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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. június 10-én 
16.00 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.) Szóbeli előterjesztés Csabai Tibor a Magyarpolányi Alapfokú Művészeti Iskola 
igazgatói állására benyújtott pályázatának véleményezéséről. 

 Előadó: Polt Rita polgármester 
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2.) Előterjesztés az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
Megállapodásának felmondásáról. 

 Előadó: Polt Rita polgármester 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

1.) Napirend: Szóbeli előterjesztés Csabai Tibor a Magyarpolányi Alapfokú Művészeti Iskola 
igazgatói állására benyújtott pályázatának véleményezéséről. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

Polgármester az tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ Ajkai Tankerülete 100-27/2013/KIK/170 ügyiratszámú levelében megkereste a 
Képviselő-testületet, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 68. § (1) 
bekezdésében foglalt jogszabályi rendelkezések értelmében véleményezze a Magyarpolányi 
Alapfokú Művészeti Iskola igazgatói állására beérkezett pályázatokat. Az igazgatói állásra 
mindössze egy pályázat érkezett be, a pályázó Csabai Tibor az intézmény korábbi igazgatója. 
Csabai Tibor pályázata a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
Polgármester elmondta, hogy vegyes érzésekkel fogadta a pályázatot. Egyrészt tisztában van 
vele, hogy Csabai Tibor remek pedagógus, művész, a gyerekek és a szülők szeretik. Másrészt 
viszont az intézmény adminisztrációját, elszámolásait, adatszolgáltatásait rosszul irányította, a 
tanárok számonkérése a befizetések, adatszolgáltatások tekintetében elmaradt, amely miatt a 
Magyar Államkincstár nagyon komolyan elmarasztalta az intézményt, az önkormányzatot 
pedig, mint fenntartót 24.574.005 forint összegű normatív támogatás vissza- illetve azt terhelő 
késedelmi és jogtalan igénybevételi kamat megfizetésére kötelezték. Ebből a szempontból 
Csabai Tibor igazgatói munkája kifogásolható. Polgármester elmondta, hogy véleménye 
szerint a Képviselő-testületnek - ha véleményt formál - mindkét oldalra célszerű rávilágítania, 
hiszen ez adhat a leendő munkáltató számára teljes képet. 

Dr. Király Lászlóné önkormányzati képviselő elmondta, hogy véleménye szerint Csabai 
Tibor valóban kiváló pedagógus, de az intézményvezetői munkáját nem látta el megfelelően, 
ebből is fakadt a rendkívüli mértékű normatíva visszafizetési kötelezettség. 

Dr. Paksi Zoltán önkormányzati képviselő elmondta, hogy valóban igaz, hogy az 
intézményvezetéssel járó adminisztratív munkájában voltak hiányosságok, de nagyon fontos 
tény, hogy a művészetoktatásban az iskola jó eredményeket ért el, amiket a különböző 
elismerések, díjak is mutatnak. Az intézményben zajló oktatási tevékenységnek olyan irányt 
határozott meg, amely az évek során megfelelőnek bizonyult, az iskola egyre bővült, az 
intézményt a gyerekek és a szülők szerették, amely viszont kifejezetten jó intézményvezetői 
eredményt, munkát takar. 

Kozma László önkormányzati képviselő elmondta, hogy egyetért Dr. Paksi Zoltán 
önkormányzati képviselő véleményével. Elmondta, ha a képviselő-testület véleményt formál, 
akkor valóban mindkét oldalt meg kell világítani, azaz azt, hogy az adminisztratív 
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tevékenysége nem volt mindig megfelelő, de a művészetoktatás és annak megszervezése 
tekintetében feladatait jól látta el. 

Böröndi Ferenc alpolgármester elmondta, hogy véleménye szerint a fentieken kívül 
figyelemmel kell lenni arra is, hogy örvendetes, ha a magyarpolányi iskolának magyarpolányi 
igazgatója marad. 

