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Somogyi Anna az ülést vezető polgármester köszöntötte a rendkívüli, nyilvános, 
együttes képviselő-testületi ülésen megjelenteket, és a jelenléti ív alapján megállapította, 
hogy Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 megjelent, és 3 távolmaradt 
képviselővel-, Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete teljes 
létszámban határozatképes. 

A rendkívüli, nyilvános, együttes testületi ülést megnyitotta. 

Somogyi Anna polgármester javasolta, hogy a képviselő-testületek a meghívóban 
szereplő napirendi javaslatot fogadják el. 

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester javaslatával 
egyetértett és 4 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a napirendi 
javaslatot elfogadta. 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester javaslatával 
egyetértett és 7 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a napirendi 
javaslatot elfogadta. 

Napirend: 

1.) Előterjesztés a Közös igazgatású közoktatási intézményeket fenntartó társulás 
Társulási Megállapodásának és a Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda 
Noszlop Alapító Okiratának módosításáról. 

 Előadó: Polt Rita polgármester 

2.) Előterjesztés a Német Nemzetiségi Iskolafenntartó Társulás Társulási 
Megállapodásának és az Általános Művelődési Központ Alapító Okiratának 
módosításáról. 

 Előadó: Somogyi Anna polgármester 

3.) Előterjesztés a Bakony-völgye Óvodafenntartó Társulás létrehozásáról, illetve 
a Bakony-völgye Óvoda megalapításáról. 

 Előadó: Somogyi Anna polgármester 

4.) Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2011. évi 
végrehajtásáról szóló átfogó értékeléséről. 

 Előadó: Somogyi Anna polgármester 

5.) Beszámoló az Alapszolgáltatási Központ 2011. évi költségvetésének 
végrehajtásáról. 

 Előadó: Polt Rita polgármester 

6.) Beszámoló a Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda Noszlop 
magyarpolányi tagintézménye 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról. 

 Előadó: Polt Rita polgármester 
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7.) Előterjesztés a Bakony-völgye Óvoda óvodavezetői állásának 
meghirdetéséről. 

 Előadó: Somogyi Anna polgármester 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

1.) Napirend: Előterjesztés a Közös igazgatású közoktatási intézményeket fenntartó 
társulás Társulási Megállapodásának és a Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda 
Noszlop Alapító Okiratának módosításáról. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polt Rita polgármester Noszlop Község Polgármesterének előterjesztésében foglaltak 
szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet a Közös igazgatású közoktatási intézményeket 
fenntartó társulás Társulási Megállapodásának és a Német Nemzetiségi Általános Iskola 
és Óvoda Noszlop Alapító Okiratának módosításáról. Ennek keretében elmondta, hogy a 
módosítást a magyarpolányi Képviselő-testület kezdeményezte 30/2012. (V. 2.) számú 
határozatával. Az okiratok módosításának lényege, hogy a közoktatási intézményből a 
magyarpolányi óvoda kiválik, és a Bakony-völgye Óvoda tagintézményeként működik 
tovább.  

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így Polt Rita polgármester javasolta, hogy a 
Képviselő-testület  a Közös igazgatású közoktatási intézményeket fenntartó társulás 
Társulási Megállapodásának és a Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda 
Noszlop Alapító Okiratának módosítását fogadja el. 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Polt Rita polgármester 
javaslatával egyetértett, és 7 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a 
következő határozatot hozta: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (V. 
30.) számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Közös igazgatású 
közoktatási intézményeket fenntartó társulás Társulási Megállapodásának e 
határozat melléklete szerinti módosítását elfogadja. 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Német 
Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda Noszlop Alapító Okiratának e határozat 
melléklete szerinti módosítását elfogadja. 

A módosító okiratok, illetve az okiratok módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt változatai a határozat mellékletét képezik. 
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A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 

Felelős: Polt Rita polgármester 
Határid ő: azonnal 

2.) Napirend: Előterjesztés a Német Nemzetiségi Iskolafenntartó Társulás Társulási 
Megállapodásának és az Általános Művelődési Központ Alapító Okiratának módosításáról. 

