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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.113-13/2011. 

J E G Y Z ŐK Ö N Y V  

Készült: Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 16-
án 13.00 órakor megtartott nyilvános üléséről 

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

Távolmaradt képviselők: 

 Böröndi Ferenc alpolgármester 

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

A meghívottak közül megjelent és a napirend tárgyalásánál jelen volt: 

 Dobosi Gergely körjegyző 
Baumgartner Zsoltné tagintézmény vezető 
Dohanekné Mészáros Gyöngyi tagintézmény vezető 

Polt Rita polgármester köszöntötte a nyilvános képviselő-testületi ülésen megjelenteket. A 
jelenléti ív alapján megállapította, hogy a képviselők közül 6 fő megjelent, 1 fő távolmaradt, 
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 I. félévi helyzetéről. 

 Előadó: Dobosi Gergely mb. körjegyző 

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

 Előadó: Polt Rita polgármester 

3.) Beszámoló a Közös Fenntartású Alapszolgáltatási Központ 2011. évi 
gazdálkodásának I. félévi helyzetéről. 

 Előadó: Polt Rita polgármester 

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

 Előadó: Polt Rita polgármester 

5.) Előterjesztés az Önkormányzatnál a készpénzforgalom rendjének és a pénzkezelés 
szabályszerűségének vizsgálata tárgyában lefolytatott belső ellenőrzés 
megállapításairól, és a hiányosságok megszüntetésére készített intézkedési terv 
elfogadásáról. 

 Előadó: Dobosi Gergely mb. körjegyző 

6.) Szóbeli előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójában való részvételről.  

 Előadó: Polt Rita polgármester 

7.) Előterjesztés a Magyarpolányi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pedagógiai 
programja módosításának jóváhagyásáról.  

 Előadó: Polt Rita polgármester 

8.) Előterjesztés a Magyarpolányi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító 
Okiratának módosításáról.  

 Előadó: Polt Rita polgármester 

9.) Előterjesztés a vörösiszap katasztrófában kárt szenvedett, Magyarpolányban 
letelepedett Fuchs Zsolt és családja támogatásáról.  

 Előadó: Polt Rita polgármester 

10.) Szóbeli előterjesztés az óvoda nyitvatartási idejének meghosszabbításáról.  

 Előadó: Polt Rita polgármester 
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NAPIREND TÁRGYALÁSA 

1.) Napirend: Beszámoló Magyarpolány és Kislőd Községek Körjegyzősége 2011. évi 
gazdálkodásának I. félévi 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 I. félévi helyzetéről. 

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

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 6 szavazattal, 0 
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 55/2011. (IX. 16.) 
számú határozata: 

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

2.) Napirend: Beszámoló a Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda Noszlop 
Magyarpolányi Tagintézményeinek 2011. évi gazdálkodásának I. félévi 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 I. félévi helyzetéről. Ennek keretében előadta, 
hogy véleménye szerint a tagintézmények gazdálkodása takarékos, a féléves teljesítés minden 
esetben 50%-os vagy alatti. Elmondta, hogy Noszlop Község Önkormányzata a 
tagintézmények I. félévi bevételeiről nem küldött beszámolót, így véleménye szerint az I. 
féléves beszámoló elfogadását e hiány pótlásához célszerű kötni. 

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 I. félévi helyzetéről szóló beszámolót fogadja el azzal a kitétellel, 
hogy Noszlop Község Önkormányzata a nevezett tagintézmények 2011. I. félévi bevételeinek 
alakulásáról is számoljon be. 
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A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 6 szavazattal, 0 
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 56/2011. (IX. 16.) 
számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Német Nemzetiségi 
Általános Iskola és Óvoda Noszlop magyarpolányi tagintézményei 2011. évi 
gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló beszámolót elfogadja, amennyiben 
Noszlop Község Önkormányzata a nevezett tagintézmények 2011. I. félévi 
bevételeinek alakulásáról is beszámol. 

Felelős: Polt Rita polgármester 

Határid ő: azonnal 

3.) Napirend: Beszámoló a Közös Fenntartású Alapszolgáltatási Központ 2011. évi 
gazdálkodásának I. félévi 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 I. félévi 
helyzetéről. Ennek keretében előadta, hogy véleménye szerint az intézmény gazdálkodása 
takarékos, a féléves teljesítés minden kiadás tekintetében 50%-os vagy alatti. Elmondta, hogy 
Noszlop Község Önkormányzata az intézmény I. félévi bevételeiről az oktatási 
tagintézményekhez hasonlóan nem küldött beszámolót, így véleménye szerint az I. féléves 
beszámoló elfogadását e hiány pótlásához célszerű kötni. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület a 
Közös Fenntartású Alapszolgáltatási Központ 2011. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről 
szóló beszámolót fogadja el azzal a kitétellel, hogy Noszlop Község Önkormányzata a 
nevezett intézmény 2011. I. félévi bevételeinek alakulásáról is számoljon be. 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 6 szavazattal, 0 
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 57/2011. (IX. 16.) 
számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alapszolgáltatási 
Központ 2011. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló beszámolót elfogadja, 
amennyiben Noszlop Község Önkormányzata a nevezett intézmény 2011. I. félévi 
bevételeinek alakulásáról is beszámol. 

