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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.113-7/2011. 

J E G Y Z ŐK Ö N Y V  

Készült: Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 29-én 
13.30 órakor megtartott 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 
Baumgartner Zsoltné tagintézmény vezető 
Dohanekné Mészáros Gyöngyi tagintézmény vezető 

A meghívottak közül megjelent és a napirend tárgyalásánál jelen volt: 

 Dobosi Gergely körjegyző 
Baumgartner Zsoltné tagintézmény vezető 
Dohanekné Mészáros Gyöngyi tagintézmény vezető 
Takácsné Katona Andrea Magyarpolány és Kislőd Községek 
Körjegyzőségének pénzügyi előadója 

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 
azzal a kiegészítéssel fogadja el, hogy a 13. napirendi pontban szerepeltetett vegyes ügyek 
alatt 4 további napirendi pont tárgyalására lenne szükség az alábbiak szerint: 

13.) Napirend: Szóbeli előterjesztés a hivatal épületének kimeszeltetéséről. 
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14.) Napirend: Szóbeli előterjesztés a www.polanyinfo.hu oldal fejlesztéséért kért vállalkozási 
díj megfizetésének kérdéseiről. 

15.) Napirend: Szóbeli előterjesztés a tervezett Magyarpolányi Összművészeti Fesztivál 
támogatásáról. 

16.) Napirend: Szóbeli előterjesztés Polányi Passió Egyesülettel kötendő Együttműködési 
Megállapodásról. 

17.) Szóbeli előterjesztés a magyarpolányi Bakony Népművészeti Találkozó 
megszervezésének támogatásáról. 

18.) Szóbeli előterjesztés Barta Zoltán és Kovács Renáta magyarpolányi lakosok 
ingatlanvásárlási kérelméről. 

A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 7 szavazattal, 0 
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a napirendi javaslatot az alábbiak szerint elfogadta: 

Napirend: 

1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.  

 Előadó: Polt Rita polgármester 

2.) Beszámoló a Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda Noszlop 
magyarpolányi tagintézményeinek 2010. évi költségvetéséről. 

 Előadó: Polt Rita polgármester 

3.) Beszámoló az Alapszolgáltatási Központ 2010. évi költségvetéséről. 

 Előadó: Polt Rita polgármester 

4.) Beszámoló Magyarpolány és Kislőd Községek Körjegyzősége 2010. évi 
költségvetéséről. 

 Előadó: Polt Rita polgármester 

5.) Beszámoló az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról 
(zárszámadás). 

 Előadó: Polt Rita polgármester 

6.) Előterjesztés a 2010. évi belső és külső ellenőrzések összefoglaló jelentéséről. 

 Előadó: Dobosi Gergely mb. körjegyző 

7.) Előterjesztés a Magyarpolányi Alapfokú Művészetoktatási Intézményben 
lefolytatott belső ellenőrzésről. 

 Előadó: Polt Rita polgármester 
 Csabai Tibor intézményvezető 
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8.) Előterjesztés a házasságkötéssel és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésével 
összefüggő egyes szabályokról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról. 

 Előadó: Dobosi Gergely mb. körjegyző 

9.) Előterjesztés a KEOP 6.2.0.B-közösségi komposztálás elősegítése című 
pályázatban történő részvételről.  

 Előadó: Polt Rita polgármester 

10.) Előterjesztés egy fő karbantartó alkalmazásának kezdeményezéséről a Német 
Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda Noszlop magyarpolányi tagintézményeiben. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

11.) Előterjesztés a vörösiszap katasztrófában kárt szenvedett, Magyarpolányban 
letelepedett Körmendi István és Körmendi Istvánné támogatásáról. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

12.) Előterjesztés a vörösiszap katasztrófában kárt szenvedett, Magyarpolányban 
letelepedett Stadler András és Stadler Andrásné támogatásáról. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

13.) Szóbeli előterjesztés a hivatal épületének kimeszeltetéséről. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

14.) Szóbeli előterjesztés a www.polanyinfo.hu oldal fejlesztéséért kért vállalkozási díj 
megfizetésének kérdéseiről. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

15.) Szóbeli előterjesztés a tervezett Magyarpolányi Összművészeti Fesztivál 
támogatásáról. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

16.) Szóbeli előterjesztés Polányi Passió Egyesülettel kötendő Együttműködési 
Megállapodásról. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

17.) Szóbeli előterjesztés a magyarpolányi Bakony Népművészeti Találkozó 
megszervezésének támogatásáról. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

18.) Szóbeli előterjesztés Barta Zoltán és Kovács Renáta magyarpolányi lakosok 
ingatlanvásárlási kérelméről. 

Előadó: Polt Rita polgármester 
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NAPIREND TÁRGYALÁSA 

1.) Napirend: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselő-testületet a lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról. 

Kérdés, hozzászólás nem hangozott el, így polgármester javasolta, hogy a képviselő-testület a 
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót 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 21/2011. (IV. 29.) 
számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester lejárt 
határidejű határozatokról szóló beszámolóját elfogadja. 

2.) Napirend: Beszámoló a Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda Noszlop 
magyarpolányi tagintézményeinek 2010. évi költségvetéséről. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester előadta, hogy Noszlop Község Önkormányzata megküldte a társulásban 
működtetett Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda Noszlop magyarpolányi 
tagintézményeinek 2010. évi költségvetéséről szóló beszámolót. Elmondta, hogy véleménye 
szerint a beszámoló mind tartalmilag, mind formailag megfelelő, így javasolta annak 
elfogadását. 

Dohanekné Mészáros Gyöngyi tagintézmény vezető előadta, hogy véleménye szerint nem 
egyezik a bölcsőde elszámolása a beszámolóban foglaltakkal. Valószínűleg olyan dologi 
kiadást könyveltek a bölcsőde részére, amilyen nem teljesített. Az eltérés összege 72.045 
forint. 

Takácsné Katona Andrea pénzügyi előadó előadta, hogy ki fogja kérni a tételes elszámolást 
a noszlopi önkormányzattól, és a könyvelést összehasonlítja a beszámolóban foglaltakkal. 
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Polgármester kérdezte, hogy az iskola elszámolásában van-e eltérés? 

Baumgartner Zsoltné tagintézmény vezető előadta, hogy ő nem talált eltérést. 