Előadó: Somogyi Anna polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Somogyi Anna polgármester az előterjesztésében foglaltak szerint tájékoztatta a 
Képviselő-testületet a Német Nemzetiségi Iskolafenntartó Társulás Társulási 
Megállapodásának és az Általános Művelődési Központ Alapító Okiratának módosításáról. 
Ennek keretében elmondta, hogy a közös költségek finanszírozásáról hosszas 
egyeztetést folytattak a városlődi polgármesterrel és körjegyzővel. Ennek előzménye 
egy nekik küldött levél volt, amelyben a körjegyző leírta és megindokolta, hogy miért 
nem korrekt a jelenlegi, és egyébként eredetileg a városlődi vezetés által fenntartani 
akart közös költség finanszírozási rendszer. Eszerint az új intézmény már csak két 
iskolát foglal magában, ami nyilvánvalóan az adminisztratív terhek lényeges mértékű 
csökkenését jelenti a korábbi struktúrához képest. Az eredeti közös költség 
finanszírozási rendszer meghagyása esetén Kislőd Község Önkormányzatának a kislődi 
iskola tagintézmény vezetőjének teljes bére mellett gyermeklétszám arányában ki 
kellene fizetnie az igazgató, azaz egy személyben a városlődi intézményegység-vezető 
bérét is, holott munkaideje nagy részét - a közoktatási és köznevelési törvény 
értelmében is - ez utóbbi tevékenysége tölti ki. Kislőd Község Önkormányzatának ki 
kellene továbbá fizetnie a városlődi pénzügyi ügyintéző teljes bérét is gyermeklétszám-
arányosan, annak ellenére, hogy az ügyintéző természetesen nem teljes munkaidőben 
foglalkozik az intézmény pénzügyi-gazdálkodási feladatainak ellátásával, mivel egy 
személyben ellátja a városlődi Önkormányzat, a Hivatal és a nemzetiségi 
önkormányzatok hasonló feladatait is. Ezen okok miatt a javaslat arról szólt, hogy a 
fenntartó önkormányzatok közös fenntartási költségnek az igazgató tagintézmény-
vezetőhöz viszonyított órakedvezményét (heti 4 óra), tagintézmény-vezetőhöz 
viszonyított vezetői pótlék többletét (a közalkalmazotti pótlékalap 100 %-a), a pénzügyi 
ügyintéző bérének 30 %-át (ami a napi 8 órás munkaidejéből 2,4 óra), valamint e 
költségek 10 %-ának megfelelő dologi kiadást tekintsék, és osszák el gyermeklétszám-
arányosan. Ez éves szinten 770.000 forint összegű kiadást jelentett volna az 
Önkormányzatnak. A városlődi vezetés az ajánlatra telefonon azt javasolta, hogy az 
eddigi fenntartási költségek 40 %-át tekintsék az önkormányzatok közös költségnek, és 
osszák szét gyermeklétszám arányosan. A körjegyzővel egyeztetve ezt az ajánlatot 
méltányosnak és elfogadhatónak tekintették, azonban amikor személyes megbeszélésre 
került sor a városlődiekkel, már az eddigi fenntartási költségek 60 %-át kérték. A 
hosszas egyeztetés során végül is a 40 %-ról sikerült megállapodni. Ez az eddigi éves 3 
millió forint összegű kiadás helyett évi 1,1 millió forintot jelent majd. 

Széplábi Ferenc képviselő elmondta, hogy véleménye szerint jó és arányos az új 
finanszírozási rendszer, jól alkudott a polgármester és a körjegyző. 
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Üregi Éva képviselő elmondta, hogy véleménye szerint is túlzó lett volna az eredeti 
megállapodás hatályban tartása. Az új modell szerinte megfelelő. 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a 
Képviselő-testület az okiratok módosítását az előterjesztett határozati javaslatban 
foglaltak szerint fogadja el. 

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

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2012. (V. 30.) 
számú határozata: 

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Német Nemzetiségi 
Iskolafenntartó Társulás Társulási Megállapodásának e határozat melléklete 
szerinti módosítását elfogadja. 

