az Igazgató helyettesítésének, illetve a hatáskör átruházás rendjének szabályozása. 

Polt Rita polgármester: 
Van még valakinek kérdése a napirendi ponttal kapcsolatban? Amennyiben nincsen, szavazásra 
bocsátom a kérdést! 
Aki egyetért az Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 
elfogadásával, kérem emelje fel a kezét! 

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

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
129/2009. (XI. 23.) számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 
elfogadja a Magyarpolányi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 
Szervezeti és Mőködési Szabályzatát. 
 
Felelıs: Polt Rita polgármester 
Határid ı: azonnal 
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10. Napirendi pont: 

A Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda Alapító Okiratának módosítása. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

Polt Rita polgármester: 
A noszlopi Polgármester kérésének megfelelıen vettük fel a napirendi pontok közé az Iskola 
Alapító Okiratának módosítását. Ezt az idén már több alkalommal is módosítottuk a törvényi 
változásoknak történı megfelelés érdekében. Ahogy az elıterjesztést néztem egy-két 
szakfeladat számának módosítása a nyár eleji módosítás során nem történt meg, illetve új 
szakfeladatok is bekerülnek a Iskola Alapító Okiratába. 

dr. Szivák Péter körjegyzı: 
Eléggé bonyolult és szerteágazó az új szakfeladat rend, sok esetben csak a gyakorlati 
alkalmazás során derülnek ki hiányosságok, ahogy ez most is történt. Az elıterjesztett 
módosításra egyes részfeladatok elszámolhatósága, és a valóságnak megfelelı állapotok 
rögzítése miatt van szükség. 

Polt Rita polgármester: 
Van valakinek kérdése az elıterjesztéssel, illetve a elhangzottakkal kapcsolatban? 
Amennyiben nincsen, szavazásra bocsátom a kérdést! 

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

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

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
130/2009. (XI. 23.) számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának képviselı-testülete a 
Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda Alapító Okiratát 
módosító okiratot, valamint az egységes szerkezető alapító okiratot 
az elıterjesztésnek megfelelıen elfogadja. 
 
A Képviselı-testület megbízza a Polgármestert, hogy a módosító 
okiratot valamint az egységes szerkezető okiratot írja alá. 
 
Felelıs: Polt Rita polgármester 
Határid ı: azonnal 

 

11. Napirendi pont: 

Vegyes ügyek 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

Polt Rita polgármester: 
Kumli Tibi ajánlotta ajkai ismerıseinek, hogy ping-pongozásra béreljék ki a magyarpolányi 
Mővelıdési házat. Két férfi ki is jött, megnézték a helyet, és szeretnének keddi és csütörtöki 
napokon itt ping-pongozni. Egyenlıre négyen vennék ki, és szeretnének egy profi szervezetet 
létrehozni. Szívesen fogadnak érdeklıdıket, akik komolyan szeretnének a ping-ponggal 
foglalkozni. Késıbb versenyeket is szeretnének szervezni. Erre vonatkozóan nincsen helyi 
szabályozás, mivel tavaly csak lakodalmak esetére határoztuk meg a fizetendı térítési díjakat. 
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Polt Jánosné képviselı: 
Javaslom, hogy óránként fizessenek 1.000 forintot. 

Dr. Király Lászlóné képviselı: 
Szerintem tegyünk különbséget  a téli és a nyári hónapok között, mert télen a főtési költségek 
megnövelik a kiadásainkat. 

Polt Rita polgármester: 
Szerintem az 1.000 forintos óradíjba még az is belefér. Kedden és csütörtökön teljesen 
kihasználatlan a terem, ha valaki fizet heti négyezer forintot, még a téli főtés ára is bıven 
visszajön. Egyébként nagyon rugalmasak voltak olyan szempontból, hogy ha nekünk valamiért 
szükségünk lenne ezen napok valamelyikén Mővelıdési házra, akkor átrakják az edzésüket 
másik napra. 

Polt Jánosné képviselı: 
Szerintem ez mindkét fél számára korrekt, ráadásul ha tényleg versenyek is lesznek, akkor az 
még nagyobb bevétel, mert az minimum egy fél napos program. 

Polt Rita polgármester: 
Meddig kössük meg elsı körben a megállapodást? Csak idénre, vagy suli végéig? 

