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Szám: 11-30/2009. 

J E G Y Z İ K Ö N Y V  

Készült:  Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. 
december 16-án 16 óra 30 perckor kezdıdı rendes, nyílt ülésérıl. 

Az ülés helye: Magyarpolány Körjegyzıségi Hivatal Tanácsterme 
(8449 Magyarpolány, Dózsa u. 6.) 

Jelen vannak: 

 Polt Rita polgármester 

 Böröndi Ferenc képviselı 

 György Anita képviselı 

 Majer András képviselı 

 Dr. Paksi Zoltán képviselı 

 Pálla Tiborné képviselı  

Igazoltan távol van: 

 Dr. Király Lászlóné képviselı 

 Polt Jánosné képviselı  

Tanácskozási joggal jelen van: 

 dr. Szivák Péter körjegyzı 

Polt Rita polgármester: 
Köszöntöm a Képviselı-testület tagjait és a jelenlévıket. Megállapítom, hogy Magyarpolány 
Község Önkormányzata Képviselı-testületének tagjai közül az ülésen 6 fı jelen van, az ülés 
határozatképes, így azt megnyitom. 
A meghívóban szereplı napirendi pontokat szeretném kiegészíteni kettı ponttal. Péter szeretné, 
ha elfogadnánk a Szervezeti és Mőködési Szabályzatunk módosítását, vagy pontosabban az 
önkormányzati feladatok szakfeladat rend szerinti felsorolását tartalmazó melléklettel történı 
kiegészítését, valamint el kellene fogadnunk a közoktatási intézményekben fizetendı étkezési 
térítési díjakról szóló rendeletünk módosítását is. 

Aki a meghívóban szereplı napirendi pontok fenti kiegészítés 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: 
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Napirend: 
 

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

  
2.) A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos 

közszolgáltatásról szóló 22/2008. (XII.12.) rendelet módosítása. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

 
3.) A közüzemi vízmőbıl szolgáltatott ivóvízért, illetıleg a közüzemi csatornamő 

használatáért fizetendı legmagasabb hatósági díjak megállapításáról és a 
díjalkalmazás feltételeirıl szóló 23/2008. (XII.11.) rendelet módosítása. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 
 

4.) Telekadóról szóló rendelet elfogadása. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 
 

5.) A Képviselı-testület 2010. évi munkatervének elfogadása. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

 
6.) Magyarpolány és Kislıd Községek Körjegyzısége 2009. évi munkájáról szóló 

beszámoló elfogadása. 
Elıadó: dr. Szivák Péter körjegyzı 
 

7.) Az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 7/2007. (XI.28.) 
rendelet módosítása. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 
 

8.) Az Önkormányzat által fenntartott közoktatási intézményekben fizetendı térítési 
díjakról szóló 3/2009. (I.6.) rendelet módosítása. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

 
9.) Vegyes ügyek 

Elıadó: Polt Rita polgármester 

Napirendi pont tárgyalása: 

1.Napirendi pont: 

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

Polt Rita polgármester: 
Ahogyan azt az elıterjesztésben olvashattátok a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázaton részt 
vevıket határidıben értesítettük az elbírálás eredményérıl, és továbbküldtük a pályázatokat a 
Megyei Önkormányzat részére további elbírálás céljából. A Faluház bérleti szerzıdését 
megkötöttük, és már el is kezdıdtek a ping-pong edzések. Döntésünknek megfelelıen 
Scheszták Magdolna temetésének költségeit is kifizettük a hozzátartozók számára. 

Van valakinek kérdése a beszámolóval kapcsolatban? 