Polgármester javasolta, hogy az előterjesztett határozati javaslatot a képviselő-testület azzal a 
kitétellel fogadja el, hogy a képviselő-testület kéri, hogy a beszámoló készítéséért felelős 
személy a magyarpolányi bölcsőde dologi kiadásaiban, a módosított előirányzat és a teljesítés 
közötti 72.045 forint összegű különbözet fennállását indokolja. 

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

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2011. (IV. 29.) 
számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Német Nemzetiségi 
Általános Iskola és Óvoda Noszlop magyarpolányi tagintézményei 2010. évi 
költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja azzal a kitétellel, hogy a 
képviselő-testület kéri, hogy a beszámoló készítéséért felelős személy a 
magyarpolányi bölcsőde dologi kiadásaiban, a módosított előirányzat és a teljesítés 
közötti 72.045 forint összegű különbözet fennállását indokolja. 

Felelős: Polt Rita polgármester 

Határid ő: azonnal 

3.) Napirend: Beszámoló az Alapszolgáltatási Központ 2010. évi költségvetéséről. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester előadta, hogy Noszlop Község Önkormányzata megküldte a társulásban 
működtetett Alapszolgáltatási Központ 2010. évi költségvetéséről szóló beszámolót. 
Elmondta, hogy véleménye szerint a beszámoló mind tartalmilag, mind formailag megfelelő, 
így javasolta annak elfogadását.  

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 23/2011. (IV. 29.) 
számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alapszolgáltatási 
Központ 2010. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja. 

Felelős: Polt Rita polgármester 

Határid ő: azonnal 

4.) Napirend: Beszámoló Magyarpolány és Kislőd Községek Körjegyzősége 2010. évi 
költségvetéséről. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselő-testületet 
Magyarpolány és Kislőd Községek Körjegyzősége 2010. évi költségvetéséről. Ennek 
keretében előadta, hogy úgy tudja, hogy Kislőd még mindig tartozik a tavalyi évről 2 millió 
forint körjegyzőségi hozzájárulással. 

Körjegyző előadta, hogy ezt év elején már átutalta Kislőd Község Önkormányzata, azonban 
ez a 2010. december 31-i zárású beszámolóban még természetesen nem szerepel. 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, Magyarpolány és 
Kislőd Községek Körjegyzősége 2010. évi költségvetéséről szóló beszámolót 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 24/2011. (IV. 29.) 
számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarpolány és 
Kislőd Községek Körjegyzősége 2010. évi költségvetésének teljesítéséről szóló 
beszámolót elfogadja. 

Felelős: Dobosi Gergely mb. körjegyző 

Határid ő: azonnal 
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5.) Napirend: Beszámoló az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról 
(zárszámadás). 

Előadó: Polt Rita polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet az 
Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről, illetve annak végrehajtásáról. Előadta, hogy a 
takarékos gazdálkodásnak köszönhetően a bevételek teljes mértékben fedezték a kiadásokat, 
illetve az Önkormányzat megtakarításokkal is rendelkezik. 

Kozma László önkormányzati képviselő előadta, hogy véleménye szerint a mai gazdasági 
helyzetben az is nagy szó, ha valakinek nincs likviditási hitelre szüksége, az pedig kifejezetten 
jó gazdálkodásra utal, ha egy önkormányzat megtakarításokkal rendelkezik. 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a képviselő-
testület az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás) 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 2010. évi belső és külső ellenőrzések összefoglaló jelentéséről. 

Előadó: Dobosi Gergely mb. körjegyző 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester felkérésére körjegyző az előterjesztésben foglaltak szerint részletesen 
tájékoztatta a képviselő-testületet a 2010. évi belső és külső ellenőrzések tapasztalatairól, 
illetve az ezekre készített intézkedési tervekről. Ennek keretében előadta, hogy a feltárt 
hiányosságokat igyekeznek a lehető legrövidebb időn belül pótolni, azonban látni kell, hogy a 
Körjegyzőség jelenlegi létszáma a napi szükséges feladatellátás megvalósítására elegendő, de 
a többletfeladatokat nagyon nehezen tudják megoldani. Előadta, hogy a szükséges 
szabályzatok rendelkezésre állnak, azonban az abban foglaltakat betartani és betartatni is 
nagyon nehéz feladat. Ilyen például a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői 
ellenőrzés, amit az előző körjegyző megfelelőképp szabályozott, azonban az abban foglaltak 
végrehajtására nem került sor és vélhetően nem is fog sor kerülni, mert a napi feladatok 
mellett lehetetlen minden munkafolyamatot ellenőrizni és dokumentálni. 

Polgármester előadta, hogy rengeteg dokumentációs kötelezettségnek kell eleget tenni, és a 
jogszabályi rendelkezések nem igazán tesznek különbséget nagy városok és kisebb községek 
között, holott a dolgozói létszámban, így a humán erőforrásban nagy különbségek vannak. 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a képviselő-
testület a 2010. évi belső és külső ellenőrzések összefoglaló jelentését fogadja el. 

A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 6 szavazattal, 0 
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotta: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2011. (IV. 29.) 
számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzatnál 
2010. évben lefolytatott belső- és külső ellenőrzésekről készített jelentések tartalmát 
megismerte, azokat elfogadja. 

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

Felelős: Dobosi Gergely körjegyző 

Határid ő: azonnal 
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7.) Napirend: Előterjesztés a Magyarpolányi Alapfokú Művészetoktatási Intézményben 
lefolytatott belső ellenőrzésről. 

Előadó: Polt Rita polgármester 
Csabai Tibor intézményvezető 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester felkérésére Csabai Tibor intézményvezető az előterjesztésben foglaltak szerint 
részletesen tájékoztatta a képviselő-testületet a belső ellenőrzés megállapításairól, illetve az 
arra készített intézkedési terv rendelkezéseiről. Előadta, hogy a feltárt hiányosságokat a lehető 
legrövidebb időn belül pótolják. 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a képviselő-
testület a Magyarpolányi Alapfokú Művészetoktatási Intézményben lefolytatott belső 
ellenőrzésről szóló Jelentést, illetve az arra készített intézkedési tervet 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 26/2011. (IV. 29.) 
számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Új Atlantisz Többcélú 
Kistérségi Társulás belső ellenőre által a Magyarpolányi Alapfokú Művészetoktatási 
Intézményben március 7-18. közötti időszakban lefolytatott ellenőrzés során feltárt, 
és az 52-7/2011. ügyiratszámú Jelentésben rögzített megállapításokat megismerte, 
azokat tudomásul vette és elfogadja. 

