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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. november 12-én 
15.00 órakor megtartott 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 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.) Beszámoló a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi 
gazdálkodásának III. negyedévi helyzetéről. 

 Előadó: Dobosi Gergely jegyző 

2.) Beszámoló a Közös Fenntartású Alapszolgáltatási Központ 2013. évi 
gazdálkodásának III. negyedévi helyzetéről. 

 Előadó: Polt Rita polgármester 
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3.) Beszámoló az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának III. negyedévi helyzetéről. 
Előterjesztés az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 18.) 
önkormányzati rendelet módosításáról. 

 Előadó: Polt Rita polgármester 

4.) Előterjesztés az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójáról. 
 Előadó: Polt Rita polgármester 

5.) Előterjesztés az Önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott 
támogatásokról szóló rendelet megalkotásáról. 

 Előadó: Polt Rita polgármester 

6.) Előterjesztés a közterületek használatáról szóló 5/2013. (IV. 22.) önkormányzati 
rendelet módosításáról. 

 Előadó: Polt Rita polgármester 

7.) Előterjesztés az Észak-balatoni hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztéséről 
eszközbeszerzésekkel KEOP-1.1.1/C/13-2013-0010 kódszámú projekt keretén 
belül. 

 Előadó: Polt Rita polgármester 

8.) Előterjesztés Polt Mihályné magyarpolányi lakos ingatlanvásárlási kérelméről. 
 Előadó: Polt Rita polgármester 

9.) Előterjesztés Dr. Hollósi László magyarpolányi lakos termőföld haszonbérleti 
ajánlatáról. 

 Előadó: Polt Rita polgármester 

10.) Előterjesztés az Ajkai Járás kötelező felvételt biztosító iskolái felvételi 
körzethatárainak véleményezéséről. 

 Előadó: Polt Rita polgármester 

11.) Szóbeli előterjesztés a Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat 
támogatási kérelméről. 

 Előadó: Polt Rita polgármester 

12.) Szóbeli előterjesztés a futballpálya öntözőrendszerének kiépítéséről. 
 Előadó: Polt Rita polgármester 

13.) Szóbeli előterjesztés a Magyarpolányi Sportegyesület támogatási kérelméről. 
 Előadó: Böröndi Ferenc alpolgármester 

14.) Szóbeli előterjesztés Vitai Anita és Csabai Tibor kérelméről. 
 Előadó: Polt Rita polgármester 

15.) Előterjesztés az Önkormányzat által fenntartott közoktatási intézményekben 
fizetendő térítési díjakról szóló 3/2009. (I. 6.) rendelet módosításáról. 

 Előadó: Polt Rita polgármester 
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NAPIREND EL ŐTT 

Polgármester tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy Joseph Lang úrral, az Europassio 
Szövetség elnökével, és Ritter Imre úrral a Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat, 
illetve a Budaörsi Passió Egyesület elnökével tárgyalt 2013. november 8-án a Polányi Passsió 
idei elmaradásáról és a jövő évi megszervezésének lehetőségeiről. Nevezett személyek 
elsődleges célja az volt, hogy a Polányi Passió idei elmaradásának okait, a felmerült 
problémákat feltárják, illetve közvetítő szerepet töltsenek be a Magyarpolányi Passió 
Egyesület és a Magyarpolányi Önkormányzat között. A találkozó előtti napon egyeztettek az 
Egyesülettel is, az ő álláspontjukat is megismerték. Polgármester tájékoztatta a megjelent 
személyeket az Egyesülettel kapcsolatban felmerült problémákról, ezen belül az elszámolási 
hiányosságokról, az Önkormányzat, a Képviselő-testület és a polgármester rossz hírének 
keltéséről, már-már becsületsértésekről, a beszámolók számaiban fellelhető komoly 
eltérésekről, a kommunikációs problémákról. Elmondta, hogy a tárgyalás előtt egy nappal 
kapott egy levelet Sebe Istvántól a Passió Egyesület elnökétől, aki kérte, hogy az 
Önkormányzat a 2014. évi évben a Polányi Passióra adja az Egyesület részére használatba a 
hang- és fénytechnikát a nézőteret és a templomdombot, de egy szót sem írt arról, hogy a 
korábbi szerződéses feltételeket, elszámolási kötelezettséget vállalnák-e. Joseph Lang Úr a 
tárgyaláson elmondta, hogy az Europassio Szövetség vállalja, hogy összekötő és kvázi 
békéltető szerepet tölt be az Önkormányzat és az Egyesület között. Polgármester a tárgyaláson 
elmondta, hogy szeretne létrehozni egy vitafórumot a két szervezet között a település 
nyilvánossága előtt, ahol mindkét fél előadja problémáit, sérelmeit. Ritter Imre Úr elmondta, 
hogy vállalják, hogy ennek a vitafórumnak a levezénylését, és keresi majd az 
Önkormányzatot ennek részleteiről. 

