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Szám: 11-29/2009. 

J E G Y Z İ K Ö N Y V  

Készült:  Magyarpolány Község Önkormányzata és Német Kisebbségi 
Önkormányzata Képviselı-testületeinek 2009. december 6-án (vasárnap) 15 
órakor kezdıdı közmeghallgatásáról. 

Az ülés helye: Faluház (Magyarpolány, Táncsics u. 7.)  

Jelen vannak:  

 Polt Rita polgármester 

 Böröndi Ferenc képviselı 

 György Anita képviselı 

 Dr. Paksi Zoltán képviselı 

 Majer András képviselı/NKÖ 

 Pálla Tiborné képviselı  

 Polt Jánosné képviselı/NKÖ 

 Weisz Ferencné NKÖ elnök 

 

Igazoltan távol vannak: 

 Böröndi Ferenc képviselı 

 Dr. Király Lászlóné képviselı 

 Koller Lászlóné NKÖ képviselı 

 Unger Magdolna NKÖ képviselı 

Tanácskozási joggal jelen van: 

 dr. Szivák Péter körjegyzı 

A lakosság körébıl 15 fı jelent meg. A megjelentek listáját a jelenléti ív tartalmazza. 
 
Polt Rita polgármester: 
Köszöntöm a Képviselı-testületek tagjait, valamint a 2009. évi közmeghallgatáson 
megjelenteket. Megállapítom, hogy Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-
testületének tagjai közül 6 fı, a Német Kisebbségi Önkormányzat Képviselı-testületének tagjai 
közül 3 fı jelen van az ülés határozatképes, így azt megnyitom. 
A napirenddel kapcsolatban van valakinek kérdése, vagy javaslata újabb pont felvételére? 
Amennyiben nincs szavazásra bocsátom a napirendi pontok elfogadását! 
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Aki az ülés napirendjének meghívóban szereplı napirendi pont elfogadásával egyetért, kérem 
emelje fel a kezét! 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 6 igen a Német Kisebbségi 
Önkormányzat Képviselı-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az ülés napirendjét a 
következık szerint fogadta el: 

 
N a p i r e n d: 
 

 
1. A 2009. évben elvégzett önkormányzati feladatok, a költségvetés helyzete és az 

önkormányzat gazdálkodásának bemutatása. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 
 

 2. A Magyarpolányi Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi tevékenységérıl szóló 
beszámoló. 

 Elıadó: Weisz Ferencné elnök 
 

Napirendi pont tárgyalása: 

1.Napirendi pont: 

A 2009. évben elvégzett önkormányzati feladatok, a költségvetés helyzete és az 
önkormányzat gazdálkodásának bemutatása. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

Polt Rita polgármester: 
Még egyszer köszöntöm Magyarpolány község megjelent lakosait. Készültem egy kisebb 
beszámolóval az Önkormányzat idei évi gazdálkodásáról, a megvalósult beruházásokról, 
valamint az Önkormányzat gazdasági helyzetérıl.  Az Önkormányzat rendelkezésére jelenleg 
63,8 millió forint áll, ami nagyrészt az idén elkezdıdött iskola beruház kiadásainak fedezetéül 
szolgál. Tartozás állományunk évrıl évre csökken jelenleg 13 és fél millió forint. Ez az összeg 
még kevesebb lesz, mert jövıre lejár a kistraktor lízingje, és akkor már csak az idén felvett 
fejlesztési hitelt kell az Önkormányzatnak fizetnie, ami egy nagyon kedvezı kamatozású 
konstrukció, önkormányzati beruházások támogatására lehetett igénybe venni. Az iskola 
beruházás kapcsán döntött úgy a Képviselı-testület, hogy él ezzel a lehetıséggel. Ennek a 
hitelnek a kamat jelenleg 3,05 %. Ha nem is használjuk fel, hanem lekötjük a jelenleg 7 % körül 
mozgó betéti kamatra, akkor is nyerünk vele. Folyószámlahitelre ebben az évben sem volt 
szükségünk, nincsenek kifizetetlen számláink. Jelenleg van egy minimális 890 ezer forintos 
adótúlfizetésünk, aminek visszafizetését az érintett vállalkozók kérhetik, ha nem kérik, akkor ezt 
az összeget a jövı évi adójukba számítjuk bele.  