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Általános Művelődési 
Központ (új nevén a Német Nemzetiségi Általános Iskola) Alapító Okiratának 
e határozat melléklete szerinti módosítását elfogadja. 

A módosító okiratok, illetve az okiratok módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt változatai a határozat mellékletét képezik. 

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

Felelős: Somogyi Anna polgármester 
Határid ő: azonnal 

3.) Napirend: Előterjesztés a Bakony-völgye Óvodafenntartó Társulás létrehozásáról, 
illetve a Bakony-völgye Óvoda megalapításáról. 

Előadó: Somogyi Anna polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Somogyi Anna polgármester az előterjesztésében foglaltak szerint tájékoztatta a 
Képviselő-testületeket a Bakony-völgye Óvodafenntartó Társulás létrehozásáról, illetve 
a Bakony-völgye Óvoda megalapításáról. Ennek keretében elmondta, hogy 
Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 31/2012. (V. 2.) számú 
határozatával, míg Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2012. (V. 3.) 
számú határozatával előzetesen már elfogadta a Társulási Megállapodás és az Alapító 
Okirat tervezetét. Az akkor előzetesen elfogadott okiratokban változtatás nem történt. A 
szükséges véleményezési és egyetértési eljárást a körjegyző lefolytatta. Az óvodai 
szervezetek és a német nemzetiségi önkormányzatok a módosítással egyetértettek, a 
szakértő és a Veszprém Megyei Kormányhivatal kifogást nem emelt, jogsértést nem 
tapasztalt. 
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-
testületek az előterjesztett határozati javaslatot fogadják el. 

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester javaslatával 
egyetértett, és 4 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő 
határozatot hozta: 

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2012. (V. 30.) 
számú határozata: 

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 18/2012. (V. 3.) számú 
határozata alapján lefolytatott véleményezési eljárásban beszerzett szakértői és 
egyéb véleményeket áttekintette, amely alapján az alábbi határozatot hozza: 

A Képviselő-testület a Bakony-völgye Óvodafenntartó Társulás e határozat 
mellékletét képező Társulási Megállapodását elfogadja, a Társulást 2012. 
augusztus 30. napjával - a Megállapodásban megnevezett önkormányzatokkal 
együttesen - létrehozza. 

A Képviselő-testület a Bakony-völgye Óvoda e határozat mellékletét képező 
Alapító Okiratát elfogadja, a közoktatási intézményt 2012. augusztus 31. 
napjával - az Okiratban megnevezett önkormányzatokkal együttesen - 
megalapítja. 

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére, ezen belül különösen az intézmény Magyar Államkincstár általi 
törzskönyvi nyilvántartásba vételének kezdeményezésére. 

Felelős: Somogyi Anna polgármester 
Határid ő: 2012. augusztus 30. 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester javaslatával 
egyetértett, és 7 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő 
határozatot hozta: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2012. (V. 
30.) számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 31/2012. (V. 2.) 
számú határozata alapján lefolytatott véleményezési eljárásban beszerzett 
szakértői és egyéb véleményeket áttekintette, amely alapján az alábbi 
határozatot hozza: 

A Képviselő-testület a Bakony-völgye Óvodafenntartó Társulás e határozat 
mellékletét képező Társulási Megállapodását elfogadja, a Társulást 2012. 
augusztus 30. napjával - a Megállapodásban megnevezett önkormányzatokkal 
együttesen - létrehozza. 
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A Képviselő-testület a Bakony-völgye Óvoda e határozat mellékletét képező 
Alapító Okiratát elfogadja, a közoktatási intézményt 2012. augusztus 31. 
napjával - az Okiratban megnevezett önkormányzatokkal együttesen - 
megalapítja. 

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére, ezen belül különösen az intézmény Magyar Államkincstár általi 
törzskönyvi nyilvántartásba vételének kezdeményezésére. 

Felelős: Polt Rita polgármester 
Határid ő: 2012. augusztus 30. 

4.) Napirend: Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2011. évi 
végrehajtásáról szóló átfogó értékeléséről. 

