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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. december 4-én 
17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. 

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

Távolmaradt képviselők: 

Böröndi Ferenc alpolgármester 

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 nyilvános képviselő-testületi ülésen megjelenteket. A 
jelenléti ív alapján megállapította, hogy a képviselők közül 6 fő megjelent, 1 fő távolmaradt, 
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 6 szavazattal, 0 
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a napirendet az alábbiak szerint elfogadta: 

Napirend: 

1.) Beszámoló Magyarpolány és Kislőd Községek Körjegyzősége 2012. évi 
gazdálkodásának III. negyedévi helyzetéről. 

 Előadó: Dobosi Gergely körjegyző 
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2.) Beszámoló a Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda Noszlop 
Magyarpolányi Tagintézményének 2012. évi gazdálkodásának III. negyedévi 
helyzetéről. 

 Előadó: Polt Rita polgármester 

3.) Beszámoló a Közös Fenntartású Alapszolgáltatási Központ 2012. évi 
gazdálkodásának III. negyedévi helyzetéről. 

 Előadó: Polt Rita polgármester 

4.) Beszámoló az Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának III. negyedévi helyzetéről. 
Előterjesztés az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 13.) 
önkormányzati rendelet módosításáról. 

 Előadó: Polt Rita polgármester 

5.) Előterjesztés az Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójáról. 

 Előadó: Polt Rita polgármester 

6.) Előterjesztés a Közös Fenntartású Alapszolgáltatási Központ 2013. évi 
költségvetési koncepciójáról. 

 Előadó: Polt Rita polgármester 

7.) Előterjesztés a 2013. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadásáról. 

 Előadó: Dobosi Gergely körjegyző 

8.) Előterjesztés a Bakonykarszt Zrt.-vel kötendő egyetértési nyilatkozatról. 

 Előadó: Polt Rita polgármester 

9.) Előterjesztés a járási felvételi körzethatárok véleményezéséről. 

 Előadó: Polt Rita polgármester 

10.) Előterjesztés a Magyarpolányi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító 
Okiratának módosításáról. 

 Előadó: Polt Rita polgármester 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

1.) Napirend: Beszámoló Magyarpolány és Kislőd Községek Körjegyzősége 2012. évi 
gazdálkodásának III. negyedévi helyzetéről. 

Előadó: Dobosi Gergely körjegyző 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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Polgármester felkérésére a körjegyző az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a 
Képviselő-testületet Magyarpolány és Kislőd Községek Körjegyzősége 2012. évi 
gazdálkodásának III. negyedévi helyzetéről. Ennek keretében elmondta, hogy a Körjegyzőség 
költségvetése tervkövető és gazdaságos. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület a 
beszámolót fogadja el. 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 6 szavazattal, 0 
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 72/2012. (XII. 4.) 
számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarpolány és 
Kislőd Községek Körjegyzősége 2012. évi gazdálkodásának háromnegyed éves 
helyzetéről szóló beszámolót elfogadja.  

2.) Napirend: Beszámoló a Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda Noszlop 
Magyarpolányi Tagintézményének 2012. évi gazdálkodásának III. negyedévi helyzetéről. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester, majd felkérésé Baumgartner Zsoltné tagintézmény-vezető az 
előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatták a Képviselő-testületet a Német Nemzetiségi 
Általános Iskola és Óvoda Noszlop Magyarpolányi Tagintézményének 2012. évi 
gazdálkodásának III. negyedévi helyzetéről. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület a 
beszámolót fogadja el. 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 6 szavazattal, 0 
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2012. (XII. 4.) 
számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Német Nemzetiségi 
Általános Iskola és Óvoda Noszlop magyarpolányi tagintézményei 2012. évi 
gazdálkodásának III. negyedévi helyzetéről szóló beszámolót elfogadja. 
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3.) Napirend: Beszámoló a Közös Fenntartású Alapszolgáltatási Központ 2012. 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 2012. évi gazdálkodásának III. negyedévi helyzetéről. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület a 
beszámolót fogadja el. 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 6 szavazattal, 0 
ellenszavazattal, tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 74/2012. (XII. 4.) 
számú határozata: 

