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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. május 6-án 
16.00 órakor megtartott nyilvános üléséről 

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

Távolmaradt képviselők: 

 Csabai Tibor 
 Dr. Király Lászlóné és 
 Dr. Paksi Zoltán önkormányzati képviselők 

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

A meghívottak közül megjelent és a napirend tárgyalásánál jelen volt: 

 Dobosi Gergely jegyző 

Polt Rita polgármester köszöntötte a nyilvános képviselő-testületi ülésen megjelenteket. A 
jelenléti ív alapján megállapította, hogy a képviselők közül 4 fő megjelent, 3 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 4 szavazattal, 0 
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a napirendet az alábbiak szerint elfogadta: 

Napirend: 

1.) Beszámoló Magyarpolány és Kislőd Községek Körjegyzősége 2012. évi 
költségvetésének végrehajtásáról. 

 Előadó: Dobosi Gergely jegyző 
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2.) Beszámoló a Bakony-völgye Óvoda 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról. 

 Előadó: Polt Rita polgármester 

3.) Beszámoló a Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda Noszlop 
magyarpolányi tagintézménye 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról. 

 Előadó: Polt Rita polgármester 

4.) Beszámoló az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról. 

 Előadó: Polt Rita polgármester 

5.) Szóbeli előterjesztés az Alapszolgáltatási Központ telephelyváltozásának 
jóváhagyásáról. 

 Előadó: Polt Rita polgármester 

6.) Előterjesztés az Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról. 

 Előadó: Polt Rita polgármester 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

1.) Napirend: Beszámoló Magyarpolány és Kislőd Községek Körjegyzősége 2012. évi 
költségvetésének végrehajtásáról. 

Előadó: Dobosi Gergely jegyző 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester illetve felkérésére jegyző az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a 
Képviselő-testületet Magyarpolány és Kislőd Községek Körjegyzősége 2012. évi 
költségvetésének végrehajtásáról. Jegyző elmondta, hogy a 2012. december 31-én megszűnt 
Körjegyzőség 2012. évi gazdálkodása a tervnek megfelelő, takarékos volt. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület a 
beszámolót fogadja el. 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 4 szavazattal, 0 
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (V. 6.) 
számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarpolány és Kislőd 
Községek Körjegyzősége 2012. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja. 
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2.) Napirend: Beszámoló a Bakony-völgye Óvoda 2012. évi költségvetésének 
végrehajtásáról. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet a 
Bakony-völgye Óvoda 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület a 
beszámolót fogadja el. 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 4 szavazattal, 0 
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (V. 6.) 
számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakony-völgye Óvoda 
2012. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja. 

3.) Napirend: Beszámoló a Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda Noszlop 
magyarpolányi tagintézménye 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet a Német 
Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda Noszlop magyarpolányi tagintézménye 2012. évi 
költségvetésének végrehajtásáról. Ennek keretében elmondta, hogy sajnos az 
Önkormányzatnak 1.481.954 forint fizetési kötelezettsége van Noszlop Község 
Önkormányzata felé, tekintettel arra, hogy az intézmény működéséhez ennyivel kevesebb 
finanszírozást utalt a 2012. évben. Elmondta, hogy az elszámolást a magyarpolányi pénzügyes 
kolléga ellenőrizte, a számszaki hibákat a noszlopi pénzügyessel egyeztette, az előterjesztés 
mellékletét képező táblázat már a megfelelő adatokat tartalmazza. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület a 
beszámolót fogadja el. 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 4 szavazattal, 0 
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 
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Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (V. 6.) 
számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Német Nemzetiségi 
Általános Iskola és Óvoda Noszlop magyarpolányi tagintézményei 2012. évi 
költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót a határozat mellékletét képező 
táblázatokban foglaltak szerint elfogadja. 

4.) Napirend: Beszámoló az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet az 
Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról. Ennek keretében elmondta, hogy 
az Önkormányzat költségvetése tervszerű és takarékos volt. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az 
Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet-tervezetet fogadja 
el. 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 4 szavazattal, 0 
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotta: 
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5.) Napirend: Szóbeli előterjesztés az Alapszolgáltatási Központ telephelyváltozásának 
jóváhagyásáról. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

Polgármester tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy Noszlop Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Alapszolgáltatási Központot a Noszlop, Dózsa György 
utca 45. szám alatti Noszlop Község Önkormányzatának Hivatali épületébe átköltözteti. 
Noszlop Község Önkormányzata kérte, hogy ezt Magyarpolány Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete is hagyja jóvá. Megküldtek egy határozati javaslatot, amelyet kértek 
elfogadni. Polgármester ismertette a határozati javaslat tartalmát és javasolta, hogy azt a 
Képviselő-testület fogadja el. 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 4 szavazattal, 0 
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (V. 6.) 
számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az 
Alapszolgáltatási Központ a Noszlop, Dózsa György utca 45. szám alatti Noszlop 
Község Önkormányzatának Hivatali épületébe átköltözzön, az legyen az új 
telephelye. 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a 
székhely település Noszlop Község Önkormányzatának. 

Felelős: Polt Rita polgármester 
Határid ő: azonnal 

6.) Napirend: Előterjesztés az Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet az 
Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervéről. Elmondta, hogy a Képviselő-testület jelenleg 
közbeszerzési eljárás lefolytatását a 2013. évben nem tervezi, ha ennek szükségessége mégis 
felmerül, akkor a tervet módosítani kell. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület a 
beszámolót fogadja el. 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 4 szavazattal, 0 
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 
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Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013. (V. 6.) 
számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 
2013. 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 rendkívüli, 
nyilvános ülését 18.00 órakor bezárta. 

K.m.f. 

 Polt Rita Dobosi Gergely 
 polgármester jegyző 