Felelős: Polt Rita polgármester 
Határid ő: azonnal 
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4.) Napirend: Beszámoló az Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának I. félévi 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 I. félévi 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 I. félévi helyzetéről szóló beszámolót 
fogadja el. 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 6 szavazattal, 0 
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 58//2011. (IX. 16.) 
számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 
2011. évi gazdálkodásának I. félévi 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. 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 6 szavazattal, 0 
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotta: 
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5.) Napirend: Előterjesztés az Önkormányzatnál a készpénzforgalom rendjének és a 
pénzkezelés szabályszerűségének vizsgálata tárgyában lefolytatott belső ellenőrzés 
megállapításairól, és a hiányosságok megszüntetésére készített intézkedési terv elfogadásáról. 

Előadó: Dobosi Gergely mb. körjegyző 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester felkérésére körjegyző az előterjesztésben foglaltak szerint részletesen 
tájékoztatta a Képviselő-testületet a belső ellenőrzés során feltárt hiányosságokról, és az azok 
megszüntetésére készített intézkedési tervről. Ennek keretében elmondta, hogy az ellenőr 
kisebb hiányosságokat tárt fel, mindössze egyetlen nagyobb hiányosságról lehet beszélni, ami 
a bizonylati album hiánya. Elmondta, hogy Városlődön összeállított már egy bizonylati 
albumot, ami alkalmazható Kislődön is, így ez a probléma már megoldottnak is tekinthető. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el. 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 6 szavazattal, 0 
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 59/2011. (IX. 16.) 
számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Új Atlantisz Többcélú 
Kistérségi Társulás Belső Ellenőrzési Csoportjának belső ellenőre által 
Magyarpolány Község Önkormányzatnál 2011. május 4. és július 12. közötti 
időszakban lefolytatott ellenőrzés során feltárt, és a 67-5/2011. ügyiratszámú 
Jelentésben foglalt megállapításokat megismerte, azokat tudomásul vette és 
elfogadja. 

A képviselő-testület a fenti Jelentés megállapításaira készített M.132-8/2011. 
ügyiratszámú Intézkedési tervben foglaltakat elfogadja és az Önkormányzat jogszerű 
működése érdekében utasítja a polgármestert és a körjegyzőt az abban foglaltak 
maradéktalan megvalósítására. 

Felelős: Polt Rita polgármester 
 Dobosi Gergely körjegyző 

Határid ő: 2011. december 31. 

6.) Napirend: Szóbeli előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójában való részvételről. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester elmondta, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat anyagát, feltételrendszerét még a pályázat gazdája a Wekerle Sándor 
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Alapkezelő még nem tette közzé, így arról jelenleg nem lehet tudni semmit. Most azonban 
kizárólag a csatlakozási szándékról szükséges döntést hozni, ami kifizetési kötelezettséggel 
még nem jár, így javasolta, hogy a Képviselő-testület az előző évek gyakorlatához hasonlóan 
döntsön a pályázatban történő részvételről. 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 6 szavazattal, 0 
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 60/2011. (IX. 16.) 
számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2012. évi fordulójához. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a csatlakozási nyilatkozat 
aláírására, valamint felkéri, hogy azt a Wekerle Sándor Alapkezelő felé továbbítsa. 

Felelős: Polt Rita polgármester 

Határid ő: azonnal 

7.) Napirend: Előterjesztés a Magyarpolányi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
pedagógiai programja módosításának jóváhagyásáról. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester felkérésére Csabai Tibor önkormányzati képviselő és intézményvezető 
részletesen tájékoztatta a Képviselő-testületet a Pedagógiai Programról és a Helyi tantervről, 
valamint az ezekről készített szakértői véleményről. 

Körjegyző kérdezte, hogy az új Pedagógiai Program jelent-e az eddigihez képest az 
Önkormányzatnak többletkiadást bármilyen téren. 

