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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-       /2012. 

J E G Y Z ŐK Ö N Y V  

Készült: Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 11-én 
17.00 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről. 

Jelen voltak: Polt Rita polgármester 
 Csabai Tibor 
 György Anita 
 Dr. Király Lászlóné és 
 Kozma László önkormányzati képviselők 

Távol maradt képviselők: 

 Böröndi Ferenc alpolgármester 
 Dr. Paksi Zoltán önkormányzati képviselők 

Meghívottak: Dobosi Gergely körjegyző 
Mayer Péter, a Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke 
Baumgartner Zsoltné, tagintézmény vezető 

A meghívottak közül megjelent és a napirend tárgyalásánál jelen volt: 

 Dobosi Gergely körjegyző 

Az ülésen megjelent még Kató Balázs és Kocsis Levente, a Polányi Passzió fesztivál 
ötletgazdái. 

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 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 5 szavazattal, 0 
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a napirendet az alábbiak szerint elfogadta: 
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Napirend: 

1.) Előterjesztés a Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda magyarpolányi 
Német Nemzetiségi Általános Iskola Tagintézménye foglalkoztatotti létszámának 
növeléséről. 

 Előadó: Polt Rita polgármester 

2.) Szóbeli előterjesztés Kovács Krisztián magyarpolányi lakos kérelméről. 

 Előadó: Dobosi Gergely körjegyző 

3.) Előterjesztés a Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött 
együttműködési megállapodás módosításáról.  

 Előadó: Polt Rita polgármester 

4.) Szóbeli előterjesztés a Polányi Passzió nevű rendezvény 
támogatásáról/megrendezéséről. 

 Előadó: Polt Rita polgármester 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

1.) Napirend: Előterjesztés a Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda magyarpolányi 
Német Nemzetiségi Általános Iskola Tagintézménye foglalkoztatotti létszámának növeléséről. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet a 
tagintézmény alkalmazotti létszáma növelésének szükségességéről. Ennek keretében 
elmondta, hogy a tagintézmény vezetője azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testülethez, hogy 
az járuljon hozzá az alkalmazotti létszám egy státusszal történő bővítéséhez, illetve 
finanszírozza ennek költségeit, tekintettel arra, hogy az osztálylétszámok emelkedésével 
szükséges egy fő napközis tanító felvétele. Elmondta, hogy ennek hiányában a gyermekek 
megfelelő napközis ellátása nem megoldható. 

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 40/2012. (VI. 11.) 
számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a 
Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda Noszlop Német Nemzetiségi 
Általános Iskola Magyarpolány tagintézményben egy fő tanító teljes munkaidőben 
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történő felvételét és határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban történő 
alkalmazását 2012. szeptember 1. napjától. 

A Képviselő-testület a tanító alkalmazásával kapcsolatban felmerülő összes költség 
megfizetését vállalja. 

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

Felelős: Polt Rita polgármester 
Határid ő: azonnal 

2.) Napirend: Szóbeli előterjesztés Kovács Krisztián magyarpolányi lakos kérelméről. 

Előadó: Dobosi Gergely körjegyző 

Körjegyző tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy Kovács Krisztián 8449 Magyarpolány, 
Táncsics utca 6/A. szám alatti lakos azzal a kéréssel fordult az Önkormányzathoz, hogy a 
tulajdonát képező 549/4. hrsz. alatti családi ház előtt kerítést építhessen önkormányzati 
tulajdonú ingatlanrész elkerítésével. Azért lenne erre szükség, mert az utcában korábban 
mindenki úgy építkezett, hogy a saját ingatlanhatárokat átlépve, önkormányzati 
ingatlanrészeket elkerítve létesítettek kerítést. Ennek megfelelően, ha a Helyi Építési 
Szabályzat szerinti egységes utcakép kialakítására törekszik, akkor neki is így kell tennie. Ha 
azonban ezt a Képviselő-testület nem engedélyezi, akkor a kerítést a telekhatáron fogja 
megépíteni, ami viszont az utcaképet rontja, hiszen az a szomszédokétól eltérő lesz, nem lesz 
egységes. A lekerítéssel 30 négyzetméternyi közterületet foglalna el a jegyzőkönyvhöz csatolt 
helyszínrajz szerint a Táncsics utca melletti közterületből. 