A képviselő-testület a fenti Jelentések megállapításaira készített M.132-5/2011. 
ügyiratszámú Intézkedési tervben foglaltakat elfogadja és a Magyarpolányi Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény jogszerű működése érdekében utasítja a polgármestert 
és az intézményvezetőt az abban foglaltak maradéktalan megvalósítására. 

Felelős: Polt Rita polgármester 
Csabai Tibor intézményvezető 

Határid ő: azonnal 

8.) Napirend: Előterjesztés a házasságkötéssel és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésével 
összefüggő egyes szabályokról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról. 

Előadó: Dobosi Gergely körjegyző 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester felkérésére körjegyző részletesen tájékoztatta a képviselő-testületet a 
házasságkötéssel és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésével összefüggő egyes szabályokról 
szóló önkormányzati rendelet rendelkezéseiről. Ennek keretében előadta, hogy a képviselő-
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testületnek arról szükséges döntést hoznia, hogy megállapít-e díjat a hivatali helyiségen 
és/vagy a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésért. Elmondta, hogy a nagyobb városok 
meglehetősen magas összegben állapították meg ezt a díjat, így például Ajka közel 15.000 
forintot, plusz a többletszolgáltatások díjának megfizetését, míg Veszprém 40.000 forintot 
határozott meg díjként. Előadta, hogy véleménye szerint – tekintettel arra, hogy a 
házasságkötések száma egyre kevesebb – minimális összegű díjat lenne szükséges 
meghatározni a hivatali helyiségen kívüli házasságkötésekért, míg a hivatali munkaidőn kívüli 
házasságkötéseket vállalja térítésmentesen az önkormányzat és az anyakönyvvezető. 

Polgármester előadta, hogy több probléma is volt már azzal kapcsolatban, hogy egyes 
házasulók a Kálvárián szerették volna a ceremóniát megtartani, akár szakadó esőben is, ahová 
fel kell cipelni a nehéz anyakönyvet, a magnót, pezsgőt, stb. Kérdezte, hogy ebben az esetben 
is lehetőségük van kérni a hivatali helyiségen kívüli házasságkötést? 

Körjegyző válaszában előadta, hogy anyakönyvvezetőnek a legfontosabb feladata az 
anyakönyvek védelme, és annak mérlegelése, hogy a kért körülmények között a jogszabályi 
előírások szerint megfelelően meg tudja-e tartani a ceremóniát. Amennyiben az anyakönyv az 
adott helyszínen nem lenne biztonságban, úgy ott a házasságkötést nem szabad megtartani. A 
hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezése során tehát figyelemmel kell lenni az 
anyakönyvek biztonságára és az anyakönyvvezető lehetőségeire. 

Polgármester javasolta, hogy a hivatali helyiségen kívüli házasságkötésért fizetendő díjat 
10.000 forintban állapítsa meg a Képviselő-testület. 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester szavazásra bocsátotta javaslatát, 
miszerint a rendelet 1. mellékletének 1. pontjában megnevezett anyakönyvi eseményért a 
képviselő-testület bruttó 10.000 forint díjat állapítson meg. 

A képviselő-testület a javaslatot 7 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett 
elfogadta. 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a képviselő-
testület a házasságkötéssel és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésével összefüggő egyes 
szabályokról szóló önkormányzati rendelet-tervezetet a fenti kiegészítéssel 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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9.) Napirend: Előterjesztés a KEOP 6.2.0.B-közösségi komposztálás elősegítése című 
pályázatban történő részvételről. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselő-testületet a KEOP 
6.2.0.B-közösségi komposztálás elősegítése című pályázatról. Ennek keretében előadta, hogy 
véleménye szerint igencsak aktuális a pályázat, tekintettel az egyre növekedő hulladék 
elszállítási díjakra és a lomtalanítás új rendszerére. Előadta, hogy az AVAR AJKA Kft. nem 
számol bevételcsökkenéssel működési területén, ami eleve tarthatatlan, hiszen a lakosság 
nagy része kisebb méretűre cseréli hulladékgyűjtő edényzetét a heti szállítás miatt, ami eleve 
kisebb bevételt jelent. Ebből fakadóan valószínűsíthető a bevételcsökkenés, ami a következő 
évben ismét díjemelést hoz magával. Emiatt egyre nagyobb szerepe lesz a szelektív 
hulladékgyűjtésnek, illetve a komposztálásnak, amit a helyi lakosok már fel is ismertek, mivel 
az előzetes igényfelmérések alapján 100 család jelezte, hogy komposztáló ládára van 
szüksége, ami a helyi lakások körülbelül harmada. Tekintettel arra, hogy a lakosság ilyen 
széles köre igényelte a ládákat, szükséges, hogy a képviselő-testület döntsön a pályázatban 
történő részvételről. Előadta még, hogy az aprítógép beszerzése kicsit problémásabb, mert, 
ahogy az az előterjesztésben szerepel a teljes összeg nem pályázható meg, csak a bruttó 
500.000 forintig terjedő része. Ennek megfelelően a bruttó 500.000 forint feletti részét, ami 
187.500 forint, az Önkormányzatnak saját forrásból kell finanszíroznia. Előadta, hogy arról 
szükséges döntést hozni, hogy a Képviselő-testület akar-e pályázni, illetve ha igen, akar-e 
aprítógépet vásárolni. 

Csabai Tibor önkormányzati képviselő előadta, hogy véleménye szerint feltétlenül be kell 
nyújtani a pályázatot, méghozzá az aprítógéppel együtt. Nagyon sokszor látható, hogy a 
település egyes részein felhalmozódik a zöldhulladék, fanyesedék, amivel nem tudnak a 
lakosok mit kezdeni. Ebben nagy segítség lenne az aprítógép, ami egy traktorra szerelve 
szállítható lenne, így az Önkormányzat gondoskodhatna a biztonságos tárolásról, de a 
lakosság is könnyen igénybe vehetné. 

Kozma László önkormányzati képviselő egyetértett a fenti véleménnyel, előadta, hogy nagy 
segítség lenne ez sok ember számára. 

