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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 30-án 
15.00 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről 

Jelen voltak: Polt Rita polgármester 
 Böröndi Ferenc alpolgármester 
 György Anita 
 Dr. Király Lászlóné 
 Kozma László 
 Dr. Paksi Zoltán és 
 Dr. Szeidovitz Zsuzsanna 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 rendkívüli, nyilvános képviselő-testületi ülésen 
megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a képviselők teljes létszámban 
megjelentek, 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 7 szavazattal, 0 
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a napirendet az alábbiak szerint elfogadta: 

Napirend: 

1.) Előterjesztés a Bakony-völgye Óvodafenntartó Társulás Társulási 
Megállapodásának felmondásáról, és az óvodafenntartás jövőbeni megvalósításáról. 

 Előadó: Polt Rita polgármester 
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2.) Előterjesztés a Magyarpolányi Hosszú-hegyi Német Nemzetiségi Óvoda és 
Egységes Óvoda-bölcsőde megalapításáról, alapító okiratának elfogadásáról. 

 Előadó: Polt Rita polgármester 

3.) Előterjesztés Magyarpolány Község Önkormányzat közép- és hosszú távú 
vagyongazdálkodási tervének elfogadásáról. 

 Előadó: Polt Rita polgármester 

4.) Előterjesztés a temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 22/2003. (XII. 10.) 
rendelet módosításáról. 

 Előadó: Polt Rita polgármester 

5.) Szóbeli előterjesztés a házi segítségnyújtás keretében ellátott gondozottak 
számának megállapításáról. 

 Előadó: Polt Rita polgármester 

6.) Szóbeli előterjesztés Dobosi Gergely jegyző megbízásáról az Önkormányzat 
képviseletére az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsában. 

 Előadó: Polt Rita polgármester 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

1.) Napirend: Előterjesztés a Bakony-völgye Óvodafenntartó Társulás Társulási 
Megállapodásának felmondásáról, és az óvodafenntartás jövőbeni megvalósításáról. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet a 
Bakony-völgye Óvodafenntartó Társulás Társulási Megállapodásának felmondásáról. Ennek 
keretében elmondta, hogy az önkormányzatok együtt szerették volna továbbra is működtetni 
az óvodát, amit a MÁK szerint meg is tehettek volna társulás nélkül, a fenntartói jog 
átadásával, egyfajta fenntartói szerződés megkötésével. Időközben az EMMI jogértelmezést 
küldött a MÁK-nak, amely szerint több önkormányzat közösen csak és kizárólag jogi 
személyiségű társulás útján láthatja el az óvodai nevelés feladatot, vagy dönthet az önálló 
fenntartás mellett. Ennek megfelelően megkérdeztük a társult önkormányzatok 
polgármestereit, hogy milyen formában kívánják megoldani az óvodai nevelést. A halimbai, 
magyarpolányi és nyirádi polgármesterektől azt a választ kaptuk, hogy önállóan kívánják 
megoldani, így Magyarpolánynak is célszerű emellett dönteni, hisz a jogi személyiségű 
társulás létrehozását a jelenlegi hivatali létszámmal nem tudjuk fenntartani, ahhoz két személy 
felvételére lenne szükség. Ezt viszont a központi költségvetés nem finanszírozza. A probléma 
az, hogy az ez évi költségvetés még biztosít fedezetet az óvoda fenntartására, de nem biztos, 
hogy ez a következő nevelési évben is biztosított lesz. A köznevelési törvény 2013. 
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szeptember 1-jével hatályba lépő rendelkezései az óvodákban az alábbi személyeket kell 
alkalmazni: 

1 fő intézményvezető 
1 fő tagintézmény-vezető tagintézményenként 
2 fő intézményvezető-helyettes 201 gyermek felett (alatta 1 fő 50 gyermektől) 
1 fő óvodatitkár 
1 fő dajka csoportonként 
1 fő gondozónő és takarító intézményenként, továbbá telephelyenként, ahol legalább 3 
óvodai csoport működik 
1 fő pedagógiai asszisztens 3 óvodai csoportonként 
0,5 fő óvodapszichológus 
1 fő rendszergazda 

A társulásban részt vevő települések polgármesterei az előzetes tárgyalásokon azért is 
foglaltak állást a további közös fenntartás mellett, mert abban az esetben elegendő lett volna a 
6 tagintézményre 1 fő intézményvezetőt, 2 fő intézményvezető-helyettest, 1 fő óvodatitkárt, 
0,5 fő óvodapszichológust és 1 fő rendszergazdát alkalmazni. Azzal, hogy a jogszabályok 
szinte ösztönzik az önkormányzatokat (főleg a kisebbeket, akik nem tudnak társulási 
munkaszervezetet fenntartani) az önálló intézményfenntartásra most a fenti létszám helyett 6 
fő intézményvezetőt, 3 fő intézményvezető-helyettest, 6 fő óvodatitkárt, 3 fő 
óvodapszichológust és 6 fő rendszergazdát kell majd alkalmazni, ami egyáltalán nem 
gazdaságos megoldás. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület a 
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 17/2013. (V. 30.) 
számú határozata: 

1. Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény (Mötv.) 146. § (1) bekezdése 
értelmében a Bakony-völgye Óvodafenntartó Társulás (székhely: 8446 Kislőd, 
Hősök tere 1.) Társulási Megállapodását 2013. június 30-ával felmondja. 

2. A Képviselő-testület a Bakony-völgye Óvodafenntartó Társulás e határozat 
mellékletét képező megszüntető okiratát elfogadja. 

3. A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy 2013. július 1-jétől az Mötv. 13. § (1) 6. 
pontjában meghatározott óvodai ellátás kötelező önkormányzati feladatról önálló 
köznevelési intézmény alapításával és fenntartásával gondoskodik. 

4. 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 Magyarpolányi Hosszú-hegyi Német Nemzetiségi Óvoda és 
Egységes Óvoda-bölcsőde megalapításáról, alapító okiratának elfogadásáról. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet a 
Magyarpolányi Hosszú-hegyi Német Nemzetiségi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 
alapító okiratának rendelkezéseiről. Elmondta, hogy az elfogadásra az 1. előterjesztésben 
elmondottak miatt van szükség. Az óvoda nevét és tevékenységi körét, szakfeladatait a jegyző 
az óvodavezetővel egyeztette. A Kincstárral egyeztettük az Alapító Okirat részleteit, azok a 
jogszabályi előírásoknak megfelelnek. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület 
határozzon a Magyarpolányi Hosszú-hegyi Német Nemzetiségi Óvoda és Egységes Óvoda-
bölcsőde megalapításáról, és alapító okiratának elfogadásáról. 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 7 szavazattal, 0 
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. (V. 30.) 
számú határozata: 

1. Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarpolányi 
Hosszú-hegyi Német Nemzetiségi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde e 
határozat mellékletét képező Alapító Okiratát elfogadja, a köznevelési intézményt 
2013. július 1. napjával megalapítja. 

2. 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: 2013. június 30. 

3.) Napirend: Előterjesztés Magyarpolány Község Önkormányzat közép- és hosszú távú 
vagyongazdálkodási tervének elfogadásáról. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester elmondta, hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatal Törvényességi és 
Felügyeleti Főosztálya VE-B-004/1169/2013. ügyiratszámú törvényességi felhívásában 
jelezte, hogy a Képviselő-testület nem tett eleget a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény 9. § (1) bekezdésében meghatározott közép- és hosszú távú 
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vagyongazdálkodási terv készítésére vonatkozó kötelezettségének. Ennek megfelelően a 
jegyző elkészítette azt, a terv az előterjesztett határozati javaslatban olvasható. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület 
Kislőd Község Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét 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 19/2013. (V. 30.) 
számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 
vagyongazdálkodásának az Alaptörvényben, valamint a nemzeti vagyonról szóló 
2011. évi CXCVI. törvény 7. § (2) bekezdésében meghatározott rendeltetése 
biztosításának céljából Magyarpolány Község Önkormányzatának közép- és hosszú 
távú vagyongazdálkodási tervét az alábbiak szerint fogadja el: 

 
I. Középtávú vagyongazdálkodási terv (2012-2017) 

 
1. Az önkormányzati vagyonnal – mint a nemzeti vagyonnal – felelős módon, 

rendeltetésszerűen kell gazdálkodni. 
2. A vagyongazdálkodás feladata az önkormányzat teherbíró képességéhez igazodó, 

elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek 
kielégítéséhez szükséges vagyon egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és 
költségtakarékos működtetése, értékének megőrzése, állagának védelme, 
értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá a feleslegessé váló 
vagyontárgyak elidegenítése. 

3. Az önkormányzati vagyonfejlesztés céljait (létrehozás, bővítés, felújítás) a 
Képviselő-testület döntései és az éves költségvetési rendelet határozza meg. 