György Anita önkormányzati képviselő elmondta, hogy a tavalyi évben annyi támadás érte az 
Egyesület vezetése részéről az Önkormányzatot, a polgármestert és a Képviselő-testületet, 
ráadásul a média bevonásával, hogy véleménye szerint arra kellene törekedni, hogy a jövőben 
a Polányi Passió megrendezése ne függjön az Önkormányzat és az Egyesület esetleges 
vitáitól. Elmondta, hogy véleménye szerint a legtisztább helyzet akkor állna elő, ha a újra az 
Önkormányzat vállalná a Passió pénzügyi, logisztikai és adminisztratív szervezését, míg az 
előadások szakmai szervezését vállalná hozzáértő szervezet vagy személy. 

Böröndi Ferenc alpolgármester elmondta, hogy ő is akkor látja biztosítottnak a Passió 
jövőbeni megrendezését, ha arról az Önkormányzatnak nem kell minden évben vitáznia az 
Egyesülettel. 

Dr. Paksi Zoltán önkormányzati képviselő elmondta, hogy érdemes lenne azon gondolkodni, 
hogy az Önkormányzat hogyan szerezheti meg a szerzői jogokat, mert ha ez megtörténik, 
akkor nem lesz kiszolgáltatva az Egyesület, illetve az egyesületi elnök aktuális döntéseinek. 

Jegyző elmondta, hogy a szerzői jogok megszerzéséről, "megvásárlásáról" tárgyalni lehetne a 
Passió írójával és zeneszerzőjével. Elmondta, hogy véleménye szerint meg kellene keresni 
személyesen a két szerzőt és ajánlatot kellene tenni nekik. 

Polgármester elmondta, hogy elegendő, ha levélben megkeresi az Önkormányzat a szerzőket, 
hogy egyáltalán hajlandóak-e tárgyalni a szerzői jogok eladásáról. 
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György Anita önkormányzati képviselő elmondta, hogy véleménye szerint is ez lenne a 
legjobb megoldás. A levélben való megkeresés félreérthetetlenebb és 
félremagyarázhatatlanabb helyzetet ad. 

Dr. Király Lászlóné önkormányzati képviselő elmondta, hogy egyetért a fenti javaslatokkal. 

Polgármester előadta, hogy fentieknek megfelelőn levélben keresi meg Tömöry Péter írót és 
Bakos Árpád zeneszerzőt a szerzői jogok megvásárlásának lehetőségéről. 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

1.) Napirend: Beszámoló a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi 
gazdálkodásának III. negyedévi helyzetéről. 

Előadó: Dobosi Gergely jegyző 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Jegyző az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet a 
Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi gazdálkodásának III. negyedévi 
helyzetéről. Ennek keretében elmondta, hogy a Hivatal gazdálkodása takarékos, tervkövető 
gazdálkodás. 

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 50/2013. (XI. 12.) 
számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarpolányi Közös 
Önkormányzati Hivatal 2013. évi gazdálkodásának III. negyedéves helyzetéről szóló 
beszámolót elfogadja. 

2.) Napirend: Beszámoló a Közös Fenntartású Alapszolgáltatási Központ 2013. évi 
gazdálkodásának III. negyedévi helyzetéről. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet a Közös 
Fenntartású Alapszolgáltatási Központ 2013. évi gazdálkodásának III. negyedévi helyzetéről. 
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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 51/2013. (XI. 12.) 
számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Közös Fenntartású 
Alapszolgáltatási Központ 2013. évi gazdálkodásának III. negyedéves helyzetéről 
szóló beszámolót elfogadja. 

3.) Napirend: Beszámoló az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának III. negyedévi 
helyzetéről. Előterjesztés az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 18.) 
önkormányzati rendelet módosításáról. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet az 
Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának III. negyedévi helyzetéről. Elmondta, hogy az 
Önkormányzat gazdálkodása takarékos, tervszerű gazdálkodás. 

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 52/2013. (XI. 12.) 
számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 
2013. évi gazdálkodásának III. negyedéves helyzetéről szóló beszámolót elfogadja. 

