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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. november 8-án 
17.00 órakor megtartott rendkívüli, 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 
Baumgartner Zsoltné tagintézmény vezető 

A meghívottak közül megjelent és a napirend tárgyalásánál jelen volt: 

 Dobosi Gergely körjegyző 
Baumgartner Zsoltné tagintézmény vezető 

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 munkaruha pénz keret biztosításáról a közoktatási 
intézmények dolgozóinak.  

 Előadó: Polt Rita polgármester 
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2.) Előterjesztés a Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda Noszlop Alapító 
Okirata módosításának kezdeményezéséről. 

 Előadó: Polt Rita polgármester 

3.) Előterjesztés a Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda Noszlop 
fenntartásáról hozott nyilatkozat visszavonásáról. 

 Előadó: Polt Rita polgármester 

4.) Előterjesztés művészetoktatási szakmai anyagok vásárlásáról. 

 Előadó: Polt Rita polgármester 

5.) Előterjesztés a Magyarpolány 543/27. hrsz. alatti ingatlanra az Önkormányzat 
javára bejegyzett elidegenítési tilalom törléséhez történő hozzájárulásról. 

 Előadó: Polt Rita polgármester 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

1.) Napirend: Szóbeli előterjesztés munkaruha pénz keret biztosításáról a közoktatási 
intézmények dolgozóinak. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester előadta, hogy az elmúlt év gyakorlatához hasonlóan az idei évben is javasolja, 
hogy a Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda Noszlop Magyarpolányi 
Tagintézményében, a Bakony-völgye Óvoda Magyarpolányi Tagintézményében, illetve a 
Magyarpolányi Alapfokú Művészetoktatási Intézményben dolgozók az év végén munkaruha 
pénzt kaphassanak. Elmondta, hogy véleménye szerint személyenként 20.000 forint összegű 
ruhapénz utalványozására biztosíthatna keretet az Önkormányzat, amely összesen 583 ezer 
forintba kerülne úgy, hogy az év közben felvett dolgozók időarányos juttatásban részesülnek. 
Az összeg az Önkormányzat költségvetésében rendelkezésre áll. Javasolta, hogy a Képviselő-
testület az 583 ezer forint összegű munkaruha pénz keretet biztosítsa a fenti intézményekben 
dolgozóknak. Az alábbi határozati javaslatot terjesztette a Képviselő-testület elé: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének …/2012. (XI. 8.) 
számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Német Nemzetiségi 
Általános Iskola és Óvoda Noszlop Magyarpolányi Tagintézményének, a Bakony-
völgye Óvoda Magyarpolányi Tagintézményének és a Magyarpolány Alapfokú 
Művészetoktatási Intézménynek összesen 583.000 forint összegű munkaruhapénz 
keretet biztosít 2012. évi költségvetése terhére. 
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A Képviselő-testület felkéri az intézményvezetőket, hogy a munkaruhapénzek az 
intézmények dolgozói számára történő kifizetéséről gondoskodjanak. 

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

Felelős: Polt Rita polgármester 
Határid ő: 2012. december 20.  

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület a 
fentiek szerint előterjesztett határozati javaslatot fogadja el. 

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

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 61/2012. (XI. 8.) 
számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Német Nemzetiségi 
Általános Iskola és Óvoda Noszlop Magyarpolányi Tagintézményének, a Bakony-
völgye Óvoda Magyarpolányi Tagintézményének és a Magyarpolány Alapfokú 
Művészetoktatási Intézménynek összesen 583.000 forint összegű munkaruhapénz 
keretet biztosít 2012. évi költségvetése terhére. 

A Képviselő-testület felkéri az intézményvezetőket, hogy a munkaruhapénzek az 
intézmények dolgozói számára történő kifizetéséről gondoskodjanak. 

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

Felelős: Polt Rita polgármester 
Határid ő: 2012. december 20. 

2.) Napirend: Előterjesztés a Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda Noszlop Alapító 
Okirata módosításának kezdeményezéséről. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester felkérésére Baumgartner Zsoltné tagintézmény-vezető az előterjesztésben 
foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet az Alapító Okirata módosításának, ezen 
belül a felvehető gyermeklétszám növelésének szükségességéről. 

Csabai Tibor önkormányzati képviselő kérdezte, hogy a felvehető létszám növelése miatt 
nem lesz-e túl kicsi az iskola kapacitás kihasználtsága, amely gondot jelenthet esetleg egyes 
pályázatok tekintetében. 
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Baumgartner Zsoltné tagintézmény-vezető válaszában elmondta, hogy a felvehető 
gyermeklétszám növelésével a tényleges gyermeklétszám is nőne, így a kapacitás 
kihasználtság alig változna. 

Egyéb kérdés hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-
testület az előterjesztésben foglaltak szerint döntsön az iskola Alapító Okirata módosításának 
kezdeményezéséről. 

