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Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

8449 Magyarpolány, Dózsa György utca 6. 
Tel/Fax: 88/503-820 

email: hivatal@magyarpolany.hu 

Szám: M.113-15/2011. 

J E G Y Z ŐK Ö N Y V  

Készült: Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 28-án 
20.30 órakor megtartott nyilvános üléséről 

Jelen voltak: Polt Rita polgármester 
 Böröndi Ferenc alpolgármester 
 Csabai Tibor 
 György Anita 
 Dr. Király Lászlóné 
 Dr. Paksi Zoltán és 
 Kozma László önkormányzati képviselők 

Meghívottak: Dobosi Gergely mb. körjegyző 
Mayer Péter, a Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke 
Baumgartner Zsoltné tagintézmény vezető 

A meghívottak közül megjelent és a napirend tárgyalásánál jelen volt: 

 Dobosi Gergely körjegyző 
Mayer Péter, a Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke 
Baumgartner Zsoltné tagintézmény vezető 

Polt Rita polgármester köszöntötte a nyilvános képviselő-testületi ülésen megjelenteket. A 
jelenléti ív alapján megállapította, hogy a képviselők teljes létszámban megjelentek, így a 
testület határozatképes. 

A nyilvános testületi ülést megnyitotta. 

Polgármester javasolta, hogy a képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendi javaslatot 
fogadja el. 

A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 6 szavazattal, 0 
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a napirendi javaslatot az alábbiak szerint elfogadta: 
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Napirend: 

1.) Beszámoló Magyarpolány és Kislőd Községek Körjegyzősége 2011. évi 
gazdálkodásának III. negyedévi helyzetéről. 

 Előadó: Dobosi Gergely mb. körjegyző 

2.) Beszámoló a Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda Noszlop 
Magyarpolányi Tagintézményeinek 2011. évi gazdálkodásának III. negyedévi 
helyzetéről. 

 Előadó: Polt Rita polgármester 

3.) Beszámoló a Közös Fenntartású Alapszolgáltatási Központ 2011. évi 
gazdálkodásának III. negyedévi helyzetéről. 

 Előadó: Polt Rita polgármester 

4.) Beszámoló az Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának III. negyedévi helyzetéről. 
Előterjesztés az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II. 15.) 
önkormányzati rendelet módosításáról. 

 Előadó: Polt Rita polgármester 

5.) Előterjesztés az Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójáról. 

 Előadó: Polt Rita polgármester 

6.) Előterjesztés a Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda Noszlop 
Magyarpolányi Tagintézményeinek és a Közös Fenntartású Alapszolgáltatási 
Központ 2012. évi költségvetési koncepciójáról. 

 Előadó: Polt Rita polgármester 

7.) Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 
szóló 21/2008. (XI. 25.) rendelet módosításáról. 

 Előadó: Dobosi Gergely mb. körjegyző 

8.) Előterjesztés a lakáshoz jutás önkormányzati támogatásáról szóló 10/2008. (VIII. 
1.) rendelet módosításáról.  

 Előadó: Polt Rita polgármester 

9.) Előterjesztés a 2012. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadásáról.  

 Előadó: Polt Rita polgármester 

10.) Szóbeli előterjesztés munkaruha pénz keret biztosításáról a közoktatási 
intézmények dolgozóinak.  

 Előadó: Polt Rita polgármester 
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11.) Előterjesztés a vörösiszap katasztrófában kárt szenvedett, Magyarpolányban 
letelepedni kívánó Bóza János támogatásáról. 

 Előadó: Polt Rita polgármester 

12.) Előterjesztés a vörösiszap katasztrófában kárt szenvedett, Magyarpolányban 
letelepedni kívánó Pintér Gyula és Pintér Gyuláné támogatásáról. 

 Előadó: Polt Rita polgármester 

13.) Előterjesztés a vörösiszap katasztrófában kárt szenvedett, Magyarpolányban 
letelepedni kívánó Bőszéné Orbán Anita és családja támogatásáról. 

