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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.28-7/2012. 

J E G Y Z ŐK Ö N Y V  

Készült: Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 2-án 
15.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. 

Jelen voltak: Polt Rita polgármester 
 Böröndi Ferenc alpolgármester 
 Csabai Tibor 
 György Anita és 
 Kozma László önkormányzati képviselők 

Távol maradt képviselők: 

 Dr. Király Lászlóné 
 Dr. Paksi Zoltán önkormányzati képviselők 

Meghívottak: Dobosi Gergely körjegyző 
Mayer Péter, a Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke 

A meghívottak közül megjelent és a napirend tárgyalásánál jelen volt: 

 Dobosi Gergely körjegyző 

Polt Rita polgármester köszöntötte a nyilvános képviselő-testületi ülésen megjelenteket. A 
jelenléti ív alapján megállapította, hogy a képviselők közül 5 fő megjelent, 2 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 5 szavazattal, 0 
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a napirendet az alábbiak szerint elfogadta: 

Napirend: 

1.) Előterjesztés a Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda Noszlop közoktatási 
intézmény átszervezésének kezdeményezéséről. 

 Előadó: Polt Rita polgármester 
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2.) Előterjesztés a Bakony-völgye Óvodafenntartó Társulás létrehozásának, illetve 
intézmény alapításának kezdeményezéséről. 

 Előadó: Polt Rita polgármester 

3.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.  

 Előadó: Polt Rita polgármester 

4.) Beszámoló Magyarpolány és Kislőd Községek Körjegyzősége 2011. évi 
költségvetéséről. 

 Előadó: Dobosi Gergely körjegyző 

5.) Beszámoló az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról 
(zárszámadás). 

 Előadó: Polt Rita polgármester 

6.) Előterjesztés az egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló 
rendelet megalkotásáról. 

 Előadó: Dobosi Gergely körjegyző 

7.) Előterjesztés a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 25/2008. (XII. 11.) 
rendelet módosításáról. 

 Előadó: Dobosi Gergely körjegyző 

8.) Előterjesztés a Veszprém Megyei Néptánc Egyesület kérelméről. 

 Előadó: Polt Rita polgármester 

9.) Előterjesztés az Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervéről. 

 Előadó: Polt Rita polgármester 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

1.) Napirend: Előterjesztés a Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda Noszlop 
közoktatási intézmény átszervezésének kezdeményezéséről. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet a 
közoktatási intézmény átszervezéséről. Ennek keretében elmondta, hogy a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal 2012. február 27-én kiadott, és a jegyzőkönyv mellékletét képező 
tájékoztatója értelmében a közoktatási intézményeket 2012. szeptember 1-jéig át kell 
szervezni úgy, hogy az iskolákról "le kell választani" a többi közoktatási és művelődési 
feladatot ellátó tagintézményt, hogy azt az állam 2013. január 1-jétől át tudja venni. Ennek 
ellenére a későbbi devecseri járáshoz tartozó önkormányzatok - többek között Noszlop is - 
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arról informált bennünket, hogy nem szervezi át intézményeit, mert a Kormányhivataltól azt a 
tájékoztatást kapták, hogy az nem kötelező. Arról, az egymással ellentétes közlések miatt 
nincs információnk, hogy jelenleg mi a követendő eljárás, de tekintettel arra, hogy a 2. 
napirendi pontban foglaltak szerint a Bakony-völgye Óvodafenntartó társulás létrehozásáról 
már előzetesen megállapodtak a környékbeli önkormányzatokkal, továbbá ez a társulás 
megtakarítást eredményez minden abban részvevőnek, a magyarpolányi óvoda kiszervezését a 
Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda Noszlop közoktatási intézményből 
mindenképp kezdeményezni kell. 

Kozma László önkormányzati képviselő kérdezte, hogy az iskola marad-e Noszloppal 
közös fenntartásban, vagy azt is kiszervezi-e az Önkormányzat. 

Polgármester válaszában elmondta, hogy az iskolát a szeptembertől decemberig tartó 
időszakra már nincs értelme átszervezni, bár több felől lehet már olyan híreket is hallani, hogy 
az állami átvétel nem fog megvalósulni 2013. január 1-jétől. Erre persze nem lehet számítani, 
a jelenleg elfogadott köznevelési törvényben a 2013. január 1-jei átvétel szerepel. 

Egyéb 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 5 szavazattal, 0 
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2012. (V. 2.) 
számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete szándékát fejezi ki arra és 
kezdeményezi, hogy a Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda Noszlop 
közoktatási intézményt a fenntartó az alábbiak szerint szervezze át: 

1. A közös fenntartású Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda Noszlop 
közoktatási intézményből a Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda 
Noszlop Német Nemzetiségi Egységes Óvoda és Bölcsőde Magyarpolány 
tagintézményét (8449 Magyarpolány, Dózsa György utca 10.) a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (1) bekezdése értelmében 
szervezze ki. 