Csabai Tibor önkormányzati képviselő és intézményvezető elmondta, hogy nem jelent 
többletkiadást az Önkormányzatnak. 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-
testület a Magyarpolányi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai Programját és 
Helyi Tantervét az előterjesztésben foglalt határozati javaslat szerint hagyja jóvá. 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 6 szavazattal, 0 
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 
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Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 61/2011. (IX. 16.) 
számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarpolányi 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Lebanov József alapfokú művészetoktatási 
szakértő (ig. száma: Sz024112) által véleményezett és jóváhagyásra javasolt 
pedagógiai programját és helyi tantervét jóváhagyja. 

8.) Napirend: Előterjesztés a Magyarpolányi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító 
Okiratának módosításáról. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester felkérésére Csabai Tibor önkormányzati képviselő és intézményvezető 
részletesen tájékoztatta a Képviselő-testületet az Alapító Okirat módosításának javaslatáról. 
Ennek keretében elmondta, hogy egyszerű technikai jellegű módosításokról van csak szó, az 
Alapító Okirat érdemi része változatlan marad. 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-
testület a Magyarpolányi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratát az 
előterjesztésben foglaltak szerint módosítsa. 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 6 szavazattal, 0 
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 62/2011. (IX. 16.) 
számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarpolányi 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (8449 Magyarpolány, Petőfi Sándor utca 4.) 
Alapító Okiratának módosítását elfogadja. 

Az Alapító Okirat módosítása, illetve a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
változata jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képezik. 

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

Felelős: Polt Rita polgármester 

Határid ő: azonnal 
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9.) Napirend: Előterjesztés a vörösiszap katasztrófában kárt szenvedett, Magyarpolányban 
letelepedett Fuchs Zsolt és családja támogatásáról. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet Fuchs 
Zsolt és családja támogatásának lehetőségéről. Ennek keretében előadta, hogy Fuchs Zsolt 
már régen kérelmezte a támogatás megállapítását, azonban a megvásárolt ingatlanon kívül 
mással a megállapításhoz nem rendelkezett. Most megszerezte az építési engedélyt, amely 
jogerőre is emelkedett, így részére a támogatás polgármester véleménye szerint 
megállapítható. 

Kozma László önkormányzati képviselő elmondta, hogy épp ideje, hogy kérelmező 
megszerezte az építési engedélyt, mert a faluban már sok embertől lehetett hallani, hogy 
mindenki megkapta a támogatást, de a Fuchsék még nem, holott ők is vásároltak ingatlant. 
Sajnos többen nem értették meg, hogy miért kötötte a Képviselő-testület bizonyos 
követelményekhez a támogatás megállapítását. 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-
testület az előterjesztésben foglaltak szerint döntsön a támogatás megállapításáról Fuchs Zsolt 
részére. 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 6 szavazattal, 0 
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 63/2011. (IX. 16.) 
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 Fuchs Zsolt volt kolontári lakos és családja, 
mint, károsultak részére kérelmük alapján a Magyarpolány 308/11. helyrajzi számon 
felvett, természetben a 8449 Magyarpolány, Sallay utca 36. szám alatt található 
ingatlanon egylakásos lakóépület és különálló kiszolgáló épület Ajka Város Jegyzője 
által 06-358/2011. ügyszámon jogerősen engedélyezett megépítéséhez a 
közadakozásból Magyarpolány Község Önkormányzat „Új Otthont a Károsultaknak” 
megnevezésű 11751487-39766889 számú számláján összegyűjtött pénzforrásból 
egyszeri, vissza nem térítendő 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint összegű támogatást 
biztosít kárenyhítés címén. 
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Fuchs Zsolt az ingatlan használatbavételi engedélyét, annak átvételét követően 
haladéktalanul köteles az Önkormányzatnál bemutatni. 

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

Felelős: Polt Rita polgármester 

Határid ő: azonnal 

10.) Napirend: Szóbeli előterjesztés az óvoda nyitvatartási idejének meghosszabbításáról. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy az óvoda egy felmérést indított arra 
vonatkozóan, hogy a szülők számára megfelelő-e a nyitvatartási idő, vagy esetleg hosszabb 
nyitva tartást igényelnek, és ha igen korábban nyisson az óvoda, vagy esetleg később zárjon. 
Felkérte Dohanekné Mészáros Gyöngyi tagintézmény vezetőt, hogy ismertesse a szülők 
igényét. 