 Előadó: Polt Rita polgármester 

14.) Előterjesztés a Képviselő-testület a 29/2011. (IV. 29.) számú határozatának 
módosításáról. 

 Előadó: Polt Rita polgármester 

15.) Előterjesztés a Képviselő-testület a 30/2011. (IV. 29.) számú határozatának 
módosításáról. 

 Előadó: Polt Rita polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

1.) Napirend: Beszámoló Magyarpolány és Kislőd Községek Körjegyzősége 2011. évi 
gazdálkodásának III. negyedévi helyzetéről. 

Előadó: Dobosi Gergely körjegyző 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester felkérésére körjegyző az előterjesztésben foglaltak szerint részletesen 
tájékoztatta a Képviselő-testületet Magyarpolány és Kislőd Községek Körjegyzősége 2011. 
évi gazdálkodásának III. negyedévi helyzetéről. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület 
Magyarpolány és Kislőd Községek Körjegyzősége 2011. évi gazdálkodásának III. negyedévi 
helyzetéről szóló beszámolót fogadja el. 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 7 szavazattal, 0 
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 
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Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 76/2011. (XI. 28.) 
számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarpolány és 
Kislőd Községek Körjegyzősége 2011. évi gazdálkodásának III. negyedévi 
helyzetéről szóló beszámolót elfogadja. 

2.) Napirend: Beszámoló a Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda Noszlop 
Magyarpolányi Tagintézményeinek 2011. évi gazdálkodásának III. negyedévi helyzetéről. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint részletesen tájékoztatta a Képviselő-
testületet a Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda Noszlop Magyarpolányi 
Tagintézményeinek 2011. évi gazdálkodásának III. negyedévi helyzetéről. Ennek keretében 
előadta, hogy véleménye szerint a tagintézmények gazdálkodása takarékos, a teljesítés 
minden esetben arányos. Elmondta, hogy Noszlop Község Önkormányzata által korábban 
megküldött zárszámadás hibás, így kérték annak javítását, de ez a mai napig nem történt meg. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület a 
Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda Noszlop Magyarpolányi Tagintézményeinek 
2011. évi gazdálkodásának III. negyedévi helyzetéről szóló beszámolót fogadja el. 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 7 szavazattal, 0 
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 77/2011. (XI. 28.) 
számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Német Nemzetiségi 
Általános Iskola és Óvoda Noszlop magyarpolányi tagintézményei 2011. évi 
gazdálkodásának III. negyedévi helyzetéről szóló beszámolót elfogadja. 

3.) Napirend: Beszámoló a Közös Fenntartású Alapszolgáltatási Központ 2011. évi 
gazdálkodásának III. negyedévi helyzetéről. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint részletesen tájékoztatta a Képviselő-
testületet a Közös Fenntartású Alapszolgáltatási Központ 2011. évi gazdálkodásának III. 
negyedévi helyzetéről. Ennek keretében előadta, hogy véleménye szerint az intézmény 
gazdálkodása takarékos, a féléves teljesítés minden kiadás tekintetében arányos. 
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület a 
Közös Fenntartású Alapszolgáltatási Központ 2011. évi gazdálkodásának III. negyedévi 
helyzetéről szóló beszámolót fogadja el. 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 7 szavazattal, 0 
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 78/2011. (XI. 28.) 
számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alapszolgáltatási 
Központ 2011. évi gazdálkodásának III. negyedévi helyzetéről szóló beszámolót 
elfogadja. 