Csabai Tibor intézményvezetı: 
Szerintem augusztus 31-ig. Jövı tanévben ha szüksége lesz esetleg valamelyik foglalkozásnak 
a Mővelıdési házra, akkor tudjunk variálni, nem legyen két délután fixen lekötve. 

Polt Rita polgármester: 
Jó, akkor ha nincs más javaslat, akkor augusztus 31-ig 1.000 forintos óradíj mellett bérbe adjuk 
a Mővelıdési Házat részére ping-pongozás céljára! 

Aki fenti javaslatommal egyetért, kérem emelje fel a kezét! 

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

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
131/2009. (XI. 23.) számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
dönt, hogy a Magyarpolány, Táncsics u. 7. szám alatti Tájház épületét 
keddi és csütörtöki napokon 16-tól 18 óráig ping-pong edzés, továbbá 
vasárnapi napokon ping-pong versenyt tartása céljából 1.000 Ft/óra díj 
ellenében bérbe adja 2010. augusztus 31. napjáig Lukács Balázs 8400 
Ajka, Sport u. 6. szám alatti lakos részére. 

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

Felelıs: Polt Rita polgármester 
Határid ı: azonnal 

Polt Rita polgármester: 
Ha elkészül az iskola, és a tereprendezés is befejezıdik, akkor megcsinálhatnánk a kerítést is 
úgy, ahogy a felsı iskolánál megcsináltuk. Kértem ajánlatot a fa anyagra vonatkozóan, ami 
összesen 373.160 Ft-ba kerülne. Az alap megmaradna, és erre kerülnének rá az új kerítés 
elemek. 

Dr. Király Lászlóné képviselı: 
Az alap megfelelı? Olyan hatást kelt, mintha ki akarna dılni. 
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Polt Rita polgármester: 
Az alappal nincs gond, csak a felsı kerítéselemek vannak nagyon rossz állapotban.  

Böröndi Ferenc képviselı: 
Egy fakerítésnek a karbantartása sem lesz olcsó. Szerencsésebb lenne szerintem, ha a meglévı 
kerítést erısítenénk meg. 

Dr. Király Lászlóné képviselı: 
Egy fémkerítést is ápolni kell. Az igaz, hogy az tartósabb, de azzal is foglalkozni kell. Nagyon 
szép lenne ott egy mutatós fakerítés. 

Polt Rita polgármester: 
Mi legyen? Maradjon a mostani kerítés, vagy megrendeljem a faanyagot egy újnak? 

Polt Jánosné képviselı: 
Fan kapu van a tájháznál, a felsı iskolánál és az Önkormányzatnál is. Olyan szép mindegyik, 
szerintem is legyen a fakerítés. 

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

Aki egyetért azzal, hogy az iskola kerítésének felújításához szükséges fa anyag elkészítésére 
fogadjuk el a Fenyıfa 1000 Bt. 373.160 Ft-os ajánlatát, kérem emelje fel a kezét! 

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

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
132/2009. (XI. 23.) számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
dönt, hogy a Magyarpolány, Sallai u. 2. szám alatti általános iskola 
kerítéséhez szükséges faanyag szállítására elfogadja a Fenyıfa 1000 Bt. 
373.160 Ft-os (azaz háromszázhetvenháromezer-egyszázhatvan 
forintos) ajánlatát. 

A Képviselı-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerzıdés 
aláírására.  

Felelıs: Polt Rita polgármester 
Határid ı: folyamatos 

Polt Rita polgármester: 
Az iskolával kapcsolatban külön szerzıdést kötöttünk a födém cseréjére. E munka megfelelı 
színvonalú elvégzésének ellenırzése érdekében szeretném, ha Vas Kovács Sándort megbíznánk 
a födémcserével kapcsolatos mőszaki szakértıi feladatok ellátásával. 

Polt Jánosné képviselı: 
Az eddigi tapasztalatok alapján meg vagy elégedve a munkájával? 

Polt Rita polgármester: 
Maximálisan. Nagyon korrekt szakembernek tartom, Ezért is javasoltam ıt. 

Van valakinek észrevétele, hozzá szólása? Amennyiben nincs szavazásra bocsátom a kérdést. 