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

4.) Napirend: Beszámoló az Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának III. negyedévi 
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 III. negyedévi helyzetéről. Elmondta, hogy 
véleménye szerint az Önkormányzat megfelelően használta fel tartalékait felújításokra, 
miközben kötelező feladatait maradéktalanul ellátta. Elmondta, hogy az Önkormányzat 
költségvetése az elmúlt háromnegyed évben takarékos volt. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület a 
beszámolót fogadja el. 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 6 szavazattal, 0 
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 
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Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 752012. (XII. 4.) 
számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2012. 
évi gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről szóló beszámolót elfogadja. 

Polgármester ezt követően javasolta, hogy a Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi 
költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-
tervezetet fogadja el. 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 6 szavazattal, 0 
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotta: 
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5.) Napirend: Előterjesztés az Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójáról. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester elmondta, hogy az Országgyűlés még nem alkotta meg Magyarország 2013. 
évi költségvetéséről szóló törvényt, illetve a törvényjavaslathoz több mint 400 módosító 
indítványt nyújtottak be, ami lehetetlenné tette az Önkormányzat 2013. évi költségvetési 
koncepciójának számadatokban történő tervezését. Elmondta, hogy az bizonyos, hogy az 
önkormányzatok a következő évben lényegesen kevesebb központi költségvetési 
támogatásban részesülnek, hiszen a személyi jövedelemadó eddig helyben maradó része, a 
gépjárműadó 60 %-a, illetve közvetetten a helyi iparűzési adó 25 %-a a központi 
költségvetéshez kerül majd. A bevételek csökkenésével együtt a kiadások is csökkennek, 
hiszen az általános iskola állami fenntartásba kerül majd, de az előzetes számítások szerint a 
kiadáscsökkenés kisebb mértékű lesz, mint a bevételek csökkenése. Elmondta, hogy az 
önkormányzatok adósságkonszolidációjával az Önkormányzat megszabadulhat a 33 millió 
forint összegű fejlesztési hitelétől, amit az iskola felújítására vett fel korábban, és ezzel 
növelheti a felújításokra szánt keretét. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület 
döntsön a költségvetési koncepció elfogadásáról. 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 6 szavazattal, 0 
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 76/2012. (XII. 4.) 
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. 

6.) Napirend: Előterjesztés a Közös Fenntartású Alapszolgáltatási Központ 2013. évi 
költségvetési koncepciójáról. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület a 
Közös Fenntartású Alapszolgáltatási Központ 2013. évi költségvetési koncepcióját fogadja el. 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 6 szavazattal, 0 
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 77/2012. (XII. 4.) 
számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Közös Fenntartású 
Alapszolgáltatási Központ 2013. évi költségvetési koncepcióját elfogadja. 

7.) Napirend: Előterjesztés a 2013. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadásáról. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

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

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 78/2012. (XII. 5.) 
számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi belső 
ellenőrzési ütemtervet elfogadja. 

8.) Napirend: Előterjesztés a Bakonykarszt Zrt.-vel kötendő egyetértési nyilatkozatról. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester felkérésére körjegyző az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a 
Képviselő-testületet a Bakonykarszt Zrt.-vel kötendő egyetértési nyilatkozatról. Ennek 
keretében elmondta, hogy a 2013. január 1-jétől hatályos törvényi előírások értelmében 
víziközmű 2013. január 1-jétől csak az állam vagy önkormányzat tulajdonában állhat, így az a 
Bakonykarszt Zrt. tulajdonából át kell háramoltatni az önkormányzatok tulajdonába. Ezt 
követően az önkormányzatok választhatnak, hogy a víziközmű tulajdont a későbbiekben 
maguk üzemeltetik, azt szolgáltatónak bérbe vagy vagyonkezelésbe adják. Az önálló 
üzemeltetéshez Magyarpolány Község Önkormányzata nem rendelkezik kellő forrással, 
eszközállománnyal és szakértelemmel. A bérbeadás esetén rengeteg dokumentációs 
kötelezettsége keletkezik az Önkormányzatnak - hatástanulmányok, gördülő fejlesztési terv, 
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stb. - amit saját alkalmazottakkal szakértelem hiányában nem tud ellátni, szakértők bevonása 
viszont meglehetősen sok pénzbe kerülne. A Bakonykarszt Zrt. előadások során 
megfogalmazott véleménye szerint a legmegfelelőbb jogi forma a víziközmű vagyon 
vagyonkezelésbe adása lenne, amihez nyilvánvalóan gazdasági társaság legnagyobb pénzügyi 
érdeke is fűződik, de mellette a legkisebb terhet rója az Önkormányzatra. 