4.) Napirend: Beszámoló az Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának III. negyedévi 
helyzetéről. Előterjesztés az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II. 15.) 
önkormányzati rendelet módosításáról. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint részletesen tájékoztatta a Képviselő-
testületet az Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának III. negyedévi helyzetéről. Ennek 
keretében előadta, hogy véleménye szerint a kiadási előirányzatok teljesítésének 
arányszámaiból látható, hogy az Önkormányzat gazdálkodása takarékos. 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-
testület az Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának III. negyedévi helyzetéről szóló 
beszámolót fogadja el. 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 7 szavazattal, 0 
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 79/2011. (XI. 28.) 
számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 
2011. évi gazdálkodásának III. negyedévi helyzetéről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Polgármester ezt követően javasolta, hogy a Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi 
költségvetéséről szóló 1/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-
tervezetet fogadja el. 
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A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 7 szavazattal, 0 
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotta: 
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5.) Napirend: Előterjesztés az Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójáról. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint részletesen tájékoztatta a Képviselő-
testületet az Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójáról. Ennek keretében 
elmondta, hogy a költségvetési koncepció a tárgyév számadatait figyelembe véve készült, 
úgy, hogy a 2012. évi költségvetési törvényt az Országgyűlés még nem fogadta el, így a 
pontos számadatokról semmilyen információ nem állt a tervezéskor rendelkezésre. Erre 
tekintettel kizárólag nagyvonalú tervként szabad kezelni a koncepciót, az abban található 
számadatok akár teljes mértékben is megváltozhatnak a későbbiek során. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az 
Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepcióját fogadja el. 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 7 szavazattal, 0 
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 80/2011. (XI. 28.) 
számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. 
évi költségvetési koncepcióját jóváhagyja és elrendeli, hogy a költségvetési rendelet 
készítésnél figyelembe vételre kerüljön.  

 
A képviselő-testület utasítja a polgármestert és a körjegyzőt a szükséges intézkedés 
megtételére. 

Felelős: Polt Rita polgármester 
Dobosi Gergely mb. körjegyző 

Határid ő: folyamatos a 2012. évi költségvetés elfogadásáig 

6.) Napirend: Előterjesztés a Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda Noszlop 
Magyarpolányi Tagintézményeinek és a Közös Fenntartású Alapszolgáltatási Központ 2012. 
évi költségvetési koncepciójáról. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint részletesen tájékoztatta a Képviselő-
testületet a Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda Noszlop Magyarpolányi 
Tagintézményeinek és a Közös Fenntartású Alapszolgáltatási Központ Noszlop Község 
Önkormányzata által elkészített 2012. évi költségvetési koncepciójáról. 
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az 
intézmény 2012. évi költségvetési koncepcióját fogadja el. 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 7 szavazattal, 0 
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 81/2011. (XI. 28.) 
számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Német Nemzetiségi 
Általános Iskola és Óvoda Noszlop Magyarpolányi Tagintézményeinek és a Közös 
Fenntartású Alapszolgáltatási Központ 2012. évi költségvetési koncepcióját 
elfogadja. 

7.) Napirend: Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás 
szabályairól szóló 21/2008. (XI. 25.) rendelet módosításáról. 

Előadó: Dobosi Gergely mb. körjegyző 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester felkérésére körjegyző az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a 
Képviselő-testületet a rendelet-tervezet rendelkezéseiről. Elmondta, hogy a módosításra a 
Képviselő-testület előzetes egyeztetése értelmében kerül sor, mivel a Glóbusz Vendéglő 
tulajdonosa az önkormányzati tulajdonban álló közterületre felépített teraszainak helyzetét 
szeretné rendezni, azaz meg szeretné vásárolni a szükséges területet. Ehhez mindenek előtt 
szükséges a forgalomképtelen ingatlanok közül kivenni, és a forgalomképesek közé 
áthelyezni az érintett területet, hogy azt meg lehessen osztani. A megosztás után az érintett 
személy megvásárolná a 89 m2 nagyságú területet, míg a megmaradó részt ismét célszerű 
forgalomképtelen besorolásba helyezni. 