 3

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 
136/2009. (XII. 16.) számú határozata: 

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

Felelıs: Polt Rita polgármester 
Határid ı: folyamatos 

2.Napirendi pont: 

A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról 
szóló 22/2008. (XII.12.) rendelet módosítása. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

Polt Rita polgármester: 
Az idén is megkaptuk az Avar – Ajka Kft. javaslatát a következı évi közszolgáltatási díjak 
mértékére vonatkozóan, de az idén az eddigiektıl eltérıen jelentıs, több mint 30 %-os 
emelkedést javasolt a szolgáltató. A jelentıs mértékő emelés az új szemétszállítási rendszer 
kialakításának, valamint szeptembertıl beinduló próbaüzemének kiadásaival indokolják. A 
szemétszállítást 2011-tıl az újonnan kialakított királyszentistváni lerakóba a térség 
közszolgáltatóiból alakult konzorcium fogja végezni. 
 
Böröndi Ferenc képviselı: 
Akkor ugyanaz a szolgáltatás lesz, csak jóval több pénzért. 
 
Polt Rita polgármester: 
A szolgáltató marad ugyanaz, de a szemetet új lerakóba viszi, ahol gondoskodnak annak 
szakszerő tárolásáról, illetve feldolgozásáról. Ráadásul jövıre, amikor már egész évben az új 
szemétszállítási rendszer fog mőködni, szintén számíthatunk egy 30 % körüli emelésre.  
 
Pálla Tiborné képviselı: 
Két éven belül több, mint kétszeresére emelni a díjat szerintem irreálisan magas. A lakosok ezt 
nem fogják tudni kifizetni. 
 
Dr. Paksi Zoltán képviselı: 
Úgy tudnak majd spórolni, ha az eddigi nagyobb kuka helyett kisebbre kötnek szerzıdést, és 
akkor csökken a közszolgáltatás díja is. 
 
Polt Rita polgármester: 
Az új rendszer részeként kiépítik a szelektív hulladékgyőjtı rendszert is a településen, Aki ezt 
igénybe veszi az valóban tudja csökkenteni a kukába kerülı szemét mennyiségét. Nekem sem 
tetszik a helyzet, de nem tudunk mit csinálni. A környezetkímélı hulladékgazdálkodásnak ára 
van, és ennek jelentıs részét sajnos a lakosoknak kell megfizetniük. 

Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazásra bocsátom a kérdést! 
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Aki egyetért azzal, hogy, a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal 
kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 22/2008. (XII.12.) rendeletet az elıterjesztés mellékletét 
képezı rendelet-tervezetnek megfelelıen módosítsuk, kérem emelje fel a kezét! 

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

 
Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 

20/2009. (XII.17.) rendelete 
a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 22/2008. (XII.12.) 

rendelet módosításáról 

(a rendelet szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi) 

3.Napirendi pont: 

A közüzemi vízmőbıl szolgáltatott ivóvízért, illetıleg a közüzemi csatornamő használatáért 
fizetendı legmagasabb hatósági díjak megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeirıl szóló 
23/2008. (XII.11.) rendelet módosítása. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

Polt Rita polgármester: 
A 2010. évi vízdíj mértékére vonatkozó javaslat szerencsére nem akkora mértékő, mint amit a 
szemétszállításnál tapasztaltunk. A hidegvíz díja nettó 13 forinttal, a melegvízé pedig nettó 7 
forinttal emelkedik, amennyiben elfogadjuk a Bakonykarszt Zrt. javaslatát.  

Pálla Tiborné képviselı: 
Megmarad az a közel a 20 forintos kompenzáció, amit eddig a lakosok helyett fizettünk a 
hidegvíz köbméterenkénti díjából. 

Polt Rita polgármester: 
Nem okoz szerintem az Önkormányzatnak gondot, hogy átvállalhatunk ezt az összeget. 
Különösen most nem lenne indokolt ezt elvenni tılük, amikor a hulladékszállítási 
közszolgáltatás jelentısen emelkedni fog. 

Pálla Tiborné képviselı: 
Személy szerint én soknak tartom már most is a vízdíjat, de az infláció mértékével azonos 
mértékő emelésre minden évben számíthatunk, és ez jövıre sem lesz máskép.  

Polt Rita polgármester: 
Kíván még valaki hozzászólni a témához? Amennyiben nem, szavazásra bocsátom a kérdést! 