Dohanekné Mészáros Gyöngyi tagintézmény vezető elmondta, hogy az óvoda nyitva 
tartásának kérdésében kikérték 35 gyermek szüleinek véleményét. Összesen 26 darab kérdőív 
érkezett vissza hozzájuk, ebből 18 szülőnek megfelelt az óvoda jelenlegi nyitva tartása, amely 
07.00 órától 16.00 óráig tart. Elmondta, hogy a többi kérdőívvel kapcsolatban kételyei 
merültek fel, mert véleménye szerint a szülők olyan munkaidőket írtak be a kérdőívbe, ami 
nem fedi a valóságot, és arra irányul, hogy minél kevesebb időt kelljen a saját gyermekükkel 
tölteni. Korábbi nyitást 4 szülő igényelt, további nyitva tartást összesen 3. (Az ezek 
összefoglalását tartalmazó táblázat, és a tagintézmény vezető értékelése a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi.) Elmondta, hogy az óvodai dolgozók munkarendje előírja, hogy 
munkakezdés előtt negyed órával az óvodában kell lenniük, és ezt sok szülő ki is használta, 
mert már a busznál, vagy reggel fél hétkor átvették a gyerekeket, külön díjazás nélkül. A 
továbbtartó nyitva tartás véleménye szerint összesen két szülőt érint, de ennél a két szülőnél is 
besegítenek a nagyszülők. Az óvoda későbbi zárása ráadásul nem csak a pedagógusok idejét 
érintené, hanem a dajkákét is, mert később tudnak nekiállni takarítani. A korábbi nyitás 
véleménye szerint mindössze 3 szülőt érint, ami ha állandósul, nem várható el, hogy az 
óvónők ingyen dolgozzanak. Elmondta, hogy a következő nevelési évtől magasabb lesz a 
csoportok létszáma, ami még nagyobb figyelmet és odaadást igényel az 
óvodapedagógusoktól. Kérte, hogy a Képviselő-testület alaposan gondolja át, hogy a nyitva 
tartást meghosszabbítja-e. 

Polgármester előadta, hogy nála is többen jelezték, hogy szükség lenne az óvoda hosszabb 
nyitva tartására, mert a szülők nem tudnak 16 órára az óvodába érni, mert akkor végeznek a 
munkájukkal. Véleménye szerint a reggeli 7.00 órás nyitás elegendő, azonban a 16.00 órai 
zárást szükséges lenne 16.30 óráig kitolni, mert sok szülőnek ez valóban nagy könnyebbség 
lenne. Elmondta még, hogy az ehhez szükséges többletköltség az Önkormányzat 
költségvetésében rendelkezésre áll. 
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Paksi Zoltán önkormányzati képviselő elmondta, hogy egyetért a polgármester 
véleményével, valóban nagy könnyebbség lenne ez sok szülőnek, ha 16.30-ra kellene csak az 
óvodába érnie. Sok szülő eddig is meg tudta oldani, de csak szívességkérések árán, vagy úgy, 
ha munkahelyéről előbb elkéretőzött, amit sokáig nem néznek jó szemmel a munkáltatók. 

Kozma László önkormányzati képviselő elmondta, hogy amennyiben a szükséges fedezet 
az Önkormányzat költségevetésében rendelkezésre áll, úgy nem is érdemes e kérdésről 
vitázni, segíteni kell a szülőket abban, hogy a munkájukat zavartalanul végezhessék, 
miközben a gyermekeik szakszerű gondoskodást kapnak. 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester az alábbi határozati javaslatot 
terjesztette a Képviselő-testület elé: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének …/2011. (IX. 16.) 
számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a 
Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda Noszlop magyarpolányi óvoda 
tagintézmény Házirendjének akkénti módosítását, hogy az óvoda nyitvatartási ideje 
2011. október 1-jétől 7.00 órától 16.30 óráig tartson. 

A Képviselő-testület a nyitvatartási idő meghosszabbításával kapcsolatban felmerülő 
összes költség megfizetését saját költségvetése terhére vállalja. 

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
A Képviselő-testület felkéri a Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda 
Noszlop intézmény vezetőjét, hogy a Házirend módosítását készítse elő. 

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 6 szavazattal, 0 
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 64/2011. (IX. 16.) 
számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a 
Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda Noszlop magyarpolányi óvoda 
tagintézmény Házirendjének akkénti módosítását, hogy az óvoda nyitvatartási ideje 
2011. október 1-jétől 7.00 órától 16.30 óráig tartson. 

A Képviselő-testület a nyitvatartási idő meghosszabbításával kapcsolatban felmerülő 
összes költség megfizetését saját költségvetése terhére vállalja. 
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A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
A Képviselő-testület felkéri a Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda 
Noszlop intézmény vezetőjét, hogy a Házirend módosítását készítse elő. 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester a Képviselő-testület nyilvános 
ülését 17.00 órakor bezárta. 

K.m.f. 

 Polt Rita Dobosi Gergely 
 polgármester mb. körjegyző 