Dr. Király Lászlóné önkormányzat képviselő elmondta, hogy ő sem tud mit kezdeni a 
vastagabb ágakkal, amíg azok ki nem száradnak nem lehet elégetni őket, addig csak a helyet 
foglalják a kertben, illetve sokszor helyezik a lakosok közterületre is. 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a képviselő-
testület az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el. 

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

 

 



12 
 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2011. (IV. 29.) 
számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli az 
Önkormányzat részvételét a KEOP 6.2.0.B-közösségi komposztálás elősegítése című 
pályázatban. 

A támogatási lehetőség keretében a Képviselő-testület 100 darab komposztláda és 1 
darab GLO-W10 típusú aprítógép beszerzésére, és az ehhez kapcsolódó, 
környezettudatos gondolkodásmódra nevelő csoportfoglalkozások szervezésére, a 
projekttel kapcsolatos információszolgáltatások teljesítésére, valamint a projekt 
megvalósításának egyéb költségeire pályázik. 

A Képviselő-testület a fentiekben ismertetett beruházás összköltségét 3.997.500 
forintban határozza meg, amely célok megvalósítása érdekében 3.810.000 forint 
támogatásra pályázik, tekintettel arra, hogy a Környezet és Energia Operatív 
Program KEOP-6.2.0/A/09-11 és KEOP-6.2.0/B/09-11 „Fenntarthatóbb életmódot és 
fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek” című 
pályázati konstrukcióhoz kiadott pályázati felhívás C/C1/II/2/ii pontjában foglaltak 
szerint az aprítógép beszerzésére jutó elszámolható költsége nem haladhatja meg a 
bruttó 500.000 Ft-os összeget. A beszerezni kívánt GLO-W10 típusú aprítógép ára 
bruttó 687.500 forint, így ennek az összegnek a bruttó 500.000 forint feletti részét, 
187.500 forintot a Képviselő-testület az 5 %-os önrészen felül saját költségvetése 
terhére a támogatás elnyerése esetén megfizeti. 

A Képviselő-testület a fentiekben foglaltak értelmében a megpályázott támogatási 
összeg 5%-os önerejét, illetve az aprítógép árának bruttó 500.000 forint feletti részét, 
összesen 353.000 forintot saját költségvetéséből biztosítja. 

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

Felelős: Polt Rita polgármester 

Határid ő: azonnal 

10.) Napirend: Előterjesztés egy fő karbantartó alkalmazásának kezdeményezéséről a Német 
Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda Noszlop magyarpolányi tagintézményeiben. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselő-testületet a 
karbantartó alkalmazásának kezdeményezéséről. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el. 
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A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 7 szavazattal, 0 
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2011. (IV. 29.) 
számú határozata: 

Magyarpolány Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi a Német 
Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda Noszlop Intézménynél a képviselő-testület 
10/2011. (II. 14.) számú határozata alapján, a Társulás magyarpolányi 
tagintézményeiben történő feladatellátásra megbízott karbantartó megbízási 
jogviszonyának megszüntetését 2011. április 30. napjával. 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a 
Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda Noszlop Intézménynél egy fő 
karbantartó teljes munkaidőben, munkaszerződéssel történő alkalmazását a Társulás 
magyarpolányi tagintézményeiben történő feladatellátásra, 2011. május 1. napjától 
határozott időre, 2012. április 30-ig. 

A Képviselő-testület a karbantartói feladatok ellátására létesített munkaviszonnyal 
kapcsolatban felmerülő összes költség megfizetését vállalja. 

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

Felelős: Polt Rita polgármester 

Határid ő: azonnal 

11.) Napirend: Előterjesztés a vörösiszap katasztrófában kárt szenvedett, Magyarpolányban 
letelepedett Körmendi István és Körmendi Istvánné támogatásáról. 

12.) Napirend: Előterjesztés a vörösiszap katasztrófában kárt szenvedett, Magyarpolányban 
letelepedett Stadler András és Stadler Andrásné támogatásáról. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselő-testületet nevezett 
személyek támogatásának lehetőségéről. Előadta, hogy e kérdésről a Képviselő-testület 
korábban már egyeztetett, a kérdés csak annyi volt, hogy hogyan adható adómentesen 
támogatás. Erre a kérdésre a körjegyző megtalálta a választ, így javasolta, hogy a Képviselő-
testület a 11. és a 12. napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztésekben foglalt határozati 
javaslatokat vita nélkül fogadja el.  

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az 
előterjesztésben foglaltak szerint döntsön a vörösiszap katasztrófában kárt szenvedett, 
Magyarpolányban letelepedett Körmendi István és Körmendi Istvánné támogatásáról. 

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 29/2011. (IV. 29.) 
számú határozata: 

2010. október 4-én 12.30 órakor a Magyar Alumínium Zrt. területén az iszaptároló 
10. kazetta nyugati gátja átszakadt. A gátszakadás következtében 600-700 ezer m3 
vörösiszap és víz elegye öntötte el Kolontár Devecser és Somlóvásárhely települések 
mélyebben fekvő részeit. 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tragédiát követően 
adományszámlát nyitott annak érdekében, hogy a vörösiszap katasztrófa 
következtében az otthonukat elveszítő, és Magyarpolány Községben ez okból 
letelepedni kívánó személyeket kárenyhítés címén közadakozásból támogatni tudja. 

A fentiek értelmében a képviselő-testület Körmendi István és Körmendi Istvánné 
volt devecseri lakosok, károsultak részére kérelmük alapján a Magyarpolány 543/17. 
helyrajzi számon felvett, „kivett lakóház, udvar” ingatlan-nyilvántartási 
megnevezésű, 1080 m2 alapterületű, természetben a 8449 Magyarpolány, Bakony 
utca 28. szám alatt található ingatlan megvásárlásához, felújításához a 
közadakozásból Magyarpolány Község Önkormányzat „Új Otthont a Károsultaknak” 
megnevezésű 11751487-39766889 számú számláján összegyűjtött pénzforrásból 
egyszeri, vissza nem térítendő 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint összegű támogatást 
biztosít kárenyhítés címén. 

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

Felelős: Polt Rita polgármester 

Határid ő: azonnal 

Polgármester ezt követően javasolta, hogy a Képviselő-testület az előterjesztésben foglaltak 
szerint döntsön a vörösiszap katasztrófában kárt szenvedett, Magyarpolányban letelepedett 
Körmendi István és Körmendi Istvánné támogatásáról. 