Ezt követően a polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az Önkormányzat 
költségvetéséről és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 1/2013. (II. 18.) 
önkormányzati 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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4.) Napirend: Előterjesztés az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójáról. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet az 
Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójáról. 

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 53/2013. (XI. 12.) 
számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvényben kapott felhatalmazás alapján a 2013. évre vonatkozó 
költségvetési koncepcióját megvitatta és az elfogadja. 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a 2013. évi költségvetési 
rendelettervezet összeállítása során a koncepcióban foglaltakat vegye figyelembe. A 
költségvetési rendelettervezet úgy kell összeállítani, hogy az biztosítsa a stabil 
költségvetési gazdálkodást, a zavartalan működést, a testületi döntések végrehajtását. 

Többletfeladat csak akkor vállalható, ha az ahhoz szükséges forrás rendelkezésre áll, 
illetőleg annak megvalósítása nem veszélyezteti a működést és a kötelező feladatok 
ellátását. 

5.) Napirend: Előterjesztés az Önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott 
támogatásokról szóló rendelet megalkotásáról. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester felkérésére jegyző az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-
testületet az Önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló 
rendelet megalkotásáról. 

Polgármester kérdezte, hogy a rendelet-tervezet elfogadása esetén a támogatott civil 
szervezeteknek már az ez évi támogatásukkal is el kell-e számolniuk? 

Jegyző válaszában elmondta, hogy a rendelet-tervezet 12. § (2) bekezdése értelmében a 2013. 
november 1-jén lép hatályba, és rendelkezéseit a hatályba lépést követően indult és a 
folyamatban lévő ügyekben kell alkalmazni. Ennek megfelelően a támogatottak ez évi 
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támogatásának elszámolására is kell alkalmazni a rendeletet. Elmondta, hogy a 
hatálybaléptetés ezen módja szükséges, hiszen a Képviselő-testület jogszerűen csak e rendelet 
megalkotását követően nyújthat az államháztartáson kívülre támogatást. Elmondta, hogy 
általános tájékoztatót készít a civil szervezeteknek a rendelet rendelkezéseiről, és 
nyomtatványt küld majd az elszámoláshoz. 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-
testület az Önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról 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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6.) Napirend: Előterjesztés a közterületek használatáról szóló 5/2013. (IV. 22.) 
önkormányzati rendelet módosításáról. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester felkérésére jegyző az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-
testületet a közterületek használatáról szóló 5/2013. (IV. 22.) önkormányzati rendelet 
módosításáról. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület a 
közterületek használatáról szóló 5/2013. (IV. 22.) 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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7.) Napirend: Előterjesztés az Észak-balatoni hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztéséről 
eszközbeszerzésekkel KEOP-1.1.1/C/13-2013-0010 kódszámú projekt keretén belül. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet az 
Észak-balatoni hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztéséről eszközbeszerzésekkel KEOP-
1.1.1/C/13-2013-0010 kódszámú projektről. 

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 meghozta a következő határozatot: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 54/2013. (XI. 12.) 
számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Az Észak-
balatoni hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel KEOP-
1.1.1/C/13-2013-0010 kódszámú projekt” című előterjesztést, mellyel 
összefüggésben a következő határozatot hozza: 

1. A Képviselő-testület a KEOP-1.1.1/C/13 pályázat megvalósítását támogatja. Az 
önkormányzat a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0010  pályázathoz ezúton igazolja, hogy az 
általa ill. kijelölt közszolgáltatója által az üzemeltetési koncepció alátámasztásához 
nyújtott, és az MT-ben feltüntetett adatok, információk a valóságnak megfelelnek 
továbbá az MT-ben bemutatott üzemeltetési koncepciót ismeri és elfogadja.  

Felelős: Polt Rita polgármester 
Határid ő: azonnal 

8.) Napirend: Előterjesztés Polt Mihályné magyarpolányi lakos ingatlanvásárlási kérelméről. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet Polt 
Mihályné magyarpolányi lakos ingatlanvásárlási kérelméről. Ennek keretében elmondta, hogy 
nem tudja hogyan és kerülhetett az Önkormányzat tulajdonába, de az Önkormányzatnak nincs 
rá szüksége, ezért javasolta, hogy a Képviselő-testület döntsön az ingatlan eladásáról. 

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 meghozta a következő határozatot: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 55/2013. (XI. 12.) 
számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarpolány 472. hrsz. 
alatti ingatlan 2/4-ed arányú önkormányzati tulajdonrészét elidegenítésre jelöli Polt 
Mihályné, 8449 Magyarpolány, Petőfi utca 12. szám alatti lakos részére. 