Összeszedtem az idei évben megvalósított beruházásokat, illetve ezek értékét. A Körjegyzıség 
Hivatalában és az Orvosi rendelıben is kicseréltettük a gázkazánokat. A régi kazánok nem 
voltak alkalmasak beltéri használatra, most mindkét helyiség modern kazánokkal lett ellátva. A 
Pajtaszínházban is megtörtént a főtési rendszer kiépítése, ezt még egy tavalyi évben nyert 
pályázatból finanszíroztuk. Vásároltunk a polgárırség számára egy használt Suzuki Vitara 
típusú személygépkocsit, ennek a vételára 750 ezer forint volt. Az autó az önkormányzat 
tulajdonában van, a Polgárırség használatra kapta meg. Idén került kialakításra a volt szolgálati 
lakásból az Ifjúsági Klub, erre 400 ezer forintot költöttünk. Kifestettük, rendbe hoztuk, vettünk 
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bele csocsó asztalt, dartsot. Nagyon kulturált helyiséget sikerült szerintem kialakítani a fiatalok 
részére. A Hegyalja út aszfaltozását is elvégeztük. Az iskola beruházás tervezésének, 
ellenırzésének, és a kivitelezésre kiírt közbeszerzési eljárásnak a költsége 2,2 millió forint volt. 
A beruházás elsı részszámláját is kifizettük már, ez 16 millió forint volt. Bár nem beruházás, de 
itt tüntettem fel a maradék úthitel visszafizetését, ami 20 millió forint volt. 

Kiemelném fentiek közül az iskola beruházás megvalósítását. A felújításra 15 millió forint 
vissza nem térítendı támogatást nyertünk, a maradék közel 50 millió forintot saját forrásból 
teremtettünk elı. Bízom benne, hogy az új iskolának köszönhetıen emelkedni fog a 
gyermeklétszám, és gazdaságosan fogjuk tudni üzemeltetni az iskolát. A felújítás elvégzésére öt 
pályázat érkezett, a legkedvezıbbet az ajkai „AVÉP” Építıipari Kft nyújtotta be. A bontás 
közben derült ki, hogy a födémet is ki kell cserélnünk, ezt egy külön szerzıdés keretében 4,7 
millió forintért végzi el a kivitelezı. Az iskola átadásának ideje 2010. március 31. napja, de a 
tanítás csak a 2010/2011. évben fog elkezdıdni az új épületben. 

Összességében 2009.-ben 83 millió forintnyi támogatást nyertünk, ebbıl a legjelentısebb a 42 
millió forintos „Ora et labora” pályázat, melynek keretein belül a Kálvária lépcsı felújítására, 
mobil-színpad beszerzésére, valamint fém-és hangtechnika kialakítására kerül majd sor. Ennek 
az átadási ideje 2010. május 15. napja. Ezen és a már említett iskola pályázaton nyert 15 millió 
forinton kívül nyertes pályázatot nyújtottunk be a focipálya oldalhálójának kiépítésére, játszótér 
kialakítására, az Önkormányzatnál és a Körjegyzıségnél végrehajtott létszámleépítések 
költségeinek fedezetére is. Sikeresen pályázott még plusz normatívára a Mővészeti Iskola is, ık 
6 millió forintot nyertek. 