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

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2011. (IV. 29.) 
számú határozata: 

2010. október 4-én 12.30 órakor a Magyar Alumínium Zrt. területén az iszaptároló 
10. kazetta nyugati gátja átszakadt. A gátszakadás következtében 600-700 ezer m3 
vörösiszap és víz elegye öntötte el Kolontár Devecser és Somlóvásárhely települések 
mélyebben fekvő részeit. 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tragédiát követően 
adományszámlát nyitott annak érdekében, hogy a vörösiszap katasztrófa 
következtében az otthonukat elveszítő, és Magyarpolány Községben ez okból 
letelepedni kívánó személyeket kárenyhítés címén közadakozásból támogatni tudja. 
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A fentiek értelmében a képviselő-testület Stadler András és Stadler Andrásné volt 
devecseri lakosok, károsultak részére kérelmük alapján a Magyarpolány 121/1. 
helyrajzi számon felvett, „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” ingatlan-
nyilvántartási megnevezésű, 607 m2 alapterületű, természetben a 8449 
Magyarpolány, Dózsa György utca 5. szám alatt található ingatlan megvásárlásához, 
felújításához a közadakozásból Magyarpolány Község Önkormányzat „Új Otthont a 
Károsultaknak” megnevezésű 11751487-39766889 számú számláján összegyűjtött 
pénzforrásból egyszeri, vissza nem térítendő 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint 
összegű támogatást biztosít kárenyhítés címén. 

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

Felelős: Polt Rita polgármester 

Határid ő: azonnal 

13.) Napirend: Szóbeli előterjesztés a hivatal épületének kimeszeltetéséről. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

Polgármester előadta, hogy a költségvetési rendelet tárgyalása elfogadása során a Képviselő-
testület előirányozta az Önkormányzat hivatalának felújításához szükséges pénzeszközt. 
Tekintettel arra, hogy a Képviselő-testület több pályázatot – a felső iskola és a sportöltöző 
épületének felújítása, komposztálási pályázat – is benyújtott ebben az évben, amik önrész 
összegei a költségvetésben nem szerepelnek valamint gyalogjárda építését is tervezi, az 
Önkormányzat folyamatos és stabil likviditásának biztosítása érdekében a megfelelő 
megoldás az lenne, ha a Képviselő-testület határozatlan időre elhalasztaná a Hivatal 
épületének felújítását. Indokolt ez azért is, mert a Hivatal épületének állapota nem igényli az 
azonnali felújítást, kívülről még mindig esztétikusnak mondható. Ráadásul az is elképzelhető, 
hogy a következő évben épp erre írnak ki pályázatot, ami az Önkormányzat esetleg 
támogatást nyerhetne. A belső meszelés azonban elkerülhetetlen, amit viszont legfeljebb 300 
ezer forintból elvégeztethet az Önkormányzat. Egy egyrészt higiéniai, másrészről esztétikai 
szempontból is fontos. 

Kozma László önkormányzati képviselő előadta, hogy elég felnézni a tárgyalóterem 
mennyezetére, mivel az is foltos. Előadta, hogy véleménye szerint is óvatosan kell a 
kiadásokat kezelni, de egy meszelése valóban szükség van. 

György Anita önkormányzati képviselő elmondta, hogy egyetért a meszelés kiviteleztetésével. 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-
testület döntsön a Hivatal épületének kimeszeltetéséről legfeljebb 300.000 forintos összegben. 

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 31/2011. (IV. 29.) 
számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 8449 
Magyarpolány, Dózsa utca 6. szám alatt található hivatali épületét legfeljebb 300.000 
forint összegben 2011. évi költségvetése terhére kimeszelteti. 

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

Felelős: Polt Rita polgármester 

Határid ő: azonnal 

14.) Napirend: Szóbeli előterjesztés a www.polanyinfo.hu oldal fejlesztéséért kért 
vállalkozási díj megfizetésének kérdéseiről. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

Polgármester tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a www.polanyinfo.hu az 
Önkormányzat által bejegyzett, az Önkormányzat tulajdonában álló weboldal, amely 
korábban fejlesztés és kezelés, igazi funkció nélkül létezett. Elmondta, hogy 2010. áprilisában 
találkozott egy ismerősével, aki azt mondta, hogy fia, Guba Krisztián szívesen fejlesztené és 
megtöltené az oldalt tartalommal úgy, hogy gyakorlatilag új weblapot készít. Az ajánlatot 
elfogadta, majd felkérte Csabai Tibor intézményvezetőt, hogy a weblap készítése során 
egyeztessen Guba Krisztiánnal a dizájnról, képekről, tartalomról, stb. Több egyeztetést 
követően – amit Guba Krisztián a jegyzőkönyv mellékletét képező levélben leír – a weblap 
elkészült, majd Guba Krisztián kérte, hogy az Önkormányzat a fejlesztésért fizessen 70.000 
forint + ÁFA vállalkozói díjat, annak ellenére, hogy az elején egy szívességről volt szó, 
semmilyen megrendelést, szerződést, egyéb hivatalos dokumentumot nem írt alá senki sem az 
Önkormányzat, sem Guba Krisztián részéről. Polgármester előadta, hogy e tényről 
tájékoztatta a weblap készítőjét, valamint közölte, hogy úgy értette, hogy ez egy társadalmi 
munka volt a falu javára, hisz édesanyja azt mondta, hogy fia szívesen elkészíti az oldalt. 
Guba Krisztián a válaszokat nem fogadta el, és több opciót ajánlott fel. Ezek szerint, ha az 
Önkormányzat nem fizeti ki az általa követelt díjat, akkor "letiltja az oldalt", tekintettel arra, 
hogy az az ő szellemi terméke. Ha az Önkormányzat fizet, akkor az oldalt meghagyja, de nem 
fejleszti tovább. Lehetőségként vetette fel még azt, hogy ha az Önkormányzat hosszútávú 
fejlesztési szerződést köt vele, akkor eltekint a weblap elkészítésének díjától, és a további 
karbantartással, aktualizálással is törődik. Leírta még, hogy az Önkormányzat át is adhatná a 
domain címet neki, ekkor nem kérne a web fejlesztésért semmit, azonban kizárólagosan ő 
üzemeltetné tovább az oldalt, arra való hivatkozással, hogy ebben a turisztikai oldalban nagy 
lehetőségek lakoznak, amit véleménye szerint az Önkormányzatnak is ki kellene használnia. 
Polgármester előadta, hogy több levélben – amelyek a jegyzőkönyv mellékletét képezik – 
leírta, hogy miért nem tartja jogosnak a vállalkozási díj utólagos megállapítását, azonban nem 
sikerült közös nevezőre jutni nevezett személlyel, aki meglehetősen arrogáns stílusban 
követelte azt. Előadta, hogy véleménye szerint Guba Krisztiánnak nincs joga letiltani egy 
weboldalt, ami az Önkormányzat tulajdonát képezi, onnan legfeljebb az általa feltett tartalmat 
távolíthatja el, az eredeti tartalom helyreállításával egyidejűleg. Polgármester kérdezte, hogy a 
képviselők véleménye szerint ki kellene-e fizetni a vállalkozási díjat? 