A Képviselő-testület a vételárat 3.600 forintban állapítja meg, amelyet vevő az 
adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg köteles az Önkormányzat számlájára 
átutalni. 

A Képviselő-testület az adásvétel lebonyolításával dr. Henger István ügyvédet (8200 
Veszprém, Ady Endre utca 7.) bízza meg. Az adásvétel és a földhivatali eljárás 
költségeit és vevő fizeti. 

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

Felelős: Polt Rita polgármester 
Határid ő: azonnal 

9.) Napirend: Előterjesztés Dr. Hollósi László magyarpolányi lakos termőföld haszonbérleti 
ajánlatáról. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet Dr. 
Hollósi László magyarpolányi lakos termőföld haszonbérleti ajánlatáról. Elmondta, hogy az 
ingatlanokat többen is meg akarták vásárolni, de a Képviselő-testület nem adta el azokat, 
helyette felajánlotta a haszonbérlet lehetőségét. Dr. Hollósi László élt a lehetőséggel, és 
benyújtotta a haszonbérleti ajánlatát. A haszonbérleti díj összege a helyben szokásos díjaknak 
felel meg. 

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 meghozta a következő határozatot: 
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Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 56/2013. (XI. 
12.) számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Hollósi László, 8449 
Magyarpolány, Bakony utca 35. szám alatti lakos által az Önkormányzat 
tulajdonában álló 1058/1. hrsz-ú 1705 m2 területű, 1,84 AK értékű, 1061/1. hrsz-ú 
683 m2 területű, 0,74 AK értékű és 1062. hrsz-ú 1255 m2 területű, 1,36 AK értékű 
termőföldekre tett haszonbérleti ajánlatot elfogadja. 

A képviselő-testület megállapítja, hogy a haszonbérleti ajánlat alapján haszonbérlő a 
bérelt termőföld területekért évente 10.000 forint bérleti díjat fizet. 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a vételi ajánlatot a termőföldre 
vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásának részletes szabályairól 
szóló 16/2002. (II. 18.) Korm. rendelet rendelkezései értelmében a Magyarpolányi 
Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének kifüggesztés céljából küldje meg. 

A képviselő-testület a kifüggesztést követően a beérkezett vételi ajánlatokat 
mérlegelve soron következő ülésén dönt termőföld területek haszonbérbe adásáról. 

Amennyiben a kifüggesztés során a fenti termőföld területek haszonbérletére más 
ajánlat nem érkezik, a képviselő-testület a termőföld területet Dr. Hollósi László, 
8449 Magyarpolány, Bakony utca 35. szám alatti lakos részére öt évre, 2013. 
december 1-jétől 2018. november 30-ig terjedő időszakra az ajánlat alapján évente 
10.000 forint bérleti díj ellenében haszonbérbe adja. 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, 
egyben felhatalmazza az esetleges haszonbérleti szerződés képviselő-testület 
nevében történő aláírására. 

Felelős: Polt Rita polgármester 
Határid ő: azonnal 

10.) Napirend: Előterjesztés az Ajkai Járás kötelező felvételt biztosító iskolái felvételi 
körzethatárainak véleményezéséről. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester elmondta, hogy a felvételi körzethatárok a magyarpolányi iskola esetében nem 
változnak, így véleménye szerint azok elfogadhatók. 

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 meghozta a következő határozatot: 
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Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 57/2013. (XI. 12.) 
számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal által javasolt iskolai felvételi körzethatárokkal Magyarpolány 
község vonatkozásában egyetért. 

A Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal nyilvántartásában szereplő, 
Magyarpolány községben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel 
rendelkező halmozottan hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek 
létszáma 0 fő. 