Aki egyetért azzal, hogy, a közüzemi vízmőbıl szolgáltatott ivóvízért, illetıleg a közüzemi 
csatornamő használatáért fizetendı legmagasabb hatósági díjak megállapításáról és a 
díjalkalmazás feltételeirıl szóló 23/2008. (XII.11.) rendeletet az elıterjesztés mellékletét 
képezı rendelet-tervezetben foglaltaknak megfelelıen módosítsuk, kérem emelje fel a kezét! 

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

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
21/2009. (XII.17.) rendelete 

a közüzemi vízmőbıl szolgáltatott ivóvízért, illetıleg a közüzemi csatornamő használatáért 
fizetendı legmagasabb hatósági díjak megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeirıl 

szóló 23/2008. (XII.11.) rendelet módosításáról 

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

Telekadóról szóló rendelet elfogadása. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

Polt Rita polgármester: 
Már többször beszéltünk róla, hogy be kellene vezetni új adónemként a telekadót, amit a 
beépítetlen magyarpolányi telkek tulajdonosainak kellene fizetniük az Önkormányzat számára. 
Bevételként ez nem tenne ki jelentıs tételt, de mikor az Önkormányzat fı problémája az, hogy 
nem tudja megtartani fiataljait, illetve nem tud újakat fogadni építési telkek hiánya miatt, akkor 
különösen bántó, hogy egyesek fütyülve a rég lejáró beépítési kötelezettségre csak ülnek a 
tulajdonukban lévı építési telkeken, nem építkeznek rájuk, és eladni sem kívánják ıket. Ezen 
földtulajdonosokat érintené ez a rendelet. 

Pálla Tiborné képviselı: 
Támogatandónak tartom az ötletet. Gyorsan kiszámoltam, hogy az elıterjesztésben javasolt 
adómértékkel, egy átlagos 900 m2-es telke esetében ez közel 50 e Ft-ot jelent. El lehet dönteni, 
hogy kezdenek-e valamit a telkükkel, vagy fizetik az elıbb említett összeget. 

Dr. Paksi Zoltán képviselı: 
Ha elfogadjuk, akkor minden belterületi telek után kell ezt fizetni, vagy csak az építési telkek 
után? 

dr. Szivák Péter körjegyzı: 
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény meghatározza a mentesség eseteit, például, ha a 
telek építési tilalom alatt áll, vagy ha közlekedési célt szolgál. Nem kell telekadót fizetni az 
erdı mővelési ágú ingatlanok után sem. Amiket a törvény megnevez nem akartam 
megismételni a helyi rendeletben, de ha ezeket ki kívánjuk egészíteni, akkor arra van lehetıség. 

Dr. Paksi Zoltán képviselı: 
Arra gondoltam, hogy csak azon telkek után kelljen fizetni, amelyek építési teleknek 
minısülnek, és így sem építenek rájuk. Akiknek van egy építési telek kialakítására alkalmatlan 
ingatlanjuk, azoktól ne szedjük be ezt a pénzt. Ahogy a Rita is említette, azok megadóztatása 
miatt hozzuk ezt a rendelete, akik építési telek tulajdonosai, de nem építkeznek, és nem is adják 
el azt. 

dr. Szivák Péter körjegyzı: 
Kiegészítsem a mentességeket a Zoli által elmondottakkal? 

Polt Rita polgármester: 
Szerintem is jó lenne ezt belefogalmazni. Akinek építési telek kialakítására alkalmatlan 
belterületi ingatlana van, az ne fizessen. Amennyiben ezzel a kiegészítéssel egyetértetek, és 
más hozzászólás nincsen, szavazásra bocsátom a kérdést! 

Aki egyetért azzal, hogy, az elhangzott módosítások mellett fogadjuk el a telekadóról szóló 
rendelet-tervezetet, kérem emelje fel a kezét! 

