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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. szeptember 18-
án 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. 

Jelen voltak: Polt Rita polgármester 
 Böröndi Ferenc alpolgármester 
 Csabai Tibor 
 György Anita 
 Dr. Király Lászlóné 
 Kozma László és 
 Dr. Paksi Zoltán önkormányzati képviselők 

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

A meghívottak közül megjelent és a napirend tárgyalásánál jelen volt: 

 Dobosi Gergely körjegyző 

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 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 magyarpolányi általános iskola működtetésének átvállalásáról 2013. 
január 1-jétől. 

 Előadó: Polt Rita polgármester 
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2.) Beszámoló Magyarpolány és Kislőd Községek Körjegyzősége 2012. évi 
gazdálkodásának I. félévi helyzetéről. 

 Előadó: Dobosi Gergely körjegyző 

3.) Beszámoló a Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda Noszlop 
Magyarpolányi Tagintézményeinek 2012. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről. 

 Előadó: Polt Rita polgármester 

4.) Beszámoló a Közös Fenntartású Alapszolgáltatási Központ 2012. évi 
gazdálkodásának I. félévi helyzetéről. 

 Előadó: Polt Rita polgármester 

5.) Beszámoló az Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről. 
Előterjesztés az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 13.) 
önkormányzati rendelet módosításáról. 

 Előadó: Polt Rita polgármester 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

1.) Napirend: Előterjesztés a magyarpolányi általános iskola működtetésének átvállalásáról 
2013. január 1-jétől. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet a 
magyarpolányi általános iskola működtetésének átvállalásáról. Elmondta, hogy jelenleg a 
2013. évi költségvetés számai nem ismertek, így azt sem lehet tudni, hogy milyen 
finanszírozást biztosít az állam a működtetésre, de az előzetes információk arról szólnak, 
hogy talán megéri majd átvállalni a működtetést. Elmondta, hogy az Önkormányzat eddig 
rengeteg pénzt ölt bele az iskola épületek felújításába, korszerűsítésébe, így az iskola 
épületeket véleménye szerint az Önkormányzatnak kell a továbbiakban is fenntartania. 
Elmondta még, hogy a jelenlegi szándéknyilatkozat még nem végleges döntés, az 
Önkormányzatnak október végéig még egy döntést kell hoznia arról, hogy valóban vállalja-e a 
működtetést, remélhetőleg már a finanszírozás számadatainak birtokában. 

Dr. Király Lászlóné képviselő elmondta, hogy véleménye szerint is vállalni kell a 
működtetést, mert így az Önkormányzat felelőssége maradhat az állagmegóvás, amit 
felelősségteljesen tud majd elvégezni. 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-
testület az előterjesztett határozati javaslatot fogadja el. 
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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 51/2012. (IX. 18.) 
számú határozata: 

Magyarpolány Község Képviselő-testülete az Nkt. 74. § (5) bekezdésében, továbbá a 
97. § (24) bekezdés a) pontja alapján vállalja az önkormányzat illetékességi területén 
lévő, saját tulajdonában álló valamennyi, az állami intézményfenntartó központ által 
fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan 
vagyon Nkt. 76. §-a szerinti működtetését. 

2.) Napirend: Beszámoló Magyarpolány és Kislőd Községek Körjegyzősége 2012. évi 
gazdálkodásának I. félévi helyzetéről. 

Előadó: Dobosi Gergely körjegyző 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester felkérésére körjegyző az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a 
Képviselő-testületet Magyarpolány és Kislőd Községek Körjegyzősége 2012. évi 
gazdálkodásának I. félévi helyzetéről. Ennek keretében elmondta, hogy a Körjegyzőség 
féléves gazdálkodása az eredeti előirányzatoknak megfelelő takarékos gazdálkodás. Egyedül a 
kislődi fénymásoló vásárlás miatt ugrott 420%-ra a felhalmozási kiadás, de az a kislődi 
képviselő-testület egyetértésével történt. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület 
Magyarpolány és Kislőd Községek Körjegyzősége 2012. évi gazdálkodásának I. félévi 
helyzetéről szóló beszámolót 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 52/2012. (IX. 18.) 
számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarpolány és 
Kislőd Községek Körjegyzősége 2012. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről 
szóló beszámolót elfogadja. 
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3.) Napirend: Beszámoló a Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda Noszlop 
Magyarpolányi Tagintézményeinek 2012. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester az előterjesztés mellékletét képező táblázatokban foglaltak szerint tájékoztatta 
a Képviselő-testületet a Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda Noszlop 
Magyarpolányi Tagintézményeinek 2012. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről. 
Elmondta, hogy a tagintézmények gazdálkodása takarékos, az eredeti előirányzatokat követő. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület a 
tagintézmények 2012. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló beszámolót 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 53/2012. (IX. 18.) 
számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Német Nemzetiségi 
Általános Iskola és Óvoda Noszlop magyarpolányi tagintézményei 2012. évi 
gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló beszámolót elfogadja. 

4.) Napirend: Beszámoló a Közös Fenntartású Alapszolgáltatási Központ 2012. évi 
gazdálkodásának I. félévi helyzetéről. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester az előterjesztés mellékletét képező táblázatokban foglaltak szerint tájékoztatta 
a Képviselő-testületet a Közös Fenntartású Alapszolgáltatási Központ 2012. évi 
gazdálkodásának I. félévi helyzetéről. Elmondta, hogy a tagintézmények gazdálkodása 
takarékos, az eredeti előirányzatokat követő. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület a 
Közös Fenntartású Alapszolgáltatási Központ 2012. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről 
szóló beszámolót 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 54/2012. (IX. 18.) 
számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alapszolgáltatási 
Központ 2012. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló beszámolót elfogadja. 

5.) Napirend: Beszámoló az Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről. 
Előterjesztés az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 13.) 
önkormányzati rendelet módosításáról. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet az 
Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről. Elmondta, hogy a 
Önkormányzat gazdálkodása takarékos, az eredeti előirányzatokat követő. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az 
Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló beszámolót 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 55/2012. (IX. 14.) 
számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 
2012. évi gazdálkodásának I. féléves helyzetéről szóló beszámolót elfogadja. 

Polgármester ezt követően javasolta, hogy a Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi 
költségvetéséről és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 2/2012. (II. 13.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 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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Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester a Képviselő-testület nyilvános 
ülését 17.30 órakor bezárta. 

K.m.f. 

 Polt Rita Dobosi Gergely 
 polgármester körjegyző 