Polgármester elmondta, hogy a rendelet hatálybalépését követően meg kell keresni az érintett 
személyt, hogy tegyen nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a kialakított vételárért valóban 
meg kívánja-e vásárolni az ingatlant, illetve a megosztás költségeit viseli-e. 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-
testület az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2008. (XI. 
25.) rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet fogadja el. 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 7 szavazattal, 0 
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotta: 
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8.) Napirend: Előterjesztés a lakáshoz jutás önkormányzati támogatásáról szóló 10/2008. 
(VIII. 1.) rendelet módosításáról. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet a 
lakáshoz jutás önkormányzati támogatásáról szóló 10/2008. (VIII. 1.) rendelet módosításáról. 
Ennek keretében előadta, hogy a rendelet módosítása azért szükséges, mert a szigorú 
kritériumoknak gyakorlatilag senki nem tudott megfelelni, ráadásul a rendelet kizárólag 
azokat támogatta, akik már gyereket nevelnek, azokat pedig nem, akik gyerekvállalást 
terveznek. A fentiek szerint módosul a támogatásban részesíthetők köre, módosulnak a 
kritériumok, illetve a támogatás folyósítása is, eddig ugyanis szeptember 30-ig lehetett 
benyújtani a kérelmeket, és egyszerre döntött a képviselő-testület, most viszont a képviselő-
testület által meghatározott keretösszeg erejéig folyamatosan lehet benyújtani a kérelmeket, és 
folyamatosan állapítható meg támogatás. 

Kozma László önkormányzati képviselő elmondta, hogy véleménye szerint ez egy sokkal 
jobb és gyakorlatiasabb szabályozás. 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-
testület a lakáshoz jutás önkormányzati támogatásáról szóló 10/2008. (VIII. 1.) rendelet 
módosításáról szóló rendelet-tervezetet fogadja el. 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 7 szavazattal, 0 
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotta: 
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9.) Napirend: Előterjesztés a 2012. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadásáról. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület a 
2012. évi belső ellenőrzési ütemtervet fogadja el. 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 7 szavazattal, 0 
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 82/2011. (XI. 28.) 
számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi belső 
ellenőrzési ütemtervet elfogadja. 

10.) Napirend: Szóbeli előterjesztés munkaruha pénz keret biztosításáról a közoktatási 
intézmények dolgozóinak. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

Polgármester előadta, hogy az elmúlt év gyakorlatához hasonlóan az idei évben is javasolja, 
hogy a Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda Noszlop Magyarpolányi 
Tagintézményeiben, illetve a Magyarpolányi Alapfokú Művészetoktatási Intézményben 
dolgozók az év végén munkaruha pénzt kaphassanak. Elmondta, hogy véleménye szerint 
személyenként 20.000 forint összegű ruhapénz utalványozására biztosíthatna keretet az 
Önkormányzat, amely összesen 510 ezer forintba kerülne. Az összeg az Önkormányzat 
költségvetésében rendelkezésre áll. Javasolta, hogy a Képviselő-testület az 510 ezer forint 
összegű munkaruha pénz keretet biztosítsa a fenti intézményekben dolgozóknak. Az alábbi 
határozati javaslatot terjesztette a Képviselő-testület elé: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének …/2011. (XI. 28.) 
számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Német Nemzetiségi 
Általános Iskola és Óvoda Noszlop Magyarpolányi Tagintézményeinek és a 
Magyarpolány Alapfokú Művészetoktatási Intézménynek összesen 510.000 forint 
összegű munkaruhapénz keretet biztosít 2011. évi költségvetése terhére. 

A Képviselő-testület felkéri az intézményvezetőket, hogy a munkaruhapénzek az 
intézmények dolgozói számára történő kifizetéséről gondoskodjanak. 

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Felelős: Polt Rita polgármester 
Határid ő: 2011. december 20.  
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület a 
fentiek szerint előterjesztett határozati javaslatot fogadja el. 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 7 szavazattal, 0 
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 83/2011. (XI. 28.) 
számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Német Nemzetiségi 
Általános Iskola és Óvoda Noszlop Magyarpolányi Tagintézményeinek és a 
Magyarpolány Alapfokú Művészetoktatási Intézménynek összesen 510.000 forint 
összegű munkaruhapénz keretet biztosít 2011. évi költségvetése terhére. 