Kozma László önkormányzat képviselő elmondta, hogy véleménye szerint nem szabad 
hagyni, hogy a jelenlegi utcaképtől eltérően legyen megépítve e kerítés, még akkor sem, ha 
így 30 m2-rel kisebb lesz a közterület, mert az úgysem lesz észrevehető, hisz a szomszédok 
már a kerítések síkjában elkerítették azt. 

Polgármester elmondta, hogy véleménye szerint sem számít az a 30 m2-nyi közterület, hisz 
azt felhasználni a többi szomszéd építkezése miatt már nem is lehet. Ebben a kérdésben 
fontosabb az utcakép egységessége. 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-
testület járuljon hozzá ahhoz, hogy Kovács Krisztián 8449 Magyarpolány, Táncsics utca 6/A. 
szám alatti lakos a kerítését úgy építhesse meg, hogy a Táncsics utca 549/4. hrsz. alatti családi 
ház előtti közterületből körülbelül 30 m2-nyi részt lekeríthessen az utcakép egységessége 
érdekében. 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 5 szavazattal, 0 
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 
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Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 41/2012. (VI. 11.) 
számú határozata 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy 
Kovács Krisztián 8449 Magyarpolány, Táncsics utca 6/A. szám alatti lakos a háza 
előtti kerítését úgy építse meg, hogy a Táncsics utca 549/4. hrsz. alatti családi ház 
előtti közterületből 30 m2-nyi részt lekerítsen az utcakép egységessége érdekében. 

3.) Napirend: Előterjesztés a Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött 
együttműködési megállapodás módosításáról. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet a 
Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás 
módosítás módosításának szükségességéről. Ennek keretében elmondta, hogy a módosítás 
gyakorlatilag csak formalitás, arra az adatváltozások miatt van szükség. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület a 
megállapodás módosítását 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 42/2012. (VI. 11.) 
számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarpolányi Német 
Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodást elfogadja. Az 
Együttműködési Megállapodás e határozat mellékletét képezi. 

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, 
egyben felhatalmazza az Együttműködési Megállapodás Képviselő-testület nevében 
történő aláírására. 

Felelős: Polt Rita polgármester 
Határid ő: azonnal 

4.) Napirend: Szóbeli előterjesztés a Polányi Passzió nevű rendezvény 
támogatásáról/megrendezéséről. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

Polgármester köszöntötte Kató Balázs és Kocsis Levente szervezőket. Elmondta, hogy több 
alkalommal egyeztettek már a rendezvény megszervezéséről, azonban még jó pár kérdés 
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megválaszolatlan maradt. Ezek többek között a felelősség kérdése, a részletes programterv, a 
pontos költségvetés, vén kérdése. 

Kató Balázs elmondta, hogy jelenleg az Önkormányzat által ígért 2,5 millió forinton kívül 
500.000 forint támogatást sikerült szerezniük a rendezvény megvalósítására, jelenleg ez áll 
rendelkezésre, így ehhez igazították a rendezvény programjait és költségvetését is. 
Kidolgoztak kétféle programverziót, egyet magasabb és egyet alacsonyabb költségvetéssel. (A 
programtervek a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) A magasabb költségvetésű program 
értelemszerűen színesebb, annak a költségei 5.550.000 forintra rúgnak, míg az alacsonyabb 
költségvetésű szerényebb rendezvényterv 3.050.000 forintba kerül. 

Dr. Király Lászlóné önkormányzati képviselő előadta, hogy a rendezvény nevével nem ért 
egyet, mert azt sokan a Polányi Passió kifigurázásaként fogják majd érteni. 

Kató Balázs elmondta, hogy véleménye szerint nagyon jó a név, kreatív, és ez egyáltalán nem 
fricska, hanem épp arról szól, hogy Magyarpolányban létezik a Passió, mint komoly 
művészeti rendezvény, azonban létezik egy könnyedebb változata is, a Passzió. 

Polgármester elmondta, hogy a Polányi Passió, mint név Tömöry Péter rendező ötlete, így 
tőle kellene engedélyt kérni a név átvariálására. Véleménye szerint a rendező ezt nem fogja jó 
néven venni, hisz a Passió Egyesület és az Önkormányzat között nem felhőtlen a viszony. 