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

Felelős: Polt Rita polgármester 
Határid ő: azonnal 

11.) Napirend: Szóbeli előterjesztés a Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat 
támogatási kérelméről. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a Magyarpolányi Német Nemzetiségi 
Önkormányzat egy támogatási kérelmet juttatott el hozzá, amelyben kérte, hogy az 
Önkormányzat nyújtson 300.000 forint összegű támogatást a Magyarpolányi Német 
Nemzetiségi Önkormányzat Idősek Napja elnevezésű rendezvényéhez. Polgármester 
elmondta, hogy az Önkormányzat minden évben támogatja a Nemzetiségi Önkormányzat által 
rendezett programokat, és a Képviselő-testület az idei évben is betervezte a támogatást a 
költségvetésben, arra az esetre, ha a Nemzetiségi Önkormányzat nem kap elegendő összegű 
feladatalapú támogatást. Jelenleg azonban a Nemzetiségi Önkormányzat megfelelő 
pénzösszeggel rendelkezik ahhoz, hogy az idei évi rendezvényeit megrendezhesse, ráadásul a 
központi költségvetésből származó támogatását el is kell költenie, különben visszafizetési 
kötelezettsége keletkezik. Ennek megfelelően polgármester javasolta, hogy a Képviselő-
testület a most kért támogatást ne ítélje meg a Nemzetiségi Önkormányzatnak, de amennyiben 
olyan kiadásuk keletkezik, amelyet a költségvetésükből finanszírozni nem tudnak a 
támogatási lehetőséget adja meg a Képviselő-testület. 

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

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2013. (XI. 12.) 
számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarpolányi Német 
Nemzetiségi Önkormányzat 300.000 forint összegű támogatás átadására vonatkozó 
kérelmét elutasítja. 

A Képviselő-testület utasítja a polgármester a szükséges intézkedések megtételére. 
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Indokolás 

A Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat 300.000 forint összegű 
támogatás átadását kérte az Idősek Napja elnevezésű rendezvényének 
megrendezéséhez. 

A Képviselő-testület megállapította, hogy a Magyarpolányi Német Nemzetiségi 
Önkormányzat részére a központi költségvetés által biztosított támogatás összege 
elegendő a rendezvény megrendezéséhez. A támogatást az Önkormányzatnak el kell 
költenie, ellenkező esetben visszafizetési kötelezettsége keletkezik. 

Amennyiben a Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat a központi 
költségvetésből származó támogatását már elköltötte és feladatai ellátásához, céljai 
eléréséhez további pénzforrásra van szüksége, a Képviselő-testület a szükséges 
pénzösszeget átadja. 

Felelős: Polt Rita polgármester 
Határid ő: azonnal 

12.) Napirend: Szóbeli előterjesztés a futballpálya öntözőrendszerének kiépítéséről. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

Polgármester köszöntötte a képviselő-testületi ülésen megjelent Polt Jánost, a Magyarpolányi 
Sportegyesület elnökét, és megkérte, hogy ismertesse a pályázati lehetőséget. 

Polt János elnök elmondta, hogy a Magyarpolányi Sportegyesület az idei évben a társasági 
adóból annyi támogatást szedett össze, hogy meg tudja valósítani a futballpálya 
öntözőrendszerének kiépítését, amelyhez azonban szükség van 30%-os önrészre. Ez a 
Sportegyesületnek nem áll rendelkezésére, azért fordult a Képviselő-testülethez, hogy a 30%-
os önrészt, amely 690.000 forint, biztosítsa. 

Polgármester kérdezte, hogy ezt a maradék összeget nem lehetne-e szintén összegyűjteni a 
TAO-s támogatásokból. 

Polt János elnök elmondta, hogy nem lehet, mert szükséges önrész biztosítása. 

Böröndi Ferenc alpolgármester elmondta, hogy véleménye szerint az öntözőrendszer az 
Önkormányzatnak később is hasznára lesz, mert szebb lesz a pálya, és nem kell annyi időt 
tölteni a fű locsolásával, az automata elvégzi a munkát. 

Polgármester elmondta, hogy ha a Képviselő-testület a támogatást megszavazza, akkor az 
öntözőrendszer az Önkormányzat tulajdonában marad, a Sportegyesület csak használatra 
kapja meg, arról el kell számolnia. 

Polt János elnök elmondta, hogy ezzel az Egyesület is tisztában van, az ő céljuk csak az, 
hogy a pályán megfelelő minőségű legyen a fű és jól lehessen rajta sportolni. 

Kozma László önkormányzati képviselő elmondta, hogy az Önkormányzat büdzséjében az 
összeg rendelkezésre áll, véleménye szerint a fejlesztés célszerű. 
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Polgármester elmondta, hogy a fejlesztéshez szükséges összeg kizárólag a tartalék terhére áll 
rendelkezésre, amennyiben a Képviselő-testület dönt az önrész biztosításáról, azzal a 
tartalékot éli fel. 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-
testület döntsön az önrész biztosításáról. 

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

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 59/2013. (XI. 12.) 
számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarpolányi 
Sportegyesület kérelmére a futballpálya automata öntözőrendszerének kiépítéséhez 
690.000 forint összegű önrészt biztosít. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Magyarpolányi 
Sportegyesülettel kötendő támogatási szerződés Képviselő-testület nevében történő 
aláírására, egyben utasítja a szükséges intézkedések megtételére. 