A Képviselő-testület felkéri az intézményvezetőket, hogy a munkaruhapénzek az 
intézmények dolgozói számára történő kifizetéséről gondoskodjanak. 

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Felelős: Polt Rita polgármester 
Határid ő: 2011. december 20. 

11.) Napirend: Előterjesztés a vörösiszap katasztrófában kárt szenvedett, Magyarpolányban 
letelepedni kívánó Bóza János támogatásáról. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerinte tájékoztatta a Képviselő-testületet Bóza 
János kérelméről. Elmondta, hogy véleménye szerint a kérelem a megalapozott, károsult 
letelepedett Magyarpolányban, zártkerti ingatlant vásárolt, ahol életvitelszerűen él. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az 
előterjesztésben foglaltak szerint döntsön Bóza János volt devecseri lakos károsult 
támogatásáról. 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 7 szavazattal, 0 
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 84/2011. (XI. 28.) 
számú határozata: 

2010. október 4-én 12.30 órakor a Magyar Alumínium Zrt. területén az iszaptároló 
10. kazetta nyugati gátja átszakadt. A gátszakadás következtében 600-700 ezer m3 
vörösiszap és víz elegye öntötte el Kolontár Devecser és Somlóvásárhely települések 
mélyebben fekvő részeit. 
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Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tragédiát követően 
adományszámlát nyitott annak érdekében, hogy a vörösiszap katasztrófa 
következtében az otthonukat elveszítő, és Magyarpolány Községben ez okból 
letelepedni kívánó személyeket kárenyhítés címén közadakozásból támogatni tudja. 

A fentiek értelmében a képviselő-testület Bóza János volt kolontári lakos, mint 
károsult részére kérelme alapján a Magyarpolány 2212/1. helyrajzi számon felvett, 
lakóépülettel ellátott zártkerti ingatlan megvásárlásához a közadakozásból 
Magyarpolány Község Önkormányzat „Új Otthont a Károsultaknak” megnevezésű 
11751487-39766889 számú számláján összegyűjtött pénzforrásból egyszeri, vissza 
nem térítendő 700.000 Ft, azaz hétszázezer forint összegű támogatást biztosít 
kárenyhítés címén. 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Felelős: Polt Rita polgármester 
Határid ő: azonnal 

12.) Napirend: Előterjesztés a vörösiszap katasztrófában kárt szenvedett, Magyarpolányban 
letelepedni kívánó Pintér Gyula és Pintér Gyuláné támogatásáról. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerinte tájékoztatta a Képviselő-testületet Pintér 
Gyula és Pintér Gyuláné kérelméről. Elmondta, hogy véleménye szerint a kérelem a 
megalapozott, károsultak Magyarpolányban ingatlant vásároltak, jogerős építési engedéllyel 
rendelkeznek. A határozati javaslat tartalmazza, hogy a támogatást kizárólag akkor kaphatják 
meg, ha az Önkormányzatnál az egylakásos lakóépületük használatbavételi engedélyét 
bemutatják. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az 
előterjesztésben foglaltak szerint döntsön Pintér Gyula és Pintér Gyuláné károsultak 
támogatásáról. 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 7 szavazattal, 0 
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 85/2011. (XI. 28.) 
számú határozata: 

2010. október 4-én 12.30 órakor a Magyar Alumínium Zrt. területén az iszaptároló 
10. kazetta nyugati gátja átszakadt. A gátszakadás következtében 600-700 ezer m3 
vörösiszap és víz elegye öntötte el Kolontár Devecser és Somlóvásárhely települések 
mélyebben fekvő részeit. 