17 
 

Dr. Paksi Zoltán önkormányzati képviselő előadta, hogy valóban nem tilthatja le a 
weboldalt, így ettől nem kell tartani. Véleménye szerint ennek nem így kellett volna 
működnie, utólag már fizetné ki a fejlesztést. Elmondta, hogy ha valamit szívességből elvállal 
az ember, akkor azt aszerint is csinálja végig. A korrekt az lett volna, ha időben szól, hogy ez 
neki nem éri meg, vagy esetleg nincs rá ideje, és akkor ő sem járt volna rosszul, és a 
Képviselő-testület sem érezné magát kellemetlen helyzetben. A követelőzés mindenesetre 
nem a megfelelő módszer, így megkérné Guba Krisztiánt, hogy általa feltöltött tartalmat 
távolítsa el. 

György Anita önkormányzati képviselő előadta, hogy egyetért Dr. Paksi Zoltán 
véleményével, ilyen formában ő sem fizetné ki az utólagosan megállapított vállalkozási díjat. 

Böröndi Ferenc alpolgármester elmondta, hogy ő sem fizetné ki a díjat. 

Körjegyző elmondta, hogy vélemény szerint akkor sincs nagy probléma, ha a 
www.polanyinfo.hu oldal tartalmát törlik. Véleménye szerint aki Magyarpolányba kíván 
látogatni, az vélhetően elsősorban a www.magyarpolany.hu oldalt fogja először felkeresni. 
Ezen az oldalon kell aktualizálni a turisztikai információkat, a www.polanyinfo.hu oldalt 
pedig egyszerűen át kell irányítani a www.magyarpolany.hu oldal turisztikával foglalkozó 
menüpontjára. Egyrészt semelyik látogató nem fog észrevenni ebből semmit, másrészt 
könnyebb a turisztikai információk aktualizálása, mert azt csak egyszer kell elvégezni, 
harmadrészt a www.magyarpolany.hu oldalt az Önkormányzat szerkeszti, így oda sokkal 
könnyebb és gyorsabb az információk feltöltése, mert nem kell egy rendszergazdán keresztül 
küldözgetni azokat. 

Dr. Paksi Zoltán önkormányzati képviselő elmondta, hogy jó ötletnek találja a fentiekben 
leírtakat, mert így nem sérül a turisztikai információszolgáltatás sem. 

Kozma László önkormányzati képviselő előadta, hogy jó megoldás a fenti javaslat, amibe 
be kell vonni a helyi szállásadókat is, mert az információkat ők tudják szolgáltatni. 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-
testület Guba Krisztián vállalkozói díj kifizetésére vonatkozó kérését utasítsa el azzal az 
indoklással, hogy nevezett személy a munkát szívességből vállalta, annak elvégzéséről sem 
megrendelő, sem írásbeli vagy szóbeli megállapodás nem született, így az utólagos 
díjmegállapítás nem tisztességes, és nem fogadható 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 32/2011. (IV. 29.) 
számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
tulajdonában álló www.polanyinfo.hu oldal fejlesztéséért Guba Krisztián által kért 
70.000 forint + ÁFA vállalkozói díjat nem fizeti meg, Guba Krisztián ez irányú 
kérését elutasítja. 
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Indokolás 

Az Önkormányzat tulajdonában álló www.polanyinfo.hu oldal fejlesztését Guba 
Krisztián eredetileg ellenszolgáltatás nélkül, kvázi társadalmi munkaként vállalta. A 
weboldal készítését az Önkormányzat nem rendelte meg, erről szerződést nem 
fogadott el, illetőleg nem írt alá, egyéb akár szóbeli, akár írásbeli megállapodást nem 
kötött a szívességi szóbeli megállapodáson kívül. 

A Képviselő-testület a fentieknek megfelelően nem fogadja el, hogy a weboldal 
készítője a vállalkozói díjat erre irányuló megállapodás hiányában utólagosan 
határozza meg és követeli annak megfizetését. 

A Képviselő-testület a fenti indokok alapján a rendelkező részben foglaltak szerint 
döntött, egyben kéri Guba Krisztiántól az eredeti állapot helyreállítását. 

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

Felelős: Polt Rita polgármester 

Határid ő: azonnal 

15.) Napirend: Szóbeli előterjesztés a tervezett Magyarpolányi Összművészeti Fesztivál 
támogatásáról. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

Polgármester köszöntötte a Képviselő-testületi ülésen megjelent Kató Balázst és Kocsis 
Leventét, a leendő rendezvény szervezőit. Felkérte őket, hogy tájékoztassák a Képviselő-
testületet a tervezett összművészeti fesztiválról. 

