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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.113-9/2011. 

J E G Y Z ŐK Ö N Y V  

Készült: Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 23-án 
17.00 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről 

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

Távolmaradt képviselők: 

 Kozma László önkormányzati képviselő 

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 közül 6 fő megjelent, 1 
fő távolmaradt, 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 Magyarpolány Passió Kulturális és Hagyományőrző 
Egyesület kötendő együttműködési megállapodás módosításáról. 

 Előadó: Polt Rita polgármester 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

1.) Napirend: Szóbeli előterjesztés a Magyarpolány Passió Kulturális és Hagyományőrző 
Egyesület kötendő együttműködési megállapodás módosításáról. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

Polgármester előadta, hogy a Képviselő-testület hosszas vita után 34/2011. (IV. 29.) számú 
határozatában döntött arról, hogy a Magyarpolány Passió Kulturális és Hagyományőrző 
Egyesülettel Együttműködési Megállapodást köt, amely a Polányi Passió megrendezésével és 
finanszírozásával, elszámolásával kapcsolatos feladatok megosztását tartalmazta. A 
Megállapodás lényege az lett volna, hogy az Önkormányzat beszedi a bevételeket, teljesíti a 
kiadásokat, míg az Egyesület kizárólag a rendezvény szakmaiságával foglalkozik. Az 
Egyesület Közgyűlése a megállapodás tervezetét megtárgyalta, és azt nem fogadta el arra való 
hivatkozással, hogy az sérti az Egyesület önállóságát és függetlenségét, nem teszi lehetővé a 
Passió megfelelő színvonalú megrendezését. Közölték továbbá, hogy a Polányi Passió nem az 
Önkormányzat tulajdona és szellemi terméke, hanem a Tömöry Péter íróé és rendezőé, illetve 
az Egyesületé. Polgármester előadta, hogy személyesen találkozott Tömöry Péter rendezővel, 
illetve Keresztes János főszereplővel, ahol megtárgyalták az együttműködés alapjait, amit 
aztán az Egyesület mégsem fogadott el. Elmondta, hogy az Önkormányzat által felajánlott 
együttműködés helyett nem javasolt másikat az Egyesület. Tekintettel arra, hogy az 
Önkormányzat nem szerette volna a Passiót veszni hagyni, a fenti határozatát, ezzel 
egyidejűleg az Együttműködési Megállapodást a Képviselő-testület 36/2011. (V. 9.) számú 
határozatával módosította. Az Egyesület elnöke – vélhetően Közgyűlési döntés nélkül – arról 
tájékoztatott, hogy a módosított Együttműködési Megállapodás számára nem megfelelő, mert 
nem tartalmaz közvetlen, előzetes pénzbeli támogatást, amelyet az Önkormányzat nyújt az 
Egyesületnek ahhoz, hogy a költségeket finanszírozni tudja. Ennek hiányában az Egyesület 
nem tudja megrendezni a Passiót. Kérdezte a képviselőket, hogy mi a véleményük az 
Egyesület támogatásáról. 

György Anita önkormányzati képviselő előadta, hogy felháborítónak tartja, hogy mind az 
Egyesület, mind Tömöry Péter rendező kardoskodik az Egyesület önállósága és a Passió 
sajátjukként történő feltüntetése mellett, de látható, hogy az Önkormányzat nélkül semmire 
sem mennének, ahogy nem jutottak volna el ideáig sem. Ennek ellenére folyamatosan 
próbálnak rossz hangulatot kelteni, és uszítani az Önkormányzat ellen. 

Dr. Paksi Zoltán önkormányzati képviselő előadta, hogy egyetért György Anita 
véleményével, és hozzátette, hogy egyáltalán nem hajlandó támogatni az Egyesületet további 
pénzeszközökkel. Az Egyesület mindenkiben azt a látszatot igyekszik kelteni, hogy az 
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Önkormányzat az egyetlen gátja a Passió megrendezésének, holott a Passió problémái 
kizárólag annak tudhatók be, hogy a szervezők rosszul gazdálkodtak, és az önkormányzati 
támogatások mellett a jegybevételek eltűntek. 

Dr. Király Lászlóné önkormányzati képviselő kérdezte, hogy mennyi pénzre van szüksége 
az Egyesületnek? 

Polgármester előadta, hogy konkrét összegről nem volt szó. 

Csabai Tibor önkormányzati képviselő elmondta, hogy a pénzügyi támogatás nélkül az 
Egyesület képtelen lesz megrendezni a Passiót, ezért az Önkormányzatnak mindenképp 
segítséget kell nyújtania. Előadta, hogy a költségvetés tárgyalásakor a képviselők nem 
állapítottak meg maguknak tiszteletdíjat, azonban abban állapodtak meg, hogy a képviselői 
éves tiszteletdíjnak megfelelő összeggel – 300.000 forinttal – az Önkormányzat 
költségvetésében ők rendelkezhetnek. Ennek megfelelően szeretné, ha a 300.000 forinttal 
támogatná az Önkormányzat az Egyesületet, ami az ő tiszteletdíjának megfelelő összeg lenne. 

Polgármester válaszában elmondta, hogy erre van lehetősége a képviselőnek. Ennek 
megfelelően javasolta, hogy a Képviselő-testület az Együttműködési Megállapodás III. pontját 
egészítse ki az alábbi 11. alponttal: 

"11. Az Önkormányzat 300000 forint vissza nem térítendő támogatást nyújt az Egyesület 
részére." 

Elmondta továbbá, hogy a Megállapodás más pontjain nem hajlandó változtatni, amennyiben 
az az Egyesületnek nem felel meg, akkor megkísérelheti támogatás és segítség nélkül 
megrendezni a Passiót. 

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

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének …/2011. (V. 23.) 
számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 36/2011. (V. 9.) számú 
határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

A 36/2011. (V. 9.) számú határozat mellékletét képező, a Magyarpolányi Passió 
Kulturális és Hagyományőrző Egyesülettel megkötendő Együttműködési 
Megállapodást helyébe e határozat mellékletét képező Együttműködési 
Megállapodás lép. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Együttműködési 
Megállapodás Képviselő-testület nevében történő aláírására, és a szükséges 
intézkedések megtételére. 

Felelős: Polt Rita polgármester 

Határid ő: azonnal 
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Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-
testület az Együttműködési Megállapodás tervezetét 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 37/2011. (V. 23.) 
számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 36/2011. (V. 9.) számú 
határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

A 36/2011. (V. 9.) számú határozat mellékletét képező, a Magyarpolányi Passió 
Kulturális és Hagyományőrző Egyesülettel megkötendő Együttműködési 
Megállapodást helyébe e határozat mellékletét képező Együttműködési 
Megállapodás lép. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Együttműködési 
Megállapodás Képviselő-testület nevében történő aláírására, és a szükséges 
intézkedések megtételére. 

Felelős: Polt Rita polgármester 

Határid ő: azonnal 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester a Képviselő-testület nyilvános 
ülését 19.00 órakor bezárta. 

K.m.f. 

 Polt Rita Dobosi Gergely 
 polgármester mb. körjegyző 