Előadó: Somogyi Anna polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Somogyi Anna polgármester az előterjesztésében foglaltak szerint tájékoztatta a 
Képviselő-testületet a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2011. évi 
végrehajtásáról szóló átfogó értékeléséről. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-
testület a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2011. évi végrehajtásáról szóló 
átfogó értékelését fogadja el. 

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

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2011. (V. 30.) 
számú határozata: 

Kislőd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatok 2011. évi végrehajtásáról szóló átfogó értékelést 
elfogadja. 

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

Felelős: Somogyi Anna polgármester 
 Dobosi Gergely körjegyző 

Határid ő: azonnal 
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5.) Napirend: Beszámoló az Alapszolgáltatási Központ 2011. évi költségvetésének 
végrehajtásáról. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polt Rita polgármester az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint tájékoztatta a 
Képviselő-testületet az Alapszolgáltatási Központ 2011. évi költségvetésének 
végrehajtásáról. 

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

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2012. (V. 
30.) számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Alapszolgáltatási Központ 2011. évi költségvetésének teljesítéséről szóló 
beszámolót a határozat mellékletét képező táblázatokban foglaltak szerint 
elfogadja. 

6.) Napirend: Beszámoló a Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda Noszlop 
magyarpolányi tagintézménye 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polt Rita polgármester az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint tájékoztatta a 
Képviselő-testületet a Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda Noszlop 
magyarpolányi tagintézménye 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról. Elmondta, 
hogy az Alapszolgáltatási Központ, mind a közoktatási intézmény tekintetében átnézette 
az elszámolást a magyarpolányi pénzügyi ügyintézővel, aki a szükséges javításokat 
egyeztette a noszlopiakkal. Az előterjesztett táblázatok már a tényleges számadatokat 
takarják. Ezek értelmében 6.437.789 forint jár vissza a tavalyi évi finanszírozásból 
Magyarpolánynak. 

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 7 szavazattal, 0 
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 
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Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2012. (V. 
30.) számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Német 
Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda Noszlop magyarpolányi tagintézményei 
2011. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót a határozat 
mellékletét képező táblázatokban foglaltak szerint elfogadja. 

7.) Napirend: Előterjesztés a Bakony-völgye Óvoda óvodavezetői állásának 
meghirdetéséről. 

Előadó: Somogyi Anna polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Somogyi Anna polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a 
Képviselő-testületet az óvodavezetői pályázat kiírásáról. 

Széplábi Ferenc képviselő kérdezte, hogy egyeztettek már a polgármesterek arról, hogy 
kit látnának szívesen az óvoda élén? 

Polgármester válaszában elmondta, hogy nem volt ilyen egyeztetés, mindössze arról 
tárgyaltak, hogy a legjobb megoldás az lenne, ha egy olyan személy tudnának megbízni 
az óvodavezetői feladatok ellátásával, aki jelenleg valamelyik óvoda állományában 
dolgozik, külsős megbízása esetén ugyanis a jelenlegi állományból valakit fel kell 
menteni, ami nem igazán lenne szerencsés. 

Üregi Éva képviselő kérdezte, hogy a jelenlegi kislődi óvodavezetőt érdekelné az állás? 

Polgármester elmondta, hogy még nem egyeztetett a tagintézmény vezetővel, de 
biztosan felhívja a figyelmét a pályázati kiírásra. 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a 
Képviselő-testület az előterjesztésben foglaltak szerint döntsön az óvodavezetői pályázat 
meghirdetéséről. 

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

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2012. (V. 30.) 
számú határozata: 

Kislőd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bakony-völgye 
Óvodafenntartó Társulás gesztoraként a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Bakony-völgye 
Óvoda óvodavezető beosztás ellátására. 

A pályázati felhívás a határozat mellékletét képezi. 
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A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 

Felelős: Somogyi Anna polgármester 

Határid ő: azonnal 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így Somogyi Anna polgármester a 
Képviselő-testületek rendkívüli, nyilvános együttes ülését 18.30 órakor bezárta. 

K.m.f. 

 Somogyi Anna Polt Rita 
 polgármester polgármester 
 
 
 
 

Dobosi Gergely 
körjegyző 

 

 