Kató Balázs köszöntötte a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Elmondta, hogy egy 
fesztivált szeretnének szervezni Magyarpolányban a Művészetek Völgye fesztivál mintájára, 
azonban kisebb volumennel. Ez egy komoly- és könnyűzenei, valamint képzőművészeti 
fesztivál lenne. A fesztivál időpontjának 2011. július 1-3-át jelölték meg, mert ekkor még áll a 
Polányi Passió miatt felállított nézőtér, így azt esetleg használhatnák ők is. A Templomban 
komolyzenei koncerteket tartanának, a Tarkakakas Vendéglőben kisebb együttesen 
zenélhetnének akusztikusan, a Tájházban szintén koncertet tartanának, illetve előtte piacteret 
alakítanának ki, a Pajtaszínházban pedig színi előadások zajlanának. A Passió miatt felállított 
nézőtér előtti színpadon, a Kálvária domb előtt lépnének fel a nagy együttesek, a Barbaro, a 
Quimby, illetve a 30Y. Cseri Vera szülők szabadegyeteme című interaktív nevelési előadást 
tartana a Tájház udvarában. (A kidolgozott fesztiválprogram a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi.) A Quibmy előreláthatólag 1,5 millió forintért vállalja a fellépést. A fesztiválprogram 
összköltségvetése a Quimby nélkül 1,9 millió forint. Úgy számoltak, hogy a Quimy díja a 
fesztiválon eladott jegyek bevételéből megtérül. Minden korosztály próbálnak "megfogni", 
így lesznek családi programok, ennek megfelelően az első nap az ismerkedés napja, a 
második a "buli" nap, a harmadik pedig a családi nap. Ez utóbbin az említett szülők 
szabadegyetemén kívül bábszínházat és gyerekdalos koncertet szerveznének. Esténként 
kerülne sor a tűzzsonglőrök látványos bemutatójára a Kossuth utcán. Kiállításokat 
szerveznének a volt, és a jelenlegi művészetis diákok munkáiból, így galériát alakítanának ki 
a tűzoltószertárban, a kisebbségi teremben, illetve a Glóbusz Vendéglő melletti bolt helyén. 



19 
 

Kocsis Levente elmondta, hogy a falut le kellene zárni, csak a helyiek jöhetnének be ingyen. 
Úgy képzelik, hogy helyiek lennének a jegyszedők, mivel ők ismerik a falubelieket, így 
valósulhatna meg, hogy csak a helyiek jöhetnének be ingyen. A csendrendelet teljes körű 
betartása mellett tervezik a rendezvényt, így 22 óra után zajosabb, hangosabb programok nem 
lennének, a kisebb együttesen legfeljebb 24 óráig zenélnének. Minderről természetesen 
értesítenék a lakosságot. Előadta, hogy a fellépők elhelyezése meglehetősen problémás, ezt 
még nem tudták megoldani. 

Körjegyző kérdezte, hogy gondoltak-e a közbiztonság, illetve a fesztiválon résztvevők 
biztonságának kérdéséről, tárgyaltak-e már biztonsági szolgálattal, aki ezt elvégezné? 
Gondoltak-e a köztisztaságra, az egyes napok utáni szemétszedés megszervezésére, a toalettek 
kérdésére, esetleg mobil wc-k bérlésére, ezekről ugyanis eddig nem volt szó. 

Kocsis Levente elmondta, hogy véleményük szerint a polgárőrség el tudja látni a 
közbiztonsági feladatokat, valamint az egyes helyszínek melletti intézményekben található 
mellékhelyiségek elegendők lennének a közönségnek. 

Körjegyző elmondta, hogy az új rendezvények szervezéséről szóló jogszabály értelmében, 
szabadtéri, 1000 fő feletti rendezvények esetében gondoskodni kell többek között biztonsági 
szolgálatról is, így a polgárőrség nem elegendő. Elmondta még, hogy kellően nagy létszámú 
rendezvény esetén az intézmények mellékhelyiségei sem lesznek elegendőek. 

Dr. Paksi Zoltán önkormányzati képviselő kérdezte, hogy mi a feladata az 
Önkormányzatnak ebben a fesztiválban? Csak engedélyezze, hogy megrendezhető legyen, 
vagy esetleg nyújtson anyagi támogatást? 

Kató Balázs válaszában előadta, hogy ők támogatást, és szervezési segítséget is kérnének az 
Önkormányzattól. A támogatás pedig az egész költségvetésre vonatkozik, ami 3,4 millió 
forint. Elmondta, hogy ők, mint szervezők semmit nem kérnének a bevételből, esetleg a 
nyereséget – ha nyereséges lesz – lehetne a következő rendezvény megrendezésére félretenni. 

Dr. Paksi Zoltán önkormányzati képviselő kérdezte, hogy akkor mi ebben az üzlet nekik? 

Kató Balázs elmondta, hogy az üzlet az, ha a későbbiekben a fesztivál nyereségesen tud 
működni, és ebből már ők is tudnak profitálni. 

Polgármester kérdezte, hogy mennyi látogatót várnak, és mit tennének akkor, ha esetleg 
megjelenne 1500 ember. Fel lennének erre készülve? 

Kocsis Levente válaszában előadta, hogy körülbelül 5-700 főt várnak naponta. Nem tudja, 
hogy mi lenne ilyen nagy létszám esetén, de mindenesetre ezt az elővételi értékesítéssel lehet 
korlátozni, illetve nem adnának ki annyi jegyet a helybeni jegyárusítóknak, hogy 
kezelhetetlenül nagy tömeg érkezzen a fesztiválra. 

Kozma László önkormányzati képviselő kérdezte, hogy mit csinálnának azokkal a 
személyekkel, akik mondjuk Úrkútról érkezve Magyarpolány bejáratánál értesülnének arról, 
hogy nem jöhetnek be a fesztiválra? Hogy oldanák meg a tömegek hazaszállítását, amikor 
már nincs tömegközlekedés? Kik azok, akik a helyi munkát végeznék, mint például 
utcatakarítás, jegyeladás? 

Kató Balázs elmondta, hogy a Volántársasággal lehet egyeztetni, hogy indítson a fesztivál 
idején plusz járatokat. Elmondta, hogy véleménye szerint az előzetes jegyeladások során lehet 
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tájékoztatni az érdeklődőket, hogy hány jegy eladó, így nem jönnének feleslegesen emberek. 
A Facebook nevű közösségi portálon már hirdetik a fesztivált, és keresnek önkénteseket, akik 
kvázi "staffként" segítenék az utcák takarítását, de a jegyeladásnál helyiek segítségére lenne 
szükség, mert csak ők ismerik a helyieket. 

Körjegyző kérdezte, hogy hogyan tervezik a reklámozást, hirdetést, illetve ezt is tartalmazza-
e az összköltségvetés? 

Kocsis Levente válaszában kifejtette, hogy nem nagy összeget különítettek el erre, mert 
inkább a közösségi portálok útján, illetve plakátokkal szeretnék népszerűsíteni a fesztivált. 

Polgármester kérdezte, hogy kikkel tárgyaltak már a fesztivállal kapcsolatban? Tárgyaltak-e 
már biztonsági szolgálattal, reklámfelületek tulajdonosaival, a helyi szolgáltatókkal, stb., 
illetve kötöttek-e már szerződést bárkivel? 