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

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 62/2012. (XI. 8.) 
számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi a Német 
Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda Noszlop közoktatási intézmény Alapító 
Okirata 19.4. pontjának módosítását, ezen belül a 8 általános iskolai évfolyamon a 
felvehető létszám 130 főről 150 főre történő emelését. 

A Képviselő-testület felkéri a gesztor Noszlop Község Önkormányzatának hivatalát, 
hogy a szükséges módosításokat szíveskedjen elvégezni. 

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

Felelős: Polt Rita polgármester 

Határid ő: azonnal 

3.) Napirend: Előterjesztés a Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda Noszlop 
fenntartásáról hozott nyilatkozat visszavonásáról. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet az iskola 
működtetéséről hozott nyilatkozatról. Elmondta, hogy Baumgartner Zsoltné tagintézmény-
vezető részt vett egy konferencián, amin szó volt a következő év finanszírozásáról is. 

Baumgartner Zsoltné tagintézmény-vezető elmondta, hogy a konferencián az hangzott el, 
hogy a működtetéshez az önkormányzatok semmilyen többlet anyagi támogatást, 
finanszírozást nem kapnak, a működtetés a saját bevételek terhére történhet majd. 

Polgármester elmondta, hogy az Önkormányzatnak vélhetően nem lesz elegendő saját 
bevétele ahhoz, hogy a működtetést vállalni tudja. 
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Böröndi Ferenc alpolgármester elmondta, hogy másrészről az Önkormányzatnak nem csak 
az iskola működtetéséről kell gondoskodnia, van rengeteg más feladata is, amit el kell látnia, 
mint az utak fenntartása, egészségügy működtetése, felújítások, stb. 

Dr. Paksi Zoltán önkormányzati képviselő elmondta, hogy központi költségvetésből 
származó források nélkül nem szabad vállalni a működtetést, egyrészt mert az állam is 
gondoskodik róla, másrészt mert megbéníthatja az Önkormányzatot. Amennyiben az 
Önkormányzat fejleszteni akar az épületeken, minden lehetősége meglesz erre, hisz továbbra 
is az ingatlanok tulajdonosa marad. 

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, tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 63/2012. (XI. 8.) 
számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 51/2012. (IX. 18.) 
számú határozatát visszavonja, mert az előzetes információk alapján a Képviselő-
testület az Nkt. 74. § (5) bekezdésében, továbbá a 97. § (24) bekezdés a) pontja 
alapján nem képes vállalni 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. 

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

Felelős: Polt Rita polgármester 
Határid ő: azonnal 

4.) Napirend: Előterjesztés művészetoktatási szakmai anyagok vásárlásáról. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester felkérésére Csabai Tibor önkormányzati képviselő az előterjesztésben 
foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet a megvásárolható művészetoktatási 
anyagokról. Ennek keretében elmondta, hogy rendkívüli lehetőség áll az Önkormányzat előtt, 
mert közel 1,3 millió forint értékű hasznos tárgyi eszközállományt tudna megvásárolni 360 
ezer forintos vételáron. 

Polgármester elmondta, hogy ezt az Önkormányzat nem a Művészeti Iskolába vásárolná, 
hisz az állami fenntartásba kerül, hanem saját eszközállományba, így a magyarpolányi 
gyerekek számára az eszközök használhatósága folyamatosan biztosított lesz. Elmondta, hogy 
véleménye szerint is jó vétel lenne megvásárolni az eszközöket, hiszen sok már valóban nulla 
forintos összegre íródott, de a többi is áron alul kerülhet az Önkormányzathoz. 
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Csabai Tibor önkormányzati képviselő elmondta, hogy ezek az eszközök nem rosszak, 
vagy hibásak, teljes mértékben használható kellékekről van szó. 

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

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 64/2012. (XI. 8.) 
számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. évi költségvetése 
terhére a Harmónia Alapfokú Művészetoktatási Intézménytől a határozat mellékletét 
képező lista szerint művészetoktatási kellékeket vásárol 360.000 forint összegben a 
magyarpolányi gyerekek művészeti oktatásának elősegítse érdekében. 

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

Felelős: Polt Rita polgármester 
Határid ő: azonnal 

5.) Napirend: Előterjesztés a Magyarpolány 543/27. hrsz. alatti ingatlanra az Önkormányzat 
javára bejegyzett elidegenítési tilalom törléséhez történő hozzájárulásról. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület 
döntsön az ingatlan megvásárlásáról. 

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

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 65/2012. (XI. 8.) 
számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 
Hoffmann László Lajos tulajdonában álló 8449 Magyarpolány 543/27. hrsz. alatti 
ingatlanra Magyarpolány Község Önkormányzat (mint a Község Tanács VB 
jogutódja) javára bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom az ingatlan-
nyilvántartásból törlésre kerüljön. 

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

Felelős: Polt Rita polgármester 
Határid ő: azonnal 
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Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester a Képviselő-testület nyilvános 
ülését 18.30 órakor bezárta. 

K.m.f. 

 Polt Rita Dobosi Gergely 
 polgármester körjegyző 