2. A képviselő-testület felkéri Noszlop Község Önkormányzatát, mint az 
intézményfenntartó társulás székhely önkormányzatát, hogy a fenntartói 
egyeztetéseket a közoktatási törvényben foglaltaknak megfelelően folytassa le, 
valamint a Veszprém Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztályát keresse meg a 
szakértői vélemények beszerzéséhez. 

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

Felelős: Polt Rita polgármester 
Határid ő: azonnal 
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2.) Napirend: Előterjesztés a Bakony-völgye Óvodafenntartó Társulás létrehozásának, illetve 
intézmény alapításának kezdeményezéséről. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet a 
lefolytatott tárgyalásokról, előzetes egyeztetésekről. Elmondta, hogy eredetileg a cél az volt, 
hogy Magyarpolány, Halimba és Kislőd létre tudjon hozni egy 3 tagintézményből álló 
közoktatási intézményt, amely jogosult lenne a társulási normatívák lehívására, illetve az 
intézményvezetéssel kapcsolatos költségek megoszthatóak. A társulási lehetőséget keresve 
előbb Bakonyjákó és Városlőd, majd Nyirád is érdeklődött a lehetséges csatlakozás iránt. 
Városlőd és Kislőd is vállalta a gesztori szerepet, aminek során Kislőd adott kedvezőbb 
ajánlatot a gesztori feladatok ellátására, így a települések polgármesterei úgy döntöttek a 
társulás Kislőd gesztorságával valósuljon meg. Ez Kislődnek, így ezzel együtt 
Magyarpolánynak is több szempontból előnyös. Egyrészt a közigazgatás átszervezésének és 
vélhetően leépítésének időszakában Magyarpolány és Kislőd Körjegyzőségben keletkezik 
munka, így talán ezzel munkaerő is maradhat, másrészt viszont a települések hozzájárulnak a 
pénzügyes béréhez, ami kiadáscsökkenést jelent az Önkormányzatnak. 

Kozma László önkormányzat képviselő elmondta, hogy véleménye szerint ez egy jó lépés 
volt, mert a Körjegyzőségnek munkát adhat ez a feladatellátás. 

Egyéb 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 5 szavazattal, 0 
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2012. (V. 2.) 
számú határozata 

1. Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi szándékát, 
hogy közös fenntartású óvoda közoktatási intézményt kíván alapítani Bakony-
völgye Óvoda elnevezéssel 2012. augusztus 31. napjától, mivel rendelkezik az a 
feladat ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételekkel, illetve a feltételeket 
megteremti. 

2. A Képviselő-testület a Bakony-völgye Óvoda alapításáról szóló, e határozat 
mellékletét képező Társulási Megállapodás tervezetét, illetve Alapító Okirat 
tervezetét megtárgyalta és azt a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 
szerinti véleményezési eljárás lefolytatására alkalmasnak tartja. 

3. A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a kötelezően ellátandó óvodai nevelés 
feladatának ellátásáról 2012. augusztus 31-étől a fenti dokumentumokban foglalt 
irányelvek szerint szándékozik gondoskodni. 

4. A közös fenntartású intézmény alapításának intézményi kihatása: a fenntartó 
önkormányzatok a 2012. augusztus 31. napjáig fenntartott közoktatási 
intézményeiket átszervezik, illetve megszűntetik,  óvoda tagintézményeiket a 
közös fenntartású újonnan alapítandó intézménybe integrálják. 
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5. A közös fenntartású intézmény alapításának elvárt pénzügyi következménye: a 
fenntartó önkormányzatoknál költségcsökkenés, munkajogi következménye: 
takarékos létszámgazdálkodás. 

6. A Képviselő-testület a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény szerinti 
véleményezési eljárás lefolytatását követően dönt a Bakony-völgye 
Óvodafenntartó Társulás - mint tervezett társulás - Társulási Megállapodásának, 
illetve a Bakony-völgye Óvoda - mint tervezett közoktatási intézmény - Alapító 
Okiratának elfogadásáról. 

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

Felelős: Polt Rita polgármester 
Határid ő: az 1-3. bekezdések tekintetében azonnal 

a 6. bekezdés tekintetében 2012. május 31. 

3.) Napirend: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület a 
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót fogadja el. 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 5 szavazattal, 0 
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2012. (V. 2.) 
számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester lejárt 
határidejű határozatokról szóló beszámolóját elfogadja. 

4.) Napirend: Beszámoló Magyarpolány és Kislőd Községek Körjegyzősége 2011. évi 
költségvetéséről. 

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 költségvetésének végrehajtásáról. Ennek keretében előadta, hogy a Körjegyzőség kiadásai 
a Képviselő-testületek által meghatározott kereteken belül teljesültek, a 100%-os teljesítést 
egyetlen előirányzat sem haladja meg. 
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület 
Magyarpolány és Kislőd Községek Körjegyzősége 2011. évi költségvetéséről szóló 
beszámolót fogadja el. 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 5 szavazattal, 0 
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2012. (V. 2.) 
számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarpolány és 
Kislőd Községek Körjegyzősége 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót 
elfogadja. 

