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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.              /2013. 

J E G Y Z ŐK Ö N Y V  

Készült: Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 9-én 
16.30 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről 

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

Távolmaradt képviselők: 

 Csabai Tibor 

Meghívottak: Dobosi Gergely jegyző 
Mayer Péter, a Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke 
Baumgartner Zsoltné általános iskola tagintézmény-vezető 
Takácsné Katona Andrea pénzügyi előadó 

A meghívottak közül megjelent és a napirend tárgyalásánál jelen volt: 

 Dobosi Gergely jegyző 
Baumgartner Zsoltné általános iskola tagintézmény-vezető 
Takácsné Katona Andrea pénzügyi előadó 

Polt Rita polgármester köszöntötte a rendkívüli, 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 rendkívüli, 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 napirendet az alábbiak szerint elfogadta: 
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Napirend: 

1.) Előterjesztés a Bakony Népművészeti Találkozó megszervezésének támogatásáról. 

 Előadó: Polt Rita polgármester 

2.) Előterjesztés a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság megkereséséről. 

 Előadó: Polt Rita polgármester 

3.) Előterjesztés a Passió Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodásról. 

 Előadó: Polt Rita polgármester 

NAPIREND EL ŐTT 

Polgármester tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy nem hivatalos forrásból tudomására 
jutott, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KIK) Ajkai Tankerületének 
igazgatója megállapodott a Magyarpolányi Alapfokú Művészeti Iskola igazgatójával abban, 
hogy a magyarpolányi Tájházat a KIK fogja a jövőben kiadni szálláshely céljából, illetve 
szedi be az ebből fakadó bevételeket. Tették mindezt úgy, hogy Magyarpolány Község 
Önkormányzatát semmilyen formában nem tájékoztatták, holott az Önkormányzat eszközeivel 
működik a Tájház, és az Önkormányzat rendelkezik szálláshely szolgáltatási engedéllyel, a 
KIK és az Iskola nem, így a szálláshely értékesítésekről számlát sem tudnának kiadni. Miután 
tudomására jutott felhívta a tankerületi igazgatót, akitől megkérdezte, hogy miért nem 
egyeztettek az Önkormányzattal, rendelkeznek-e szálláshely szolgáltatási engedéllyel, tudnak-
e számlát kibocsátani erről a szolgáltatásról, illetve milyen szerződéses konstrukció keretében 
kívánják használni az Önkormányzat tulajdonában álló tárgyi eszközöket. Az igazgató egyik 
kérdésre sem tudott válaszolni, kérte, hogy polgármester a KIK központjával ebben a 
kérdésben. Polgármester elmondta még, hogy nem tartja etikusnak ezt az eljárást, és írásban 
kér tájékoztatást a KIK központtól ebben az ügyben.  

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

1.) Napirend: Előterjesztés a Bakony Népművészeti Találkozó megszervezésének 
támogatásáról.  

Előadó: Polt Rita polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet Bakony 
Népművészeti Találkozó megszervezéséről. 
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az 
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 8/2013. (IV. 9.) 
számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. évi költségvetése 
terhére 100.000 forint összegű támogatást nyújt a Veszprém Megyei Néptánc 
Együttesnek a Bakonyi Népművészeti Találkozó megszervezéséhez. 

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

Felelős: Polt Rita polgármester 
Határid ő: azonnal 

2.) Napirend: Előterjesztés a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság megkereséséről. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet 
Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság megkereséséről. Elmondta, hogy a leendő Kapitányt 
személyesen ismeri, mert amikor az Önkormányzatnál folyt nyomozás a volt polgármester 
ügyében, akkor Szoboszlai Tibor még az Ajkai Rendőrkapitányságon dolgozott gazdaságis 
nyomozóként, és ő hallgatta ki tanúként az ügyben. Elmondta, hogy bízik benne, hogy az új 
kapitány több figyelmet szentel majd annak, hogy a körzeti megbízott a településen több időt 
töltsön. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület 
Szoboszlai Tibor rendőr alezredes Ajkai Rendőrkapitánnyá történő kinevezését támogassa. 

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

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (IV. 9.) 
számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szoboszlai Tibor rendőr 
alezredes Ajkai Rendőrkapitánnyá történő kinevezését támogatja. 
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3.) Napirend: Előterjesztés a Passió Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodásról. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet a Passió 
Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodásról. Ennek keretében elmondta, hogy a 
Passió Egyesület a tavalyi évi elszámolással több, mint fél évet késett, a sajtóban az 
Önkormányzatot rossz színben tüntette fel azzal, hogy azt nyilatkozta, az Önkormányzat nem 
támogatja a rendezvényt, illetve a mai napig nem lehet tudni  semmit az idei Passió 
megrendezéséről, ami aggasztó, tekintettel arra, hogy kicsit több mint egy hónap múlva 
megtartják az első előadást. Ezek miatt a problémák miatt kerület bele az előterjesztésben 
ismertetett rendelkezések. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület a 
Passió Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodást fogadja el. 

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

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (IV. 9.) 
számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarpolányi Passió 
Kulturális és Hagyományőrző Egyesülettel (8449 Magyarpolány, Petőfi Sándor utca 
4.) Együttműködési Megállapodást köt a 2013. évi Polányi Passió megrendezéséről, 
lebonyolításáról, finanszírozásáról, elszámolásáról. 

Az Együttműködési Megállapodás a határozat mellékletét képezi. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Együttműködési 
Megállapodás Képviselő-testület nevében történő aláírására, és a szükséges 
intézkedések megtételére. 

Felelős: Polt Rita polgármester 
Határid ő: azonnal 

 
 
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester a Képviselő-testület nyilvános 
ülését 17.30 órakor bezárta. 

K.m.f. 

 Polt Rita Dobosi Gergely 
 polgármester jegyző 