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

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
22/2009. (XII.17.) rendelete 

a telekadóról 

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

A Képviselı-testület 2010. évi munkatervének elfogadása. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

Polt Rita polgármester: 
Van valakinek kérdése a munkatervvel kapcsolatban? 

dr. Szivák Péter körjegyzı: 
A munkatervben a törvényi kötelezettségeinket foglaltam bele. Jelenleg nem tudok olyan 
feladatról, amelyrıl a 2010-es évben a Képviselı-testületnek döntenie kellene. 

Dr. Paksi Zoltán képviselı: 
A kötelezık szerintem is benne vannak. Az év közben felmerülı feladatokat majd az ülés 
elıkészítésekor felvesszük a napirendi pontok közé.  

Polt Rita polgármester 
Amennyiben nincsen további hozzászólás, szavazásra bocsátom a kérdést! 

Aki egyetért a Képviselı-testület 2010. évi munkatervének elıterjesztésben foglaltak szerinti 
elfogadásával, kérem emelje fel a kezét! 

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

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 137/2009. (XII. 
16.) számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az önkormányzat 
2010. évi munkatervét az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 
Január 
 
1. Az idegenforgalmi adó pályázatok elbírálása. 
Elıterjesztı: polgármester 
 
Február 

1. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet elfogadása 
Elıterjesztı: polgármester 

2. A 2010. évi közfoglalkoztatási terv elfogadása. 
Elıterjesztı: polgármester 
 
Együttes ülés: 

1. A Körjegyzıség 2010. évi költségvetésének elfogadása. 
Elıterjesztı: körjegyzı 

2. A Körjegyzıség Egységes Közszolgálati Szabályzatának módosítása 
Elıterjesztı: körjegyzı 
 
Március 

1. A Körjegyzıség Kislıdön dolgozó köztisztviselıinek teljesítménykövetelményei 
alapját képezı 2010. évi célok meghatározása 
Elıterjesztı: polgármester 



 7

2. Közbeszerzési terv elfogadása. 
Elıterjesztı: körjegyzı 
 
Április  

1. Beszámoló az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról. 
Elıterjesztı: polgármester 

Együttes ülés 

1. Beszámoló a Körjegyzıség 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról 
Elıterjesztı: polgármester 
Május 

1. Gyermekvédelmi beszámoló elfogadása 
Elıterjesztı: polgármester 
 
Szeptember 

1. Beszámoló az Önkormányzat 2010. évi féléves gazdálkodásáról  
Elıterjesztı: polgármester 

2. A "Bursa Hungarica" Felsıoktatási Ösztöndíjprogram 2011. évi fordulójához 
történı csatlakozásról szóló döntés. 
Elıterjesztı: polgármester 
 
3. A Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása. 
Elıterjesztı: körjegyzı 
 
Együttes ülés: 

1. Beszámoló a Körjegyzıség 2010. évi féléves gazdálkodásáról  
Elıterjesztı: körjegyzı 
 
Október 
 
Alakuló ülés (az önkormányzati választás napját követı 15 napon belül) 
 
1. Választási Bizottság elnökének tájékoztatója választás eredményérıl. 

2. Az önkormányzati képviselık és a polgármester eskütétele, megbízólevelek átadása. 

3. Polgármesteri program ismertetése. 

4. A polgármester illetményének megállapítása. 

5. Alpolgármester(ek) megválasztása, tiszteletdíjának megállapítása. 

6. Bizottságok megválasztása. 

November 

1. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosítása 
Elıterjesztı: polgármester 

2. Beszámoló az Önkormányzat 2010. évi háromnegyed éves gazdálkodásáról  
Elıterjesztı: polgármester 
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3. Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójának elfogadása 
Elıterjesztı: polgármester 

4. A 2011. évre vonatkozó belsı ellenırzési terv jóváhagyása 
Elıterjesztı: polgármester 
 

Együttes ülés: 