13 
 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tragédiát követően 
adományszámlát nyitott annak érdekében, hogy a vörösiszap katasztrófa 
következtében az otthonukat elveszítő, és Magyarpolány Községben ez okból 
letelepedni kívánó személyeket kárenyhítés címén közadakozásból támogatni tudja. 

A fentiek értelmében a képviselő-testület Pintér Gyula volt devecseri lakos és 
családja, mint, károsultak részére kérelmük alapján a Magyarpolány 742. helyrajzi 
számon felvett, természetben a 8449 Magyarpolány, Kossuth Lajos utca 87. szám 
alatt található ingatlanon egylakásos lakóépület Ajka Város Jegyzője által 06-
450/2010. ügyszámon jogerősen engedélyezett megépítéséhez a közadakozásból 
Magyarpolány Község Önkormányzat „Új Otthont a Károsultaknak” megnevezésű 
11751487-39766889 számú számláján összegyűjtött pénzforrásból egyszeri, vissza 
nem térítendő 700.000 Ft, azaz hétszázezer forint összegű támogatást biztosít 
kárenyhítés címén. 

A támogatás kifizetésének feltétele, hogy tulajdonosok az egylakásos lakóépület 
használatbavételi engedélyét az Önkormányzatnál bemutatják. 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Felelős: Polt Rita polgármester 
Határid ő: azonnal 

13.) Napirend: Előterjesztés a vörösiszap katasztrófában kárt szenvedett, Magyarpolányban 
letelepedni kívánó Bőszéné Orbán Anita és családja támogatásáról. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerinte tájékoztatta a Képviselő-testületet Bőszéné 
Orbán Anita kérelméről. Elmondta, hogy véleménye szerint a kérelem a megalapozott, 
károsultak Magyarpolányban kívánnak ingatlant vásárolni, amelynek ára 17 millió forint. 
Ebből 10 millió forint áll rendelkezésükre, a fennmaradó összeget banki kölcsönből kívánják 
finanszírozni. A határozati javaslat tartalmazza, hogy a támogatást kizárólag akkor kaphatják 
meg, ha az Önkormányzatnál a családi ház adásvételi szerződését bemutatják. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az 
előterjesztésben foglaltak szerint döntsön Bőszéné Orbán Anita és családja károsultak 
támogatásáról. 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 7 szavazattal, 0 
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 
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Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 86/2011. (XI. 28.) 
számú határozata: 

2010. október 4-én 12.30 órakor a Magyar Alumínium Zrt. területén az iszaptároló 
10. kazetta nyugati gátja átszakadt. A gátszakadás következtében 600-700 ezer m3 
vörösiszap és víz elegye öntötte el Kolontár Devecser és Somlóvásárhely települések 
mélyebben fekvő részeit. 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tragédiát követően 
adományszámlát nyitott annak érdekében, hogy a vörösiszap katasztrófa 
következtében az otthonukat elveszítő, és Magyarpolány Községben ez okból 
letelepedni kívánó személyeket kárenyhítés címén közadakozásból támogatni tudja. 

A fentiek értelmében a képviselő-testület Bőszéné Orbán Anita volt devecseri lakos 
és családja, mint károsultak részére kérelmük alapján a 8449 Magyarpolány, Bakony 
utca 12. szám alatti családi ház megvásárlásához a közadakozásból Magyarpolány 
Község Önkormányzat „Új Otthont a Károsultaknak” megnevezésű 11751487-
39766889 számú számláján összegyűjtött pénzforrásból egyszeri, vissza nem 
térítendő 934.695 Ft, azaz kilencszázharmincnégyezer-hatszázkilencvenöt forint 
összegű támogatást biztosít kárenyhítés címén. 

