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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.113-8/2011. 

J E G Y Z ŐK Ö N Y V  

Készült: Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 9-én 
17.00 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről 

Jelen voltak: Polt Rita polgármester 
 Böröndi Ferenc alpolgármester 
 Csabai Tibor 
 Dr. Király Lászlóné 
 Dr. Paksi Zoltán  
 György Anita 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 7 szavazattal, 0 
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a napirendi javaslatot az alábbiak szerint elfogadta: 

Napirend: 

1.) Előterjesztés a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló 
13/2009. (VII. 30.) rendelet módosításáról. 

 Előadó: Polt Rita polgármester 
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2.) Szóbeli előterjesztés a Magyarpolány Passió Kulturális és Hagyományőrző 
Egyesület kötendő együttműködési megállapodás módosításáról. 

 Előadó: Polt Rita polgármester 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

1.) Napirend: Előterjesztés a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló 
13/2009. (VII. 30.) rendelet módosításáról. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselő-testületet a 
módosító rendelet-tervezet rendelkezéseiről. 

Kozma László önkormányzati képviselő előadta, hogy nem is gondolta, hogy a rendeletben 
így lett megfogalmazva ez a korlátozó rendelkezés, mivel számára egyértelmű volt, hogy 
minden munkaszüneti nap előtt lehet hosszabb nyitva tartással rendezvényt tartani. 

Böröndi Ferenc alpolgármester egyetértett Kozma Ferenc képviselő véleményével, ő is úgy 
gondolta a rendelet megalkotásakor, hogy a korlátozás feloldása nem kizárólag a pénteki és 
szombati napokra érvényes. 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangozott el, így polgármester javasolta, hogy a képviselő-
testület a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló 13/2009. (VII. 30.) 
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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2.) 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, amelynek lényege a Polányi Passió 
megrendezésével és finanszírozásával, elszámolásával kapcsolatos feladatok megosztása volt. 
Ennek értelmében az Önkormányzat vállalta, hogy: 
1. Saját költségvetéséből finanszírozza a Passió megrendezésével kapcsolatos összes 

költséget. 
2. Kizárólagosan megköti a Passió megrendezéséhez szükséges – így különösen a hang- és 

fénytechnika kezelésére, hangtechnikai eszközök bérlésére, főszereplő megbízására, 
rendezői- segédrendezői díjak, esetleges szerzői jogdíjak megfizetésére, hirdetésekre, 
reklámra vonatkozó – szerzősédeseket. 

3. Az Önkormányzat kizárólag azokat a kiadásokat finanszírozza, amelyekre a polgármester 
előzetesen kötelezettséget vállalt. 

4. Megbízottjai útján segítséget nyújt a jegyeladásokban. Ennek keretében az Önkormányzat 
által e célra meghatalmazott személy a jegyeladásokról a helyszínen bevételi 
pénztárbizonylatot állít ki, és a beszedett összeget az Önkormányzat számlájára befizeti. 

5. A kedvezményes árú jegyek, valamint a tiszteletjegyek kiadása előtt a kiadással megbízott 
személy köteles a polgármesterrel erről egyeztetni. 

6. A polgármesterrel történő előzetes egyeztetés alapján közcélú foglalkoztatottjai 
munkájának igénybevételével biztosítja a Passió helyszínének megfelelő színvonalú 
előkészítését. 

7. Térítésmentesen biztosítja az "Ora et labora – Imádkozzál és dolgozzál! Avagy 
összefogással a helyi kulturális érdekek integrált bemutatásáért" című projekt keretein 
belül beszerzett fény és hangtechnikát, valamint színpadot. 

8. Amennyiben az Egyesület a Passió megrendezésére pályázati úton támogatást nyer, úgy az 
Önkormányzat a saját forrásból teljesített kiadásait a támogatás összegének megfelelően 
továbbszámlázza az Egyesület felé. 

A Megállapodás tervezet szerint az Egyesület vállalta volna, hogy: 
1. Gondoskodik a Passió szakmai megszervezéséről, megrendezéséről. 
2. Gondoskodik a jegyeladások szervezéséről, lebonyolításáról. 
3. Gondoskodik a Passió szereplőinek felkészítéséről, a próbák lebonyolításáról. 
4. Gondoskodik a IV/7. pontban biztosított eszközök biztonságáról, rendeltetésszerű 

használatáról. 
5. Külső támogatás, pénzforrás szerzése céljából pályázatot nyújt be a Passió 

megrendezéséhez. 

