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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.113-14/2011. 

J E G Y Z ŐK Ö N Y V  

Készült: Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 7-én 
17.00 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről 

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

Meghívottak: Dobosi Gergely mb. 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 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 6 szavazattal, 0 
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a napirendi javaslatot az alábbiak szerint elfogadta: 
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Napirend: 

1.) Szóbeli előterjesztés a Magyar Államkincstár hiánypótlási felhívásának 
teljesítéséről. 

 Előadó: Polt Rita polgármester 

2.) Szóbeli előterjesztés az "Értékkel bíró helyi rendezvények támogatása" című 
pályázat benyújtásáról. 

 Előadó: Polt Rita polgármester 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

1.) Napirend: Szóbeli előterjesztés a Magyar Államkincstár hiánypótlási felhívásának 
teljesítéséről. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

Polgármester tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy 62/2011. (IX. 16.) számú 
határozatában döntött a Magyarpolány Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító 
Okiratának módosításáról. A módosításra a telephelyek és a feladatkörök változása miatt volt 
szükség. Az Alapító Okiratot a szükséges nyomtatványokkal együtt a körjegyző a Magyar 
Államkincstárnak átvezetésre benyújtotta, azonban a Kincstár 19/589903/3/2011. iktatószámú 
végzésében hiánypótlásra hívta fel az Önkormányzatot. A hiánypótlási felhívás tartalmát a 
polgármester ismertette, az a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Elmondta, hogy a körjegyző a 
hiánypótlási felhívásban foglaltaknak megfelelően módosította az Alapító Okiratot, amely a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi. Polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az Alapító 
Okirat módosítását vita nélkül 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 65/2011. (XI. 7.) 
számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarpolányi 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (8449 Magyarpolány, Petőfi Sándor utca 4.) 
Alapító Okiratának 62/2011. (IX. 16.) számú határozattal elfogadott módosítását e 
határozat mellékletét képező Alapító Okirat módosítás és az Alapító Okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változata szerint elfogadja. 

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

Felelős: Polt Rita polgármester 
Határid ő: azonnal 
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2.) Napirend: Szóbeli előterjesztés az "Értékkel bíró helyi rendezvények támogatása" című 
pályázat benyújtásáról. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

Polgármester tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a LEADER-en belül lehetőség van 
pályázat benyújtására bizonyos rendezvény támogatására. Elmondta, hogy az Önkormányzat 
minden évben megrendezi a hagyományosnak számító kétnapos Nyárbúcsúztató és 
Nemzetiségi Nap elnevezésű rendezvényt, amelyet vélhetően 2012-ben is megtesz. Ez a 
pályázat arra nyújt lehetőséget, hogy a rendezvény nettó költségeinek 100%-ára támogatást 
nyújtson meghatározott összeghatárig. A rendezvény az előzetes számítások szerint bruttó 
1.432.500 forintba kerülne, az eddigi rendezvényekkel megegyező programmal, illetve azzal a 
kiegészítéssel, hogy a támogatás elnyerése esetén a Somló-Marcalmente-Bakonyalja 
LEADER térség családi gazdaságai, őstermelői számára helyi termék bemutatót és vásárt is 
szervezne az Önkormányzat. A megpályázott támogatás összege 1.146.000 forint lenne, így 
előreláthatólag 286.500 forint összegű önrészt kellene megfizetni. A pályázati lehetőség 
nagyszerű alkalom arra, hogy az Önkormányzat színvonalas rendezvényt szervezzen, ahol a 
helyi és környékbeli hagyományok bemutatására kerül sor kulturális műsorral, kézműves 
bemutatókkal, foglalkozásokkal, amelyet a helyi művészeti csoportok és kézművesek mellett 
az Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER térség más településeinek csoportjai valamint 
Magyarpolány osztrák testvértelepülésének, Edelsbach bei Feldbachnak zenekara és énekkara 
közvetít a látogatóknak. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester az alábbi határozati javaslatot 
terjesztette a Képviselő-testület elé: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének …/2011. (XI. 7.) 
számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évben is 
megrendezi a hagyományos kétnapos Nyárbúcsúztató és Nemzetiségi Nap 
elnevezésű rendezvényt.  

A rendezvényen a helyi és környékbeli hagyományok bemutatására kerül sor 
kulturális műsorral, kézműves bemutatókkal, foglalkozásokkal, amelyet a helyi 
művészeti csoportok és kézművesek mellett az Somló-Marcalmente-Bakonyalja 
LEADER térség más településeinek csoportjai valamint Magyarpolány osztrák 
testvértelepülésének, Edelsbach bei Feldbachnak zenekara és énekkara közvetít a 
látogatóknak. A Képviselő-testület a 2012-ben a tervezett a program 
kísérőrendezvényeként az Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER térség családi 
gazdaságai, őstermelői számára helyi termék bemutatót és vásárt is szervez. 

A Képviselő-testület a fenti rendezvény költségeit összesen 1.432.500 forintban 
határozza meg, amelynek finanszírozására támogatási igényt nyújt be az "Értékkel 
bíró helyi rendezvények támogatása" elnevezésű, 1 025 055 azonosítójú pályázat 
keretében a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési hivatalhoz. A Képviselő-testület a 
rendezvény összköltsége nettó összegének támogatására, összesen 1.146.000 forintra 
pályázik. 

A támogatás elnyerése esetén a Képviselő-testület a rendezvény költségeinek 
általános forgalmi adó tartalmát saját költségvetése terhére megfizeti. 
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A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Felelős: Polt Rita polgármester 

Határid ő: azonnal 

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 a következő határozatot hozta: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 66/2011. (XI. 7.) 
számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évben is 
megrendezi a hagyományos kétnapos Nyárbúcsúztató és Nemzetiségi Nap 
elnevezésű rendezvényt.  

A rendezvényen a helyi és környékbeli hagyományok bemutatására kerül sor 
kulturális műsorral, kézműves bemutatókkal, foglalkozásokkal, amelyet a helyi 
művészeti csoportok és kézművesek mellett az Somló-Marcalmente-Bakonyalja 
LEADER térség más településeinek csoportjai valamint Magyarpolány osztrák 
testvértelepülésének, Edelsbach bei Feldbachnak zenekara és énekkara közvetít a 
látogatóknak. A Képviselő-testület a 2012-ben a tervezett a program 
kísérőrendezvényeként az Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER térség családi 
gazdaságai, őstermelői számára helyi termék bemutatót és vásárt is szervez. 

A Képviselő-testület a fenti rendezvény költségeit összesen 1.432.500 forintban 
határozza meg, amelynek finanszírozására támogatási igényt nyújt be az "Értékkel 
bíró helyi rendezvények támogatása" elnevezésű, 1 025 055 azonosítójú pályázat 
keretében a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési hivatalhoz. A Képviselő-testület a 
rendezvény összköltsége nettó összegének támogatására, összesen 1.146.000 forintra 
pályázik. 

A támogatás elnyerése esetén a Képviselő-testület a rendezvény költségeinek 
általános forgalmi adó tartalmát saját költségvetése terhére megfizeti. 

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 rendkívüli, 
nyilvános ülését 17.30 órakor bezárta. 

K.m.f. 

 Polt Rita Dobosi Gergely 
 polgármester mb. körjegyző 