Aki egyetért azzal, hogy a Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda Noszlop, 
magyarpolányi Német Nemzetiségi Általános Iskolája Magyarpolány, Sallai u. 2. szám alatti 
épülete födémcseréjével kapcsolatos munkák ellenırzésére mőszaki szakértıként Vas Kovács 
Sándort bízzuk meg, 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 
133/2009. (XI. 23.) 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 épülete födémcseréjével kapcsolatos munkák 
ellenırzésére Vas Kovács Sándort bízza meg mőszaki szakértıként. 

Felelıs: Polt Rita polgármester 
Határid ı: azonnal 

Polt Rita polgármester: 
Bizonyára ti is hallottatok róla, hogy Zwönitzben idén is megrendezésre kerülı az adventi 
vásár, melyre Magyarpolányból is várnak egy küldöttséget. Szeretném, ha a focicsapat tagjai, 
illetve a táncsoportból pár ember képviselné településünket. Javaslom, hogy a küldöttség 
utazási költségeit vállalja át az Önkormányzat, hiszen minket képviselnek majd a vásáron. 

Böröndi Ferenc képviselı: 
Még egy fıre leosztva is jelentıs költségrıl lenne szó a magánemberek számára. Támogatom, 
hogy fizesse ki az útiköltséget az Önkormányzat. 

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 
134/2009. (XI. 23.) számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 
úgy dönt, hogy a Zwönitzben megrendezésre kerülı adventi 
vásárra kiutazó magyarpolányi küldöttség utazási költségét 
átvállalja az általános tartalék terhére. 

Felelıs: Polt Rita polgármester 
Határid ı: azonnal 

Polt Rita polgármester: 
Szomorú hírt kell közölnöm veletek. A napokban elhunyt a Scheszták Magdi, aki éveken 
keresztül az Önkormányzat alkalmazásában állt. Arra gondoltam, hogy az Önkormányzat saját 
halottjának tekinthetné, és vállalhatná, hogy kifizeti a hozzátartozók számára a temetés 
költségeit. 
 
Polt Jánosné képviselı: 
Nagyon sajnálom. Szerettem a Magdit. Szerintem szép gesztus lenne tılünk, ha az 
Önkormányzat halottjává nyilvánítanánk, és fizetnénk a temetés költségeit. 

Böröndi Ferenc képviselı: 
A teljes temetés költségeit kifizetjük, vagy szabunk valami határt a költségeknek? 
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Polt Rita polgármester: 
Beszélek majd errıl a hozzátartozókkal, szerintem nem terveztek extra temetést. Úgy gondoltam, 
hogy kifizetjük a számlával igazolt teljes összeget. 

dr. Szivák Péter körjegyzı: 
Az idén februárban elfogadott köztisztviselıi juttatásokkal kapcsolatos rendelet szerint a 
közszolgálat halottjává nyilvánított dolgozó temetési költségeinek 50%-át, maximum 100.000 
Ft-ot fizet ki a Körjegyzıség Hivatala. Az Önkormányzat halottjává nyilvánított dolgozókkal 
kapcsolatban nincs külön helyi rendelkezés. 

Polt Rita polgármester: 
Szeretném, ha a teljes összeget kifizetnénk. Ha nincs szabályozva a kérdés, akkor szerintem 
határozzunk arról, hogy Scheszták Magdolnát az Önkormányzat saját halottjává nyilvánítjuk, és 
vállaljuk temetési költségeinek kifizetését! 

Aki javaslatommal egyet ért, kérem emelje fel a kezét!  

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

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
135/2009. (XI. 23.) számú határozata: 

Magyarpolány község Önkormányzatának Képviselı-testülete 
úgy dönt, hogy a 2009. november 21. napján elhunyt Scheszták 
Magdolnát, mint a Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda 
Noszlop, magyarpolányi Német Nemzetiségi Általános 
Iskolájának volt dolgozóját az Önkormányzat saját halottjává 
nyilvánítja, és temetése költségeinek számlával igazolt teljes 
összegét kifizeti a hozzátartozók részére. 

Felelıs: Polt Rita polgármester 
Határid ı: azonnal 

 

Polt Rita polgármester: 
A mai nyílt testületi ülést bezárom. (18.35.) 
 
Magyarpolány, 2009. november 30. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Polt Rita dr. Szivák Péter 
                 polgármester         körjegyzı 