Kató Balázs elmondta, hogy megkérdezi a rendezőt erről. 

Polgármester elmondta, hogy a most megküldött legújabb programtervben még mindig nem 
látja a feladatok felosztását, az egyes helyszínek felelőseinek megnevezését, a parkolás 
biztosításáról gondoskodó személyeket, a takarító személyzet megjelölését. 

Kató Balázs elmondta, hogy az LM-Véd Kft. gondoskodna a rendezvény biztosításáról, ők 
gondoskodnának a parkoltatásról is. Elmondta, hogy a korábbi polgármesteri ígéret szerint az 
Önkormányzat alkalmazásában álló takarítók intéznék a takarítást. 

Polgármester elmondta, hogy nem a szakszemélyzetre gondolt, hanem azokra, akik 
önkéntesként segítenék a rendezvény lebonyolítását, illetve a takarításban az önkormányzati 
dolgozóknak segítőkre. 

Kató Balázs elmondta, hogy az emberek megvannak, csak az a programtervben nem szerepel. 

Körjegyző elmondta, hogy a Képviselő-testület legnagyobb dilemmája a rendezvényért való 
felelősség kérdése. Jelenleg ugyanis az a helyzet, hogy az Önkormányzatnak, illetve közvetve 
a polgármesternek kellene felvállalnia a rendezvénnyel kapcsolatos összes felelősséget, holott 
sem a szervezésben, sem a lebonyolításban nem vesz részt. Összességében, ha bárki elront 
valamit, vagy bármi probléma történik a polgármestert terheli a felelősség anélkül, hogy 
ráhatása lenne a dolgok menetére. Ez a legfőbb probléma amellett, hogy 2,5 millió forintot 
kellene adni egy olyan rendezvényre, amely az időpontja előtt egy hónappal még tervi szinten 
sincs kidolgozva. 

Kató Balázs elmondta, hogy ha kell alapítanak egy betéti, vagy egy korlátolt felelősségű 
társaságot, esetleg keresnek egy egyesületet, akinek a nevében a szervezés folyhatna. 

Kocsis Levente elmondta, hogy véleménye szerint erre már nincs idő. 
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Polgármester előadta, hogy talán a Passió Egyesülettel, azon belül is annak elnökével, Sebe 
Istvánnal lehetne felvenni a kapcsolatot, hátha felvállalja a szervezést. Elmondta továbbá, 
hogy véleménye szerint nagyon sok olyan körülmény nincs tisztázva, ami nélkül az 
Önkormányzat nem tudja biztosítani az ígért támogatást, pláne nem tudja felvállalni a 
rendezvényért való felelősséget. 

Kozma László önkormányzati képviselő elmondta, hogy ebben a formában és készültségi 
fokban ezt a rendezvényt ő nem tudja támogatni. Elmondta, hogy sok olyan lényeges 
információ, részletkidolgozás hiányzik még a tervből, ami alapjaiban befolyásolja a 
rendezvény megszervezhetőségét. Amíg ezek nem állnak rendelkezésre, addig a felelősség 
vállalása, és a támogatás átutalása részéről elképzelhetetlen. 

Polgármester elmondta, hogy véleménye szerint is sok lényeges információ hiányzik még a 
megfelelő döntéshez, ezért kérte, hogy azok beszerzéséről, a részletek kidolgozásáról a 
szervezők gondoskodjanak, egyeztessenek a Passió Egyesület elnökével a szervezés és a 
felelősségvállalás kérdésében, gondolkodjanak a felelősség egyéb formában történő 
felvállalásának lehetőségéről, illetve egyeztessenek Tömöry Péter rendezővel a rendezvény 
nevéről. Elmondta, hogy szükséges az egyes programrészek felelőseinek összegyűjtése és 
megnevezése is. E kérdések tisztázásáig a Képviselő-testület nem tud felelős döntést hozni, 
ezért javasolta a napirendi pont tárgyalásának elhalasztását. 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 5 szavazattal, 0 
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a napirendi pont tárgyalását elhalasztotta. 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester a Képviselő-testület rendkívüli, 
nyilvános ülését 18.30 órakor bezárta. 

K.m.f. 

 Polt Rita Dobosi Gergely 
 polgármester körjegyző 