Felelős: Polt Rita polgármester 
Határid ő: azonnal  

 13.) Napirend: Szóbeli előterjesztés a Magyarpolányi Sportegyesület támogatási kérelméről. 

Előadó: Böröndi Ferenc alpolgármester 

Polgármester felkérésére Böröndi Ferenc alpolgármester elmondta, hogy a Magyarpolányi 
Sportegyesület vezetése szerint az Egyesületnek adott 600.000 forint összegű támogatás nem 
elegendő az éves költségeik fedezésére, így további 100.000 forint összegű támogatást kérnek 
a Képviselő-testülettől. 

Polgármester elmondta, hogy korábbi képviselő-testületi ülésen elhangzott már az, hogy 
Sportegyesület több támogatást kérne az Önkormányzattól, ezért egy kimutatást kért az 
Egyesülettől a 2013. évi bevételeiről és kiadásairól. Ebben 63.000 forintos tételként szerepel a 
mezek mosatása, illetve 126.000 forintos tételként sör és üdítő vásárlás. Elmondta, hogy 
véleménye szerint megengedhetetlen, hogy az Egyesület önkormányzati, közpénzből 
származó támogatást a játékosok meccsek utáni sörfogyasztásának finanszírozására költse. Az 
is meglehetősen kérdéses, hogy a játékosok a saját mezeiket miért nem tudják otthon kimosni, 
miért kell éves szinten körülbelül 75.000 forintot költeni azok mosatására. Elmondta, hogy 
véleménye szerint a megküldött beszámolóból jól látszik, hogy Egyesület egyáltalán nem 
törekszik kiadásai csökkentésére, spórolásra és arra sem, hogy bevételeit növelje, mivel azt 
csak a jegybevételek és az önkormányzati támogatás alkotja. Előadta, hogy véleménye szerint 
az is furcsa, hogy eddig az Önkormányzat évi 1.300.000 forinttal támogatta az Egyesületet, 
míg ebben az évben csak 600.000 forinttal, mégis majdnem egész évre elég volt a támogatás. 
Az előző években úgy tűnik sikerült felélni az ez évinél kétszer magasabb összegű 
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támogatást, semmilyen tartalékot nem képeztek, holott a számadatok alapján lett volna rá 
lehetőségük. Kérdés, hogy mire tudta az Egyesület elkölteni az évi 1.300.000 forintot. 

Alpolgármester elmondta, hogy az előző években jól nagyobb összeget kellett a bírói díjakra 
kifizetni, mivel azt az MLSZ még nem támogatta. 

György Anita önkormányzati képviselő elmondta, hogy vélhetően nem ez az első év, 
amikor októberig 126.000 forintot kifizet az Egyesület a játékosok sörfogyasztására. 
Kérdezte, hogy ez mindig így történt. 

Alpolgármester elmondta, hogy az Egyesület mindig kifizette a játékosok sörfogyasztását a 
meccsek után, de ebben az összegben nem csak sörfogyasztás szerepel, benne van az 
üdítőfogyasztás is. 

Polgármester elmondta, hogy kíváncsi lenne arra, hogy más településeken vagy városokban 
is ilyen mértékű támogatásban részesül-e egy Egyesület. 

Jegyző elmondta, hogy Veszprémben a saját Egyesületüknek pályáznia kell önkormányzati 
támogatásra, amelyet vagy megkapnak, vagy nem. Az egyesületi helyiségért, spotpályáért, 
próbateremért bérleti díjat kell fizetni, a működést tagi befizetésekből tudják finanszírozni. 
Elmondta, hogy ő azért, hogy zenekarral próbálhasson havi 1.500 forint bérleti díjat fizet a 
próbateremért, illetve 1.000 forint egyesületi tagdíjat az egyesületének. Ehhez képest a 
Magyarpolányi Sportegyesület tagjai, illetve a futballjátékosok privilegizált helyzetben 
vannak, hiszen semmit sem kell fizetniük azért, hogy játszhassanak és még a 
sörfogyasztásukat is kifizeti közvetetten az Önkormányzat. Elmondta, hogy tisztában van 
azzal, hogy egy kis településen a helyi értékek megőrzésére - amilyen egy futball csapat is - 
kiemelt figyelmet kell fordítani, de a csapatnak is törekednie kellene a kiadásai ésszerű 
csökkentésére, illetve meg kellene próbálnia támogatásokat szereznie a működési kiadások 
finanszírozására. 