A támogatás kifizetésének feltétele, hogy Bőszéné Orbán Anita a nevezett ingatlan 
adásvételi szerződését az Önkormányzatnál bemutatja. 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Felelős: Polt Rita polgármester 
Határid ő: azonnal 

14.) Napirend: Előterjesztés a Képviselő-testület a 29/2011. (IV. 29.) számú határozatának 
módosításáról. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerinte tájékoztatta a Képviselő-testületet a 
címben megjelölt határozat módosításáról, ezzel együtt Körmendi István és Körmendi 
Istvánné volt devecseri lakosok többlettámogatásának lehetőségéről. Elmondta, hogy több 
devecseri vagy kolontári károsult már nem akar Magyarpolányban letelepedni, így az euró 
drágulása miatt megmaradt összeget a többi támogatott között célszerű szétosztani. Ennek 
megfelelően Körmendi István és neje, valamint Stadler András és neje az eredetileg 
megállapított 500 forint összegű támogatás helyett 700 ezer forint összegű támogatást 
kaphatnának, ahogy a többi személy is. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az 
előterjesztésben foglaltak szerint döntsön a 29/2011. (IV. 29.) számú határozatának 
módosításáról. 
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A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 7 szavazattal, 0 
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 87/2011. (XI. 28.) 
számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 29/2011. (IV. 29.) számú 
határozatát (továbbiakban: Határozat) az alábbiak szerint módosítja: 

A Határozat 3. bekezdése helyébe az alábbi szövegrész lép: 

"A fentiek értelmében a képviselő-testület Körmendi István és Körmendi Istvánné 
volt devecseri lakosok, károsultak részére kérelmük alapján a Magyarpolány 543/17. 
helyrajzi számon felvett, „kivett lakóház, udvar” ingatlan-nyilvántartási 
megnevezésű, 1080 m2 alapterületű, természetben a 8449 Magyarpolány, Bakony 
utca 28. szám alatt található ingatlan megvásárlásához, felújításához a 
közadakozásból Magyarpolány Község Önkormányzat „Új Otthont a Károsultaknak” 
megnevezésű 11751487-39766889 számú számláján összegyűjtött pénzforrásból 
egyszeri, vissza nem térítendő 700.000 Ft, azaz hétszázezer forint összegű támogatást 
biztosít kárenyhítés címén." 

A Határozat e határozattal nem érintett rendelkezései változatlan formában hatályban 
maradnak. 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Felelős: Polt Rita polgármester 
Határid ő: azonnal 

15.) Napirend: Előterjesztés a Képviselő-testület a 30/2011. (IV. 29.) számú határozatának 
módosításáról. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az 
előterjesztésben foglaltak szerint döntsön a 30/2011. (IV. 29.) számú határozatának 
módosításáról. 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 7 szavazattal, 0 
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 88/2011. (XI. 28.) 
számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 29/2011. (IV. 29.) számú 
határozatát (továbbiakban: Határozat) az alábbiak szerint módosítja: 
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A Határozat 3. bekezdése helyébe az alábbi szövegrész lép: 

"A fentiek értelmében a képviselő-testület Stadler András és Stadler Andrásné volt 
devecseri lakosok, károsultak részére kérelmük alapján a Magyarpolány 121/1. 
helyrajzi számon felvett, „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” ingatlan-
nyilvántartási megnevezésű, 607 m2 alapterületű, természetben a 8449 
Magyarpolány, Dózsa György utca 5. szám alatt található ingatlan megvásárlásához, 
felújításához a közadakozásból Magyarpolány Község Önkormányzat „Új Otthont a 
Károsultaknak” megnevezésű 11751487-39766889 számú számláján összegyűjtött 
pénzforrásból egyszeri, vissza nem térítendő 700.000 Ft, azaz hétszázezer forint 
összegű támogatást biztosít kárenyhítés címén." 

A Határozat e határozattal nem érintett rendelkezései változatlan formában hatályban 
maradnak. 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Felelős: Polt Rita polgármester 
Határid ő: azonnal 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester a Képviselő-testület nyilvános 
ülését 23.15 órakor bezárta. 

K.m.f. 

 Polt Rita Dobosi Gergely 
 polgármester mb. körjegyző 