1. A Körjegyzıség 2010. évi költségvetésének módosítása 
Elıterjesztı: körjegyzı 

2. Beszámoló a Körjegyzıség 2010. évi háromnegyed éves gazdálkodásáról  
Elıterjesztı: körjegyzı 

3. A Körjegyzıség 2011. évi költségvetési koncepciója 
Elıterjesztı: körjegyzı 
 
December 

1. A helyi adórendeletek felülvizsgálata 
Elıterjesztı: polgármester 

2. A 2011. évi víz- és csatornadíjak elfogadása 
Elıterjesztı: polgármester 

3. A 2011. évi szemétszállítási díjak elfogadása 
Elıterjesztı: polgármester 

4. Az Önkormányzat 2011. évi munkaterve 
Elıterjesztı: polgármester 

5. Körjegyzıségi beszámoló elfogadása 
Elıterjesztı: körjegyzı 

6. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló rendelet felülvizsgálata. 
Elıterjesztı: körjegyzı 
 
Közmeghallgatás 

1. Az Önkormányzat 2010. évben elvégzett feladatainak bemutatása, a 
költségvetés helyzetének ismertetése. 
Elıterjesztı: polgármester 
 

Felelıs: Polt Rita polgármester 
Határid ı: 2009. december 31. 

6.Napirendi pont: 

Magyarpolány és Kislıd Községek Körjegyzısége 2009. évi munkájáról szóló beszámoló 
elfogadása. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

Polt Rita polgármester: 
Elıttetek van a Körjegyzıség 2009. évi munkájáról szóló beszámoló. Amennyiben van 
kérdésetek a beszámolóban foglaltakkal kapcsolatban, vagy egyébként a Körjegyzıség 
mőködésével kapcsolatban, tegyétek azt fel a Péternek. 
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György Anita képviselı: 
Lassan egy év elteltével milyennek értékeli a leépítést követı munkavégzést? 

dr. Szivák Péter körjegyzı: 
Érezni lehet az egy fı hiányát a munkavégzés során, de úgy gondolom, hogy így is megfelelı 
színvonalon elláthatók a feladatok. 

György Anita képviselı: 
Ennek örülök. Szeretném még megkérdezni, hogy miért nulla szerepel a születéseknél 
Magyarpolányban és Kislıdön is, én úgy tudom születtek gyerekek a faluban. 

dr. Szivák Péter körjegyzı: 
Nem arról van szó, hogy nem születtek gyerekek, hanem arról, hogy nem itt a faluban. 
Anyakönyvezni oda kell az újszülötteket, ahol születtek, és ez a magyarpolányiak esetében 
általában Ajka. 

Polt Rita polgármester: 
Amennyiben nincsen más hozzászólás, szavazásra bocsátom a kérdést! 

Aki a Körjegyzıség 2009. évi beszámolójában foglaltakkal , kérem emelje fel a kezét! 

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

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
138/2009. (XII.16.) számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
dönt, hogy a Magyarpolány és Kislıd Községek Körjegyzıségének 
2009. évi tevékenységérıl szóló beszámolót elfogadja. 

Felelıs: dr. Szivák Péter körjegyzı 
Határid ı: 2009. december 31. 

7. Napirendi pont: 

Az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 7/2007. (XI.28.) rendelet 
módosítása. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

Polt Rita polgármester: 
E napirendi pont ismertetése kapcsán átadom a szót a Körjegyzı Úrnak! 

dr. Szivák Péter körjegyzı: 
A Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásba be kell jegyeztetni a 
Körjegyzıség, valamint az Önkormányzat által ellátandó feladatokat, valamint azok 
szakfeladat-rendben szereplı számát. Tekintettel arra, hogy az Önkormányzatnak nincsen 
Alapító Okirata, az ellátandó feladatait a Szervezeti és Mőködési Szabályzat mellékletében kell 
felsorolni. Elkészítettem az Önkormányzat által ellátott szakfeladatok besorolását, és 
szeretném, ha ezt most, mint a Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2. számú melléklete 
elfogadnátok. Ha van kérdés az elıterjesztéssel kapcsolatban szívesen válaszolok rá. 

Polt Rita polgármester: 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazásra bocsátom a kérdést! 