Az elszámolás keretében az Önkormányzat vállalta, hogy a beszedett bevételekről és 
teljesített kiadásokról az utolsó előadást követő 60 napon belül részletes elszámolást készít, 
amelyet az Egyesületnek átad. Amennyiben az Önkormányzatnak a Passió megrendezéséből – 
az összes bevétel beszedése és kiadás teljesítése után – nyeresége származott volna, azt az 
alábbiak szerint működési kiadások teljesítése céljából átadta volna az Egyesület részére: 

a.) Amennyiben a nyereség nem haladja meg a kettőszázezer forintot, úgy a teljes 
összeget átadja az Önkormányzat az Egyesületnek. 

b.) Amennyiben a nyereség meghaladja a kettőszázezer forintot, úgy kettőszázezer 
forintot átad az Önkormányzat az Egyesületnek. 
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Az Egyesület vállalta volna, hogy a működési célra átadott esetleges támogatással köteles 
2012. február 1-jéig tételesen elszámolni. 
A Megállapodás lényege tehát 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, így csak találgatni lehet 
arról, hogy mi lehet a szándékuk. Eszerint nyilvánvalóan azt szeretné az Egyesület 
vezetése/vezetője, hogy az összes önkormányzati tulajdonban álló szükséges eszközt (nézőtér, 
hang- és fénytechnika), ingatlant és pénzügyi támogatást térítésmentesen, akár feltételek és 
elszámolási kötelezettség nélkül biztosítsa az Egyesület részére az Önkormányzat. 
Polgármester elmondta, hogy az idő sajnos egyre fogy, a Passió időpontja közelít, és még nem 
lehet tudni semmit arról, hogy hogyan lesz megrendezve és finanszírozva. 

Csabai Tibor önkormányzati képviselő elmondta, hogy nem érti Sebe István és az 
Egyesület vezetésének döntését, mivel az eredeti álláspont az volt, hogy elfogadják a 
megállapodást, de végül mégsem így tettek. Elmondta, hogy beszélt Sebe Istvánnal, aki 
kijelentette, hogy olyan megállapodást hajlandó aláírni, amelyben az Egyesület jogai nem 
csorbulnak, azaz a rendezvény finanszírozását továbbra is az Egyesület végzi, míg az 
Önkormányzat csak támogatja azt. 

György Anita önkormányzati képviselő elmondta, hogy véleménye szerint elfogadhatatlan 
és nevetséges az, hogy egy civil szervezet pénz nélkül akar diktálni, hisz az Önkormányzat 
segítsége nélkül egy próbát sem tudnának megtartani. 

Dr. Paksi Zoltán önkormányzati képviselő elmondta, hogy sajnos úgy tűnik Sebe István és 
az Egyesület kizárólag azt tekinti támogatásnak, ha valaki pénzt utal a számlájukra, de azt 
nem, hogy az Önkormányzat ingyenesen biztosítja a Tájházat, a megrendezéshez szükséges 
ingatlanokat, a közmunkások munkáját, az iskola épületét, a nézőteret, a hang- és 
fénytechnikát, stb. Véleménye szerint ebből is látható, hogy a Passió körül több minden szól a 
pénzről, mint kellene. 

Dr. Király Lászlóné önkormányzati képviselő elmondta, hogy tűrhetetlen, hogy az 
Egyesület úgy állítja be az Önkormányzatot, mint a Passió legnagyobb ellenségét, holott az 
Önkormányzat sokkal több mindent megtesz a Passió sikeréért, mint az erre létrehozott 
Egyesület. Nem érti továbbá, hogy miért nem felel meg az Egyesület vezetésének az, ha az 
Önkormányzat egy meglehetősen nagy feladatot vesz át, méghozzá a pénzügyek kezelését, ha 
nincs egyéni érdek a háttérben. 

Polgármester előadta, hogy az Önkormányzat sajnos kényszerhelyzetben van, mivel 2010. 
évben az "Ora et labora – Imádkozzál és dolgozzál! Avagy összefogással a helyi kulturális 
érdekek integrált bemutatásáért" című projekt keretein belül elnyert támogatással az 
Önkormányzat vállalta, hogy a megvásárolt fény- és hangtechnikát, valamint nézőteret 5 évig 
üzemelteti, amelynek keretében meghatározott összegű jegybevételre tesz szert. Így tehát 
kénytelen biztosítani a Polányi Passió megrendezését. Elmondta még, hogy kérésére a 
körjegyző újabb együttműködési megállapodás tervezetet dolgozott ki, amelyben nem az 



5 
 

Önkormányzat finanszírozná a Passiót, hanem az Egyesület, de az Önkormányzat anyagi 
segítségével. Ennek keretében az Önkormányzat vállalná, hogy: 
1. A megállapodás I/3. pontjában ismertetett tárgyi eszközöket térítésmentesen bérbe adja az 

Egyesület részére a Passió megrendezéséhez.  
2. Térítésmentesen bérbe adja a használatában álló, a Passió helyszínéül szolgáló 

ingatlanterületeket (Magyarpolány 685., 699. hrsz.) 
3. Térítésmentesen bérbe adja a tulajdonában álló, Magyarpolány, Kossuth u. 27. szám alatti 

"felső iskola" épületét a szereplők öltözőjének, központi és tároló helyiségének. 
4. Térítésmentesen bérbe adja a használatában álló Tájház vendégszobáit a főszereplő és a 

segédrendező szállása biztosítása céljából. 
5. Térítésmentesen bérbe adja a tulajdonát képező szatócsbolt épületét jegyárusítás céljából. 
6. Az átadásokról és visszavételekről Felek átadás-átvételi jegyzőkönyvet készítenek. 
7. 500.000 forint összegű kamatmentes kölcsönt nyújt az Egyesület részére a Passió 

megrendezése során felmerülő, előzetes kiadások finanszírozásához, amelynek 
fedezeteként a jegyeladásokból származó bevétel szolgál. 