Dr. Király Lászlóné önkormányzati képviselő elmondta, hogy tudva azt, hogy az Egyesület 
októberig elköltött 126.000 forint összegű önkormányzati támogatást csak arra, hogy 
játékosok ingyen sörözhessenek, egyértelmű, hogy további önkormányzati támogatást nem 
szabad részére megállapítani. Ha hiánnyal küzdd, akkor fizettesse ki a játékosokkal az 
elfogyasztott sörmennyiséget. 

Polgármester elmondta, hogy az előző napirendi pont tárgyalásakor döntött a Képviselő-
testület arról, hogy automata öntözőrendszer telepítéséhez biztosít 690.000 forint összegű 
önrészt, amelynek előnyeit a Sportegyesület élvezi majd. Emellett véleménye szerint több 
támogatásra nincs lehetőség, figyelembe véve azt is, hogy az Önkormányzatnak a többi civil 
szervezetet is támogatnia kell. 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-
testület a Sportegyesület támogatási kérelmét utasítsa el azzal az indokkal, hogy az 
Önkormányzat a Sportegyesület részére a 2013. évben már 600.000 forint összegű támogatást 
adott át. A Képviselő-testület a fenti összegű támogatáson felül 690.000 forintot fordít a 
futballpálya öntözőrendszerének kiépítésére, amelynek előnyeit a Magyarpolányi 
Sportegyesület élvezi majd. 

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 60/2013. (XI. 12.) 
számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarpolányi 
Sportegyesület 100.000 forint összegű támogatás átadására vonatkozó kérelmét 
elutasítja. 

Indokolás 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarpolányi 
Sportegyesület részére a 2013. évben 600.000 forint összegű támogatást állapított 
meg, amelyet már átadott. A Képviselő-testület a fenti összegű támogatáson felül 
690.000 forintot fordít a futballpálya öntözőrendszerének kiépítésére, amelynek 
előnyeit a Magyarpolányi Sportegyesület élvezi majd. 

A Képviselő-testület a fenti összegeken kívül egyéb támogatást nem kíván nyújtani 
az Egyesület részére. 

Felelős: Polt Rita polgármester 
Határid ő: azonnal 

14.) Napirend: Szóbeli előterjesztés Vitai Anita és Csabai Tibor kérelméről. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

Polgármester tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy Vitai Anita és Csabai Tibor 
magyarpolányi lakosok az alábbi tartalmú kérelemmel fordultak a Képviselő-testülethez: 
 
"Családunkban a 2014-es esztendőben esküvőre kerül sor. Eszter lányunk férjhez megy, és a 
fiatalok szeretnék Magyarpolányban rendezni az esküvőt. Mivel augusztusra tervezték az 
esküvőt, ezért szeretnék szabadtéren, illetve ahhoz közel egy fedett hely lehetőségével 
számolva megtartani. Sok lehetőség közül a Tájházra esett a választás, annak is a hátsó 
részére, a pajtára és a pajta mögötti füves térségre. Mivel a pajta hátsó kapuit is meg lehet 
nyitni, így egy komplex fedett és nyílt tér alakulhat ki egy ilyen esemény lebonyolítására. 
Régóta érlelődő gondolat volt, hogy ezt a füves területet is hasznosítani lehessen, így került 
elő, hogy ezen a területen egy sátorozó helyet tűzrakó hellyel kialakítanánk, ahol egy 20-25 
sátorhely létesülne kiszolgálva azt az igényt, hogy a Bakonyban vándortáborozó csoportok is 
megálljanak egy-egy északára Magyarpolányban is. 
A két igényt szeretnénk egybe kötni azzal, hogy felajánlanánk a terület rendbetételét, 
befüvesítését, illetve parkosítását elsősorban a jövő évi esküvőre, illetve a későbbi  egyéb 
használatra Ehhez szükségünk lenne az Önök segítségére is. Egyrészt a munkánkhoz 
hozzájárulást kérünk, illetve a kezdetekhez a földmunkákhoz anyagi segítséget. 
A földmunka  a terület kiegyenlítését, a gödrök betemetését jelenti, amelyet követne a fűmag 
elvetéséhez szükséges talajmegmunkálás, vetés és az eseményig a terület gondozása, 
parkosítása, a kerítés mentén bokrok, sövények ültetése. A kezdeti talajmunka, amelyet csak 
géppel lehet megoldani a vállalkozó szerint egy 50-60 ezer forint lenne, minden további 
munkát családunk vállalna amennyiben megállapodás születne." 
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Polgármester elmondta, hogy az Önkormányzat a rendbe tenni kívánt helyszínt az elmúlt 7 
évben semmire sem használta, és nem látja esélyét annak, hogy azt az elkövetkezendő 
években használni fogja, tekintettel arra, hogy a Tájház udvara hatalmas, így azon bármilyen 
rendezvény megtartható. Elmondta, hogy nem érti, hogy Vitai Anitáék számára az esküvő 
megrendezéséhez miért nem elegendő a pajta épülete és az előtte található több száz 
négyzetméteres tér. 
 