Dr. Király Lászlóné  önkormányzati képviselő elmondta, egyetért azzal, hogy Csabai Tibor 
a művészetoktatás és annak szervezése tekintetében jól látta el feladatait, illetve jó pedagógus 
volt, de ez nem feltétlenül jelenti, hogy intézményvezetőnek is megfelelő. Az 
intézményvezetői munka része az intézmény adminisztrációjának, elszámolásainak előírások 
szerinti irányítása, és ebben nem volt jó. Elmondta, hogy véleménye szerint is részletezni kell 
a képviselő-testületi véleményben mindkét oldalt, hogy a leendő munkáltató az összes 
információ birtokában dönthessen. 

Dr. Paksi Zoltán önkormányzati képviselő elmondta, hogy az intézményvezető feladatainak 
csak egy része - bár természetesen fontos része - az intézmény adminisztrációjának megfelelő 
irányítása. Véleménye szerint a fontosabb rész az intézmény oktatási, nevelési 
tevékenységének menedzselése, amiben viszont Csabai Tibor vitathatatlan érdemeket ért el. 
Azt sem szabad elfelejteni, hogy a művészetoktatás Magyarpolányban történő elindítása az ő 
nevéhez fűződik, ő kezdte el és futtatta fel ezt a tevékenységet. 

Polgármester elmondta, hogy véleménye szerint a legkorrektebb eljárás az lenne, ha a 
Képviselő-testület a véleményében reflektálna Csabai Tibor megfelelő művészetoktatási 
tevékenységére, felhívná a figyelmet az adminisztratív munkában tapasztalt hiányosságokra, 
és összefoglalásként javaslatot tenne alkalmazására, azzal, hogy kapjon az adminisztrációban 
aktívabb segítséget. 

Polgármester az alábbi határozati javaslatot terjesztette a Képviselő-testület elé:  

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

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ Ajkai Tankerületének megkeresése alapján a 
Magyarpolányi Alapfokú Művészeti Iskola igazgatói állására jelentkező Csabai 
Tibor pályázatáról az alábbi véleményt alkotja: 

1. A Képviselő-testület Csabai Tibort kiváló művésznek és művészetoktatási 
szakembernek tartja. A művészetoktatás Magyarpolányban és annak térségében 
történő elindítása és kiemelkedő színvonalon való kiépítése, fenntartása pályázó 
vitathatatlan érdeme. Csabai Tibor az intézmény művészeti, szakmai vezetését 
intézményvezetőként kifogástalanul látta el, az intézmény fejlesztésének, 
fejlődésének megfelelő irányvonalat talált, amelyet a diákok hazai és nemzetközi 
megmérettetéseken elért eredményei, a szakmai díjak és elismerések, valamint a 
szülők pozitív visszajelzései is igazolnak. 

2. A Képviselő-testület tapasztalatai alapján a Magyarpolányi Alapfokú Művészeti 
Iskola adminisztrációja, adatszolgáltatásai, elszámolásai Csabai Tibor vezetése 
alatt sok esetben nem a jogszabályi előírásoknak és a fenntartó elvárásainak 
megfelelően történtek, amelyet Magyar Államkincstár által az intézményben 
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lefolytatott ellenőrzés során felvett VES/10182/5/2012. ügyiratszámú 
jegyzőkönyvben foglalt megállapítások is alátámasztanak. 

3. Amennyiben a Csabai Tibor vezetése alatt működő intézmény a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ Ajkai Tankerülete részéről a 2. pontban részletezett 
feladatok vonatkozásában megfelelő kontrollt és adminisztratív segítséget kap, 
úgy Csabai Tibor intézményvezetői kinevezését a Képviselő-testület támogatja. 

Dr. Király Lászlóné önkormányzati képviselő elmondta, hogy véleménye szerint ez a 
legkorrektebb vélemény, amit a Képviselő-testület alkothat. 

Böröndi Ferenc alpolgármester elmondta, hogy egyetért Dr. Király Lászlóné véleményével. 