A jövı évi terveket erısen befolyásolják a napokban elfogadott 2010. évi költségvetés 
Önkormányzatokra vonatkozó szakaszai. Mindenképpen meg szeretnénk valósítani az egységes 
óvoda - bölcsıde létrehozását, valamint egy étteremmel kiegészített fızıkonyhát, hogy a 
gyerekeknek ne egy kocsmában kelljen ebédelniük. Szintén esedékessé vált a felsı iskola 
nyílászáróinak cseréje, valamint a tetıre is rá férne egy felújítás. A tetıvel az orvosi rendelınél 
és a faluházban is gond van. Felmerült az iskola busz vásárlásának gondolata is. Amíg nincsenek 
a faluban építési telkek, addig kell valamit tennünk az iskola gyermeklétszámának fenntartása, 
esetleges növelése érdekében. A Sport Egyesület már terveket is készített a focipálya mellett egy 
új öltözı kialakítására. Szóval van sok minden, amire tudnánk pénzt költeni.  

Az Önkormányzat a már meglévı helyi adók mértékét sem kívánja megemelni. Tervezzük 
viszont egy új adónem a telekadó bevezetését. Ezt a beépítetlen építési telkek tulajdonosainak 
kellene fizetniük. A közüzemi díjak közül a víz és csatornadíj a szokásosnak mondható 5-10 % 
közötti mértékben, a szemétszállítás viszont jóval jelentısebben, 30 %-al fog 2010. január 1.-tıl 
emelkedni. A szemétszállítási díj jelentısebb emelkedésének hátterében az Európai Uniós 
elıírásoknak megfelelı új Királyszentistván mellett megvalósuló lerakó, illetve a 
megnövekedett szállítási távolságok állnak. Ráadásul az ilyen mértékő emeléssel nem csak 
jövıre, hanem 2011. január 1-tıl is számítanunk kell, ekkortól fog élesben mőködni az új 
szemétszállítási rendszer. 

Pár mondatot beszélnék az Út a munkához programról. A program legfıbb célja, hogy az 
emberek ne segélyt kapjanak, hanem dolgozzanak. A rendelkezésre állási támogatásban 
részesülı személyeket tudom kötelezni munkavégzésre, a szociális segélyezetteket nem. 
Magyarpolányban mindkét kategóriába kevés ember tartozik, ugyanis ennek feltétele, hogy az 
egy fogyasztási egységre esı jövedelem ne érje el az öregségi nyugdíjminimum 90-át, ami 
forintálisan 25.650 forintot jelent.  

A jövıre vonatkozóan ismertetném a jövı évi elfogadott költségvetés Önkormányzatot érintı 
legjelentısebb tételeit. A Körjegyzıség normatívája 2010-ben 5,1 millió forint lesz, ez 2008-ban 
a Körjegyzıség megalakulását követé évben még 8 millió forint volt. A Mővészeti Iskola 
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normatívája jövıre 33.800 Ft lesz az eddigi 40.000 Ft helyett, ez az iskola 800 gyermekével 
felszorozva 5 millió forint elvonást jelent. Az idei évben minden egyes befizetett idegenforgalmi 
adó forinthoz az állam 2 forintot hozzá rakott, ez jövıre felére, azaz 1 forintra csökken. Ez is 
körülbelül 650 ezer forint kiesést jelent az Önkormányzatnak, amennyiben az idei évi 
befizetéseket vesszük alapul. Az iskolai és óvodai normatívák évek óta csökkennek, jövıre sem 
lesz ez másképp.  Idén vezettük be a szociális étkeztetést, amit idén jövedelemarányosan 
támogatott az állam, például egy a legalsó kategóriába esı 42.700 forintos egy fıre jutó 
jövedelem esetén, éves szinten 91 ezer forint támogatást kaptunk. Jövıre ezek a kategóriák 
megszőnnek és egységesen 55.000 Ft támogatást kapunk személyenként. E változás 
következtében az ellátottak térítési díja is valószínőleg emelkedni fog. Nincs olyan normatíva, 
ami a jövı évben ne csökkenne drasztikusan. Alapvetıen optimista beállítottságú ember vagyok, 
és nem látom veszélyben a mőködésünket, olyan tartalékaink vannak, hogy nem kell félnünk 
attól, hogy mi fog történni jövıre. Biztonságosan mőködni biztosan tudunk, de lehetséges, hogy 
kevesebb fejlesztésre lesz csak lehetıségünk, fıleg, ha figyelembe vesszük, hogy jövıre 
egyáltalán nem lesznek hazai forrású pályázatok, amikbıl az eddigi években jelentıs bevételeket 
szereztünk. 