8. Amennyiben valamely okból (rossz időjárás, vis maior helyzet, stb.) a kamatmentes 
kölcsön összegénél kisebb összegű jegybevétel keletkezik, a jegybevétel és a kölcsön 
közötti különbséget az Egyesület köteles az Önkormányzat részére 2011. június 30-ig 
visszafizetni. 

9. E megállapodás I/4. pontjában foglalt kötelezettségéből fakadóan beszedi a Passió 
jegybevételeit, amelyet a rendezvények lebonyolítása után, a III/7. pontban ismertetett 
kamatmentes kölcsön összegének levonását követően egy összegben átutal az Egyesület 
számlájára, működési támogatás jogcímen. 

10. Önkormányzati dolgozók (közmunkások) bevonásával szükség szerint segítséget nyújt a 
nézőtér összeállításában, leszerelésében, a helyszín karbantartásában. 

Az Együttműködés keretében az Egyesület vállalná, hogy: 
1. Gondoskodik a Passió szakmai megszervezéséről, megrendezéséről. 
2. Finanszírozza a Passió költségeit, megköti a szükséges szerződéseket. 
3. Gondoskodik a jegyeladások szervezéséről, lebonyolításáról, amelyet követően a 

jegybevétel teljes összegét átutalja/befizeti az Önkormányzat számlájára. Átutalással 
fizetett jegyvásárlás esetében a vásárló az átutalást közvetlenül az Önkormányzat 
számlájára teljesíti. 

4. Gondoskodik a Passió szereplőinek felkészítéséről, a próbák lebonyolításáról. 
5. Gondoskodik a III. pontban biztosított eszközök, helyiségek, ingatlanok biztonságáról és 

biztonságosságáról, őrzéséről, rendeltetésszerű összeállításáról, leszereléséről, 
használatáról, amelynek során teljes körű felelősség, károkozás esetén kártérítési felelősség 
terheli. 

6. Külső támogatás, pénzforrás szerzése céljából pályázatot nyújthat be a Passió 
megrendezéséhez. 

Az elszámolást a következő szabályok szerint intéznék: 
1. Az Önkormányzat a jegyeladásokhoz átadás-átvételi jegyzőkönyvvel önkormányzati – 

szigorú számadású – nyugtatömböt és számlatömböt biztosít az Egyesület részére, amelyet 
köteles használni a bevételezés során. Ezen fel kell tüntetni az értékesíthető jegyek darab- 
és sorszámát. Az Egyesület a jegyeladásokat két hétvégén bonyolítja le. Az Egyesület a 
2011. június 9-12. között eladott jegyek árbevételét legkésőbb 2011. június 15-ig, a 2011. 
június 17-18. között értékesített jegyek árbevételét pedig legkésőbb 2011. június 22-ig 
készpénzben befizeti az Önkormányzat számlájára. 
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2. A jegybevétel önkormányzati számlára történő befizetésével egyidejűleg Egyesület e 
megállapodás 1. számú melléklete szerinti kimutatást készít a jegyeladásokról, amelyet 
átad az Önkormányzat részére. 

3. Az Önkormányzat a beszedett bevételeket e megállapodás III/7. pontjában foglaltak szerint 
átutalja az Egyesület számlájára 2011. június 30-ig. 

4. Egyesület köteles e megállapodás III/9. pontjában ismertetett működési támogatás teljes – 
a kamatmentes kölcsönnel nem csökkentett – összegéről 2012. január 31-ig elszámolni. 

Polgármester ismertette a megállapodás tervezet további rendelkezéseit is. Elmondta, hogy az 
együttműködést ebben a formában a kényszer szüli, hisz nem lenne célszerű megkockáztatni a 
40 millió forintos támogatás elveszítését. A következő évben természetesen újra kell gondolni 
a Passió megrendezésének körülményeit egészen az alapoktól. 

Kozma László önkormányzati képviselő elmondta, hogy véleménye szerint ez a lehető 
legcélravezetőbb megoldás a jelenlegi helyzetben. 

Dr. Paksi Zoltán önkormányzat képviselő elmondta, hogy a Passiót meg kell tartani, és 
ahhoz ezt el kell fogadni. 

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

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének …/2011. (V. 9.) 
számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 34/2011. (IV. 29.) számú 
határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

A 34/2011. (IV. 29.) 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 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: 

 



7 
 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2011. (V. 9.) 
számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 34/2011. (IV. 29.) számú 
határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

A 34/2011. (IV. 29.) 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 20.00 órakor bezárta. 

K.m.f. 

 Polt Rita Dobosi Gergely 
 polgármester mb. körjegyző 