Dr. Király Lászlóné önkormányzati képviselő elmondta, hogy igaz, hogy egy egyszeri 
kiadás a területet rendbe tenni, de azt fenn is kell tartani, folyamatosan nyírni, ami szintén 
folyamatos kiadás lenne az Önkormányzat számára. 
 
Dr. Paksi Zoltán önkormányzati képviselő elmondta, hogy véleménye szerint a terület 
rendbe tételére engedélyt kell adni kérelmezők részére, és amennyiben rendbe is teszik, úgy a 
pajta bérleti díját az esküvő célszerű elengedni, de teljesen felesleges a kért terület rendbe 
tételére önkormányzati forrást áldozni, mivel nagy valószínűséggel az a terület nem lesz 
hasznosítva sem rendezvények, sem sátorozások alkalmával. 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a kérelmet 
utasítsa el azzal az indokkal, hogy a kérelemben megjelölt területen az elmúlt 7 évben 
semmilyen célú hasznosítási tevékenység nem történt, illetve a terület tekintetében az 
Önkormányzatnak hasznosítási célja sem rövid-, sem középtávon sincs, így nem kíván pénzt 
fordítani annak rendbetételére, feltöltésére, befüvesítésére illetve parkosítására. Javasolta, 
hogy a határozatban a Képviselő-testület a határozatban rendelkezzen arról, hogy a pajta 
épületét az Önkormányzat ingyenesen bérbe adja kérelmezők részére lányuk 2014. évben 
tartandó esküvőjére, ha a beruházást saját költségükön megvalósítják. 

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

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 61/2013. (XI. 12.) 
számú határozata: 

1. Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi, hogy Vitai 
Anita és Csabai Tibor magyarpolányi lakosok a Tájház udvarán található pajtaépület 
mögötti önkormányzati tulajdonban álló területet saját költségükön rendbe tegyék, 
földdel feltöltsék, befüvesítsék illetve parkosítsák. 

2. A Képviselő-testülete elutasítja Vitai Anita és Csabai Tibor magyarpolányi 
lakosok arra vonatkozó kérelmét, hogy az 1. pontban ismertetett tereprendezést a 
képviselő-testület finanszírozza, illetve ahhoz anyagi támogatást nyújtson. 

3. Amennyiben kérelmezők az 1. pontban leírt beruházást saját költségükön 
megvalósítják, a Képviselő-testület a pajta épületét ingyenesen bérbe adja részükre 
lányuk 2014. évben tartandó esküvőjére. 

Indokolás 

Vitai Anita és Csabai Tibor magyarpolányi lakosok kérelmet nyújtottak arra 
vonatkozóan, hogy lányuk esküvőjét a Tájház udvarán található pajta épületben, 
illetve a mögötte található önkormányzati tulajdonban álló területen kívánják 
megtartani. Tekintettel arra, hogy ez utóbbi terület jelenleg cserjés, egyenetlen 
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állapotban van, azt kitisztítanák, azonban a földmunkák finanszírozását a Képviselő-
testülettől kérik. 

A Képviselő-testület megállapította, hogy a kérelemben megjelölt területen az elmúlt 
7 évben semmilyen célú hasznosítási tevékenység nem történt, illetve a terület 
tekintetében az Önkormányzatnak hasznosítási célja sem rövid-, sem középtávon 
sincs, így nem kíván pénzt fordítani annak rendbetételére, feltöltésére, befüvesítésére 
illetve parkosítására. 

Felelős: Polt Rita polgármester 
Határid ő: azonnal 

15.) Napirend: Előterjesztés az Önkormányzat által fenntartott közoktatási intézményekben 
fizetendő térítési díjakról szóló 3/2009. (I. 6.) rendelet módosításáról. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet az 
Önkormányzat által fenntartott közoktatási intézményekben fizetendő térítési díjakról szóló 
3/2009. (I. 6.) rendelet módosításáról. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az 
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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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 jegyző 