4. Az önkormányzati vagyon hasznosításának módjai: 

a) Vagyon értékesítése: 
A rendelkezésre álló szabad vagyon értékesítését forgalmi értékbecsléssel 
megalapozva, nyilvános pályázati kiírás alapján, a vagyonrendelet 
előírásai szerint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 
alapján kell végezni. 

b) Bérbeadás útján történő hasznosítás: 
A lakás és nem lakás célú helyiségek, valamint telkek hasznosítása 
elsősorban bérleti szerződés keretében lehetséges. Törekedni kell arra, 
hogy bérlet útján hasznosítható helyiség minél rövidebb ideig legyen 
kihasználatlan állapotban, ennek érdekében a folyamatos pályáztatás 
szükséges. 

c) Vállalkozás folytatásával történő vagyonhasznosítás: 
Az önkormányzati feladatok ellátásához nélkülözhetetlen vagyonnal 
vállalkozási tevékenység folytatható. Az önkormányzati vállalkozás az 
alaptevékenységet nem veszélyeztetheti. 

5.    A bérleti díjakat a piaci viszonyok figyelembevételével kell megállapítani. 
   



6 
 

II. Hosszú távú vagyongazdálkodási terv: (2012-2022) 
 

1. A hosszú távú vagyongazdálkodási terv alapjául a középtávú vagyongazdálkodási 
terv szolgál. 

2. A vagyonhasznosítás során a bevételszerzés, illetve a kiadáscsökkenés mellett 
szem előtt kell tartani, hogy az ne eredményezzen vagyonfelélést. 

3. A piaci helyzet ismeretében szükséges az értékesítendő és más módon 
hasznosítható vagyonelemek felülvizsgálata. 

4. Az önkormányzat számára kedvező, vagyongyarapodást eredményező pályázati 
lehetőségeket maximálisan ki kell használni. 

4.) Napirend: Előterjesztés a temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 22/2003. (XII. 10.) 
rendelet módosításáról. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet a 
temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 22/2003. (XII. 10.) rendelet szükséges 
módosításáról. Ennek keretében elmondta, hogy a módosítás nem igazán érinti a kialakult 
gyakorlatot, hiszen a hatályon kívül helyezendő, a temetési vállalkozó részére meghatározott, 
a vállalkozó által fizetendő díjakat már régóta nem szedi az önkormányzat, mivel azt a 
vállalkozók áthárították a temettetők felé. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület a 
temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 22/2003. (XII. 10.) rendelet módosításáról szóló, 
előterjesztett rendelet-tervezetet fogadja el. 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 7 szavazattal, 0 
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotta: 
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5.) Napirend: Szóbeli előterjesztés a házi segítségnyújtás keretében ellátott gondozottak 
számának megállapításáról. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

Polgármester tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy az Alapszolgáltatási Központ 
vezetője, György Anita kérte a Képviselő-testületet, hogy hagyja jóvá, hogy az 
Alapszolgáltatási Központ házi segítségnyújtás keretében 72 fő gondozottat lásson el. 

György Anita önkormányzati képviselő elmondta, hogy erre azért van szükség, mert az 
ellátottak száma növekedni fog. Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy ez többlet kiadást 
nem eredményez, mert úgy számolták ki a gondozottak számának növekedését, hogy a 
megnövelt létszám az alkalmazotti létszám növekedését, illetve az egyéb plusz költségeket 
finanszírozza. 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-
testület hagyja jóvá, hogy az Alapszolgáltatási Központ házi segítségnyújtás keretében 72 fő 
gondozottat lásson 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 20/2013. (V. 30.) 
számú határozata: 

1. Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy az 
Alapszolgáltatási Központ házi segítségnyújtás keretében 72 fő gondozottat lásson 
el. 

2. A Képviselő-testület megbízza polgármestert, hogy a határozatot küldje meg az 
Alapszolgáltatási Központ részére. 

Felelős: Polt Rita polgármester 
Határid ő: azonnal 

6.) Napirend: Szóbeli előterjesztés Dobosi Gergely jegyző megbízásáról az Önkormányzat 
képviseletére az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsában. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

Polgármester tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy 2013. június 5-én tanácsülést tart az 
Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa, amelyen szóba kerül a Társulás esetleges 
megszüntetése, ami érinti az Önkormányzat üzemeltetésében álló iskolabuszt is, ezért 
mindenképpen részt kell venni a tanácsülésen. Polgármester elmondta, hogy egyéb 
elfoglaltságai miatt nem tud részt venni, ezért javasolta, hogy a Képviselő-testület bízza meg a 
jegyzőt a képviselet ellátására. 
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A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 7 szavazattal, 0 
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013. (V. 30.) 
számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete meghatalmazza Dobosi 
Gergely jegyzőt, hogy az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának 
2013. május 5-i ülésén Magyarpolány Község Önkormányzatát teljes joggal 
képviselje. 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester a Képviselő-testület rendkívüli, 
nyilvános ülését 16.45 órakor bezárta. 

K.m.f. 

 Polt Rita Dobosi Gergely 
 polgármester jegyző 