Aki egyetért azzal, hogy az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 7/2007. 
(XI.28.) rendeletet az elhangzottaknak megfelelıen módosítsuk, kérem emelje fel a kezét! 

A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következı rendeletet alkotta. 
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Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
23/2009. (XII.17.) rendelete 

a szervezeti és mőködési szabályzatról 
 szóló 7/2007. (XI.28.) rendelet módosításáról 

(A rendelet szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 

8. Napirendi pont: 
Az Önkormányzat által fenntartott közoktatási intézményekben fizetendı térítési díjakról szóló 
3/2009. (I.6.) rendelet módosítása. 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

Polt Rita polgármester: 
Az iskolai étkeztetést ellátó Tarka Kakas 2010. február 1. napjától meg szeretné emelni 
az iskolás gyerekek ebédjének díját 40 Ft-tal. 

Polt Rita polgármester: 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazásra bocsátom a kérdést! 

Aki egyetért azzal, hogy az Önkormányzat által fenntartott közoktatási intézményekben 
fizetendı étkezési térítési díjról szóló 3/2009. (I.6.) rendeletet az elhangzottaknak megfelelıen 
módosítsuk, kérem emelje fel a kezét! 

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

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
24/2009. (XII.17.) rendelete 

az Önkormányzat által fenntartott közoktatási intézményekben 
fizetendı térítési díjakról 

szóló 3/2009. (I.6.) rendelet módosításáról 

(A rendelet szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 

9. Napirendi pont: 

Vegyes ügyek 
Elıadó: Polt Rita polgármester 

Polt Rita polgármester: 
Elıször is meg szeretném beszélni veletek az posta és a gyógyszertár helyiségek bérleti díjának 
módosítását. Mindkét helyiség bérleti szerzıdésében szerepel, hogy a bérleti díjat január 1. 
napjával az Önkormányzat egyoldalúan megváltoztathatja. Ezeket a szerzıdéseket idén 
kötöttük, nincsenek még egy évesek, gyakorlatilag módosíthatjuk a bérleti szerzıdések 
összegét, ha szükségesnek tartjuk. 

György Anita képviselı: 
Szerintem ne emeljünk idén, hiszen még egy év sem telt el a szerzıdések megkötése óta. 

Pálla Tiborné képviselı: 
Ha jól emlékszem tavasszal kötöttük ezeket a szerzıdéseket. Az a tény, hogy nem telt még el 
egy év a szerzıdések megkötése óta nem kell, hogy befolyásoljon minket a döntésünk 
meghozatalában. Véleményem szerint a infláció mértékével egyezı emelés indokolt lenne. 

Dr. Paksi Zoltán képviselı: 
Az Önkormányzat helyzete a következı évben sem lesz könnyő, szerintem sem kellene a 
bevételeinket állva hagyni, támogatom az infláció mértékével történı emelést. 
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Polt Rita polgármester: 
Szerintem is indokolt legalább egy minimális emelés. Az infláció mértéke 5 % körüli, egy ilyen 
összegő emelést indokoltnak tartanék. 

Amennyiben nincs más hozzászólás, szavazásra bocsátom a kérdést! 

Egyetértetek azzal, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévı posta helység bérleti díját 2010. 
január 1. napjától 26.300 Ft-ra emeljük? 

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 
139/2009. (XII. 16.) számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
dönt, hogy a tulajdonában lévı Magyarpolány, Köztéren (421/12. 
hrsz.) található "Posta helyiség" bérbe adásáról szóló 274-3/2009. 
számú bérleti szerzıdés 11. pontjában meghatározott jogával élve a 
bérleti díj összegét 2010. január 1. napjától 26.300 Ft (azaz 
huszonhatezer-háromszáz forint) összegre módosítja. 