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

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013. (VI. 10.) 
számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ Ajkai Tankerületének megkeresése alapján a 
Magyarpolányi Alapfokú Művészeti Iskola igazgatói állására jelentkező Csabai 
Tibor pályázatáról az alábbi véleményt alkotja: 

1. A Képviselő-testület Csabai Tibort kiváló művésznek és művészetoktatási 
szakembernek tartja. A művészetoktatás Magyarpolányban és annak térségében 
történő elindítása és kiemelkedő színvonalon való kiépítése, fenntartása pályázó 
vitathatatlan érdeme. Csabai Tibor az intézmény művészeti, szakmai vezetését 
intézményvezetőként kifogástalanul látta el, az intézmény fejlesztésének, 
fejlődésének megfelelő irányvonalat talált, amelyet a diákok hazai és nemzetközi 
megmérettetéseken elért eredményei, a szakmai díjak és elismerések, valamint a 
szülők pozitív visszajelzései is igazolnak. 

2. A Képviselő-testület tapasztalatai alapján a Magyarpolányi Alapfokú Művészeti 
Iskola adminisztrációja, adatszolgáltatásai, elszámolásai Csabai Tibor vezetése 
alatt sok esetben nem a jogszabályi előírásoknak és a fenntartó elvárásainak 
megfelelően történtek, amelyet Magyar Államkincstár által az intézményben 
lefolytatott ellenőrzés során felvett VES/10182/5/2012. ügyiratszámú 
jegyzőkönyvben foglalt megállapítások is alátámasztanak. 

3. Amennyiben a Csabai Tibor vezetése alatt működő intézmény a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ Ajkai Tankerülete részéről a 2. pontban részletezett 
feladatok vonatkozásában megfelelő kontrollt és adminisztratív segítséget kap, 
úgy Csabai Tibor intézményvezetői kinevezését a Képviselő-testület támogatja. 
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2.) Napirend: Előterjesztés az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
Megállapodásának felmondásáról. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet az Új 
Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának felmondásáról. Ennek 
keretében elmondta, a magyarpolányi iskolabusz a Társulás tulajdonában, de az 
Önkormányzat üzemeltetésében áll. A végelszámolás 2014. január 31-ig történik meg, aminek 
a része lesz majd az iskolabusszal való elszámolás is. Elmondta, hogy reményei szerint az 
akadály nélkül átkerül majd az Önkormányzat tulajdonába, hiszen az Önkormányzat kifizette 
a 30%-os önrészt, illetve 3 éve üzemelteti. 

Jegyző tájékoztatta a Képviselő-testületet a tanácsülésen elhangzottakról. Elmondta, hogy 
Ajka polgármestere mindenképp a társulás megszüntetése mellett foglalt állást, ugyanis 
fenntartása Ajkának sok pénzébe kerül. A többi polgármester is megfogalmazta, hogy a 
Társulás feladatait már más szervek látják el, így fenntartása felesleges. Ezt követően 
egyhangú szavazással döntött a Tanács a megszüntetés mellett. 

Egyéb 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 23/2013. (VI. 10.) 
számú határozata: 

1. Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Új Atlantisz 
Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodását 2013. június 30. napjával 
felmondja. A képviselő-testület a társulás megszűntetésével egyetért és a határozat 
mellékletét képező megszüntető okiratot elfogadja. 

2. Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, 
hogy az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás általános jogutódja Ajka Város 
Önkormányzata lesz, azzal, hogy helytállási kötelezettsége a társulás 
megszűnésével egyidejűleg rendelkezésére bocsátott pénzügyi források erejéig 
terjed, kivéve a bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, 
valamint közösségi buszok beszerzésének támogatás igénybevételének részletes 
feltételeiről szóló 1/2010 (I.19.) ÖM rendelet felhívása alapján beszerzett 
közösségi busz pályázata, melynek általános jogutódja Magyarpolány Község 
Önkormányzata. 
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3. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a társulás végelszámolását az 
Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás 12/2013. (VI.05.) TT. számú 
határozatával feljogosított polgármesterek (Halimba község és Ajka város 
polgármestere) előterjesztésének kézhezvételét követő 30 napon belül terjessze be 
a képviselő-testület ülésére. 

Felelős: Polt Rita polgármester 
Határid ő: 1-2 pontra 2013. június 30. 

3. pontra: 2014. január 31. 

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

K.m.f. 

 Polt Rita Dobosi Gergely 
 polgármester jegyző 