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

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 79/2012. (XII. 4.) 
számú határozata: 

 
Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
”BAKONYKARSZT Zrt-vel megkötendő Egyetértési Nyilatkozat és Üzemeltetési 
Szerződés Kiegészítés tervezeteinek jóváhagyása a víziközmű-vagyon 
átháramoltatásával kapcsolatban a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. 
törvény alapján” című előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 
 
1.) Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete ülése az előterjesztés 1. 
számú mellékletében található Egyetértési Nyilatkozat tervezetet és az előterjesztés 
2. számú mellékletében található Üzemeltetési Szerződés Kiegészítés tervezetet 
elfogadja. 
 
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy BAKONYKARSZT 
Zrt. által végleges formában kidolgozott és 2012. decemberében megküldendő 
Egyetértési Nyilatkozatot és az Üzemeltetési Szerződés Kiegészítést aláírja. 

Felelős: Polt Rita polgármester 
Határid ő: 2012. december 31. 

9.) Napirend: Előterjesztés a járási felvételi körzethatárok véleményezéséről. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester elmondta, hogy a javasolt felvételi körzethatárban nem szerepel Ajka-
Bakonygyepes, illetve Ajka sem, kizárólag Magyarpolány Község teljes közigazgatási 
területe. Előadta, hogy a szülők és gyerekek szabad iskolaválasztási joga a továbbiakban is 
adott, így véleménye szerint, ha a magyarpolányi iskola megfelelő színvonalú alternatívát 
nyújt az ajkai gyerekeknek az ajkai iskolákkal szemben, akkor az ajkai, bakonygyepesi szülők 
egy része a továbbiakban is a magyarpolányi iskolába fogja járatni a gyermekét. Tekintettel 
arra, hogy az iskolák fenntartója 2013. január 1-jétől az állam lesz, arról sem kell 
gondolkodni, hogy a felvételi körzethatárok módosítása jár-e normatíva kieséssel, mivel az 
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iskola finanszírozása ez időponttól nem az önkormányzat feladata. Ennek megfelelően 
javasolta, hogy a Képviselő-testület az előterjesztett határozati javaslatot fogadja el. 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 6 szavazattal, 0 
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 80/2012. (XII. 4.) 
számú határozata: 

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

Magyarpolány és Kislőd Községek Körjegyzőjének 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 

10.) Napirend: Előterjesztés a Magyarpolányi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító 
Okiratának módosításáról. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet a 
Magyarpolányi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosításáról. 
Ennek keretében elmondta, hogy a módosítás csak egy régi hiba kijavítása, ami az okirat 
szerkesztéséből fakad, viszont több millió forintos normatíva visszafizetést jelenthet az 
Önkormányzatnak, ha az Államkincstár a magyarázatot nem fogadja el. Az Államkincstárban 
javasolták, hogy a módosítást, azaz az eredeti állapot helyreállítását az Önkormányzat 
mielőbb végezze el. Javasolta, hogy a Képviselő-testület a módosítást az előterjesztésben 
foglaltak szerint fogadja el. 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 6 szavazattal, 0 
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 81/2012. (XII. 4.) 
számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarpolányi 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítását a határozat 
mellékletét képező módosító okiratban foglaltak szerint elfogadja. 
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A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Felelős: Polt Rita polgármester 
Határid ő: azonnal 

 
 
 
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester a Képviselő-testület nyilvános 
ülését 18.00 órakor bezárta. 

K.m.f. 

 Polt Rita Dobosi Gergely 
 polgármester körjegyző 