Határid ı: 2010. január 1. 
Felelıs: Polt Rita polgármester 

Polt Rita polgármester: 
Ugyanezen elv alapján javaslom, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévı Magyarpolány, 
Táncsics u. 13. szám alatti, gyógyszertárként üzemelı helyiség bérleti díját is emeljük meg 
2010. január 1. napjától 36.800 Ft-ra. 
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 
140/2009. (XII. 16.) számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
dönt, hogy a tulajdonában lévı Magyarpolány, Táncsics u. 13. szám 
alatti 70 m2-es helyiség bérbe adásáról szóló 271/2009. számú bérleti 
szerzıdés 11. pontjában meghatározott jogával élve a bérleti díj 
összegét 2010. január 1. napjától 36.800 Ft (azaz harminchatezer-
nyolcszáz forint) összegre módosítja. 

Határid ı: 2010. január 1. 
Felelıs: Polt Rita polgármester 

Polt Rita polgármester: 
Egy dolgot szeretnék még megbeszélni veletek. Újra kellene gondolnunk az idegenforgalmi 
pályázatunk fenntartását. Amikor a pályázatot kiírtuk, akkor az állam minden egyes forint 
idegenforgalmi adóból származó bevétel után adott 2 forint támogatást nyújtott. Ez a 
támogatási rendszer 2010-tıl átalakul, és már csak egy forintot kapunk minden befizetett forint 
után. Pályázatunk alapján a bevallott idegenforgalmi adó bevétel 120 %-át visszajuttatjuk a 
pályázóknak. Ha fenntartjuk a pályázatot, akkor az idegenforgalmi adó bevételnek csupán a 80 
%-a maradna az Önkormányzatnál. Az idei év adataiból kiindulva egymillió forint körüli 
összeget fizetünk ki egy évben a pályázóknak. A jelenlegi anyagi helyzetben szerintem meg 
kell gondolni, hogy folytatjuk-e ezt a pályázatot. 
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Pálla Tiborné képviselı: 
Véleményem szerint az Önkormányzatnak nem rossz az anyagi helyzete, de az állami 
normatíva csökkenésével más helyzetben vagyunk, mint mikor a pályázat elindult. Szerintem 
szüntessük meg ezt a pályázatot, ne nyújtsunk ekkora támogatást a lakosság és a vállalkozások 
egy szők hányadának. 

Dr. Paksi Zoltán képviselı: 
Szerintem is szüntessük meg a pályázatot. Egy évig jelentısen támogattuk ezzel a 
szállásadókat, most más helyzet van, nekik is meg kell ezt érteniük. 

Böröndi Ferenc képviselı: 
Amennyiben megszüntetjük, úgy több elbírálásra már nem kerül sor? 

Polt Rita polgármester: 
Úgy gondoltam, hogy a 2010. január 1-ét követıen kiadott szálláshelyek után már nem lehetne 
pályázni. A decemberrel bezárólag történt szállásadások után még január folyamán döntenénk a 
pályázat utolsó fordulójának elbírálásával. 
Ha nincs más vélemény, akkor szavazásra bocsátom a kérdést. 

Egyetértetek azzal, hogy 2010. január 1. napjától megszüntessük az idegenforgalmi 
szálláshelyet kiadók részére meghirdetett pályázati kiírásunkat? 

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 
141/2009. (XII. 16.) számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
dönt, hogy a 82/2008. (X.17.) határozatával a Magyarpolány község 
közigazgatási területén csoportosan és egyénileg idegenforgalmi 
jellegő szálláshelyet kiadók és falusi turizmusba bekapcsolódók 
(idegenforgalmi adó alanyai) részére meghirdetett pályázatát 2010. 
január 1. napjától megszünteti.  

A 2009. július 1. és 2009. december 31. közötti idıszak alapján 
benyújtott pályázatokat 2010. január 15. napjáig a pályázók 
benyújthatják, azok elbírálására 2010. január 20. napjáig kerül sor. 

Határid ı: 2010. január 1. 
Felelıs: Polt Rita polgármester 

Polt Rita polgármester: 
A mai nyílt testületi ülést bezárom. (17.40.) 
 
Magyarpolány, 2009. december 21. 

 
 
 
 
 
   Polt Rita dr. Szivák Péter 
                 polgármester         körjegyzı 