5.) Napirend: Beszámoló az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról 
(zárszámadás). 

Előadó: Polt Rita polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint részletesen tájékoztatta a Képviselő-
testületet az Önkormányzat 2011. évi költségvetési beszámolójáról. Ennek keretében 
elmondta, hogy az Önkormányzat költségvetésének végrehajtása a Képviselő-testület 
döntéseinek megfelelően alakult, túlteljesítés az előirányzatok esetében nem tapasztalható, 
rendkívüli kiadással sem kellett számolni az elmúlt évben. Elmondta, hogy az Önkormányzat 
az elmúlt évek takarékos gazdálkodásának köszönhetően megfelelő tartalékkal rendelkezik, 
ami az ilyen kistelepülések tekintetében szintem egyedülálló. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az 
Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót fogadja el. 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 5 szavazattal, 0 
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotta: 
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6.) Napirend: Előterjesztés az egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló 
rendelet megalkotásáról. 

Előadó: Dobosi Gergely körjegyző 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester felkérésére körjegyző az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a 
Képviselő-testületet a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló rendelet 
tervezetéről. Ennek keretében elmondta, hogy a rendelet által szakcionálni rendelt 
magatartások a helyi rendeletekből hatályon kívül helyezett szabálysértési tényállásokból 
állnak, továbbá új elemként bekerült az ingatlantulajdonosok kötelezettségeként a kert 
megművelése, a kertben található fű és egyéb lágyszárú növényzet rendszeres kaszálása, 
nyírása, amely eddig több problémát jelentett a megfelelő szankció hiánya miatt. Elmondta, 
hogy a korábbi szabálysértési tényállásokhoz képest tehát a fenti elemen kívül új tényállások 
nem találhatók a rendeletben, azonban az alkalmazás során felmerülő esetleges további 
igények később beépíthetőek abba. 

Polgármester elmondta, hogy jó új elemnek tartja a települési környezet károsítása cím alatt 
szerepeltetett magatartások közösségellenesnek nyilvánítását, mert sok problémát jelentett, 
hogy a saját kertjükkel szemben hanyag ingatlantulajdonosokat nem lehetett eredményesen 
felszólítani a saját kertjük rendben tartására. Ez a rendelet talán segítséget nyújt majd a tiszta 
és rendezett falukép megvalósításában. 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-
testület az egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló rendelet-tervezetet 
fogadja el. 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 5 szavazattal, 0 
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotta: 
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7.) Napirend: Előterjesztés a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 25/2008. (XII. 
11.) rendelet módosításáról. 

Előadó: Dobosi Gergely körjegyző 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester felkérésére körjegyző az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a 
Képviselő-testületet a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 25/2008. (XII. 11.) 
rendelet módosításáról. Ennek keretében elmondta, hogy a rendelet módosítása jogértelmezési 
problémák miatt szükséges. A módosítástól továbbá több adóbevétel várható, ugyanis akik 
eddig mentesülte a kommunális adófizetési kötelezettség alól az ingatlanjuk mezőgazdasági 
funkciója miatt, azok a 2013. évtől adóalanyok lesznek. Ez 10-15 ingatlant érint, ami éves 
szinten csekély, 100-150 ezer forintos bevétel növekedést jelent e téren. 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-
testület a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 25/2008. (XII. 11.) rendelet 
módosításáról szóló rendelet-tervezetet fogadja el. 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 5 szavazattal, 0 
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotta: 



9 
 

8.) Napirend: Előterjesztés a Veszprém Megyei Néptánc Egyesület kérelméről. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a Néptánc Egyesület évről évre nagy 
sikerrel rendezi meg a Bakonyi Népművészeti Találkozót, amelyhez idén is - a tavalyi évhez 
hasonlóan - támogatást kér. A költségek nagy részét az Egyesület más forrásokból 
összegyűjti, azonban a maradék 100 ezer forintot kellene az Önkormányzatnak finanszíroznia, 
amely polgármester véleménye szerint nem nagy összeg a rendezvény sikerességéhez képest. 

György Anita önkormányzati képviselő elmondta, hogy a rendezvény valóban sikeres, így 
azt az Önkormányzatnak érdemes támogatnia. 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-
testület az előterjesztésben foglaltak szerint döntsön a Veszprém Megyei Néptánc Egyesület 
támogatásáról. 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 5 szavazattal, 0 
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2012. (V. 2.) 
számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. 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 

9.) Napirend: Előterjesztés az Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervéről. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet az 
Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervéről. Elmondta, hogy a táblázatban szereplő 
közbeszerzések csak tervek, azt nem kötelező végrehajtani, erről a Képviselő-testület 
egyenként dönt. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület 
fogadja el az Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervét. 
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A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 5 szavazattal, 0 
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2012. (V. 2.) 
számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 
2012. évi közbeszerzési tervét elfogadja. 

A közbeszerzési terv e határozat mellékletét képezi. 

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 17.30 órakor bezárta. 

K.m.f. 

 Polt Rita Dobosi Gergely 
 polgármester körjegyző 