Ennyit szerettem volna elmondani. Az elhangzottakkal kapcsolatban, vagy azon túl bármi 
kérdésük van, kérem tegyék azt fel, szívesen válaszolok rá! 

Amíg gondolkodnak esetleges kérdéseiken átadom a szót Weisz Ferencnének, aki a kisebbségi 
önkormányzattal kapcsolatban szeretne egy pár szót szólni. 
 
Weisz Ferencné elnök: 
Szeretném elmondani, hogy az elmúlt évben vezették be a kisebbségi Önkormányzatok új 
támogatási rendszerét, melyben az Önkormányzatok a támogatást pályázat alapján az elızı 
évben elvégzett feladatok arányában kapják. A kapott pénzbıl igyekszünk támogatni a meglévı 
hagyományok ápolását, gondolok itt például a pünkösdi bohóc mőködésén. Nagyon sok 
segítséget kapunk a rendezvényeink szervezéséhez, ezt ezúton is szeretném megköszönni. Az 
idén is támogattuk a testvérvárosokkal történı jó kapcsolat fenntartását, részt vettünk a zwönitzi 
gyerekek programjainak szervezésében és finanszírozásában, valamint segítettük a település 
képviselıinek – gondolok itt a focicsapat tagjaira - testvértelepülésen történı megjelenését, és a 
Zwönitz által szervezett foci-kupán történı eredményes részvételét. Anyagilag támogattuk a 
Német Nemzetiségi Egyesületet, az Óvodát és az iskolát, valamint részt vettünk az 
Önkormányzat által szervezett programok lebonyolításában. A Nemzetiségi napra több 
pályázatot is benyújtottunk, és az ezekbıl nyert bevételek segítségével színvonalas programmal 
tudtunk szolgálni a megjelenteknek. Összességében ebben az évben 180 ezer forintot nyertünk 
különbözı pályázatokon, ez a Polgármester Asszony által említett számok után nem hangzik 
nagy összegnek, de nekünk nagyon sokat jelentett. Remélem a következı évben is megfelelı 
minıségben tudjuk támogatni a magyarpolányi német hagyományok ápolását. Köszönöm, hogy 
meghallgattak, és kellemes ünnepeket kívánok mindenkinek. 
 
Polt Rita polgármester: 
Ha bárkinek van kérdése, kérem tegye azt fel. 

Több lakos megoldatlan problémának tekinti az állattartás kérdését. 

dr. Szivák Péter körjegyzı: 
A jelenleg hatályos állattartási rendeletben meg vannak határozva a védıtávolságok, amiket az 
állattartóknak be kell tartaniuk. Ebben az évben többször is jártak kint a településen az ÁNTSZ 
munkatársai, és minden esetben azt állapították meg, hogy az állattartás szabályszerően zajlik. 
Lehetıség van az állattartási rendelet módosítására. E jelzés alapján a Képviselı-testület dönthet 
az állattartási szabályok szigorításáról. 



5 
 

 
Felvetıdött az utak kátyúzásának igénye, illetve legalább a Dózsa úton járda építésének az 
ötlete. 
 
Polt Rita polgármester: 
Az utak az elmúlt évben voltak kátyúzva, és jelenleg elfogadható állapotban vannak. Ahol 
javításra szorulnak, azt még a nagy hideg elıtt megpróbáljuk megcsináltatni. A járda hiányát 
évek óta igyekszünk megoldani, reméljük minél elıbb sikerülni fog. 
Amennyiben nincs több kérdése, megköszönöm a részvételüket, és a közmeghallgatást 
bezárom. 
(15 óra 35 perc) 

Magyarpolány, 2009. december 18.  

 
 
 
 
 
 
 
 
  Polt Rita     Weisz Ferencné 
               polgármester         elnök 
 
 
 
 
 
 

       dr. Szivák Péter 
    körjegyzı 