Kocsis Levente előadta, hogy a Tarka Kakason kívül sok mindenkivel nem tárgyaltak, mert 
nem tudták, hogy az Önkormányzat támogatja-e a fesztivált. Úgy gondolták, hogy a 
szerződéseket az Önkormányzat köti meg, mivel ők gazdasági társasággal nem rendelkeznek, 
és vállalkozói igazolványuk sincs? 

Polgármester kérdezte, hogy ezek szerint úgy gondolták, hogy az Önkormányzat végez 
mindent, tehát tárgyal szolgáltatókkal, zenészekkel, biztonsági cégekkel, megköti a szükséges 
szerződéseket, beszedi a bevételeket, teljesíti a kiadásokat és saját költségvetéséből fedezi az 
esetleges hiányt? 

Kocsis Levente elmondta, hogy így gondolták, ők pedig segítséget nyújtanak a szervezésben. 

Polgármester előadta, hogy a Passió előtt, összesen 3 kollégával, és egy helyettesítő 
jegyzővel ezt igen nehezen tudná megoldani, úgy, hogy a tervezett időpontig alig 2 hónap van 
hátra. Elmondta, hogy véleménye szerint az ötlet jó, de a megvalósításhoz több idő kell, és 
alaposabb szervezés, mint amit 2 hónap alatt produkálni lehet. 

Dr. Paksi Zoltán önkormányzati képviselő elmondta, hogy még mindig nem látja 
biztosítottnak azt, hogy a másnapi szemét például a templom előtt a mise kezdetére fel lesz 
szedve. Elmondta, hogy azt elhiszi, hogy a Facebookon sok ismerős jelezte, hogy segítene, de 
amíg nincsenek meg a konkrét emberek, akik a szemetet felszedik, addig az ígért segítség 
nem hatékony segítség. Elmondta, hogy véleménye szerint a kezdeményezés nagyon jó, 
támogatásra méltó, de sokkal alaposabb szervezést, előkészítést igényel. Az sem tiszta, hogy 
kik azok a helyiek, akik a jegyet árulni fogják? Őket az Önkormányzatnak vagy a 
szervezőknek kell majd megkeresni és felkérni. 

Kocsis Levente elmondta, hogy őket az Önkormányzatnak kellene megkeresni, mert ők nem 
rendelkeznek kellő ismeretséggel. 

Dr. Király Lászlóné elmondta, hogy véleménye szerint ez egy nagyon jó kezdeményezés, 
mert ezzel a helyi vállalkozók is jól járhatnak. 

Polgármester elmondta, hogy valóban jól járnak a vállalkozók, de épp emiatt ők is 
komolyabb szerepet vállalhatnának mind a szervezésben, mind a finanszírozásban. A Tarka 
Kakasbeli kis koncerteket sokan megnézik majd, amivel a helynek nyilván jó bevételt 
termelnek. Igazságtalan, hogy mégis az Önkormányzat vállalja az összes költséget. Kérdezte, 
hogy esetleges támogatásokról nem tárgyaltak a vendéglátókkal? 
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Kató Balázs elmondta, hogy ezzel nem foglalkoztak eddig. 

György Anita önkormányzati képviselő elmondta, hogy egyetért Dr. Paksi Zoltán 
véleményével abban, hogy ez egy jó kezdeményezés, amit meg lehet valósítani egy későbbi 
időpontban, de nem 2 hónapon belül. Kérdezte, hogy későbbi időpontra nem gondoltak-e? 

Kocsis Levente elmondta, hogy a későbbi lehetséges időpontokban más fesztiválok lesznek, 
mint a Volt, a Veszprémi Utcazene, a Balatonsound vagy a Sziget. 

Polgármester elmondta, hogy a falunak is vannak ünnepei, búcsúi, amely időpontokra nem 
lehet más rendezvényt szervezni. Javasolta, hogy a Képviselő-testület biztosítsa a szervezőket 
az elvi támogatásáról, azonban a rendezvény idei évi szervezését ne támogassa. 

Dr. Paksi Zoltán önkormányzati képviselő tájékoztatta a megjelent szervezőket, hogy 
amennyiben a Képviselő-testület megszavazza a polgármester javaslatát, az nem azt jelenti, 
hogy nem akar Magyarpolányban ilyen rendezvény, hanem épp ellenkezőleg, szeretné ezt a 
fesztivált, de jóval korábban kell a szervezést elkezdeni, legalább február elején. Az elvi 
támogatás mindenesetre az övék. 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-
testület támogassa a Magyarpolányi Összművészeti Fesztivál 2012. évi megrendezését. 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 7 szavazattal0, 
ellenszavazattal0, tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2011. (IV. 29.) 
számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a 
Magyarpolányi Összművészeti Fesztivál 2012. évi megrendezésének ötletét. 

A Fesztivál anyagi támogatásáról a 2012. évi költségvetés tárgyalása során dönt. 

16.) Napirend: Szóbeli előterjesztés Polányi Passió Egyesülettel kötendő Együttműködési 
Megállapodásról. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

Polgármester tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a Magyarpolányi Passió Kulturális és 
Hagyományőrző Egyesület jogszabályi rendelkezésekből adódóan tisztújítást hajtott végre, 
tekintettel arra, hogy Csabai Tibor önkormányzati képviselő nem lehet egyben az Egyesület 
elnöke is, ha az Egyesület az Önkormányzattól támogatást kap. A tisztújító ülésen 
polgármester is megjelent, és annak tudatában, hogy az Egyesület közgyűlése, az előzetesen 
megbeszélteknek megfelelően Tömöry Pétert választja elnökéül, az Önkormányzat 
támogatásáról biztosította az Egyesületet. Ezt követően az elnökválasztás előtt Tömöry Péter 
bejelentette, hogy nem kíván az Egyesület elnöke lenni, így az Egyesület Sebe Istvánt, 
Magyarpolány Község korábbi polgármesterét választotta az Egyesület elnökének, ami 
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polgármestert ledöbbentette. Sebe István megválasztását követően levelet írt az 
Önkormányzatnak, amiben az ígért hosszú távú együttműködésre hívta fel a figyelmet és a 
"közös gondolkodás" és egy személyes találkozás lehetőségét vázolta fel. Polgármester 
elmondta, hogy nem érti az Egyesület döntését, és meglepetten, csalódottan áll a döntés előtt. 

György Anita önkormányzati képviselő előadta, hogy semmilyen formában nem kíván 
együttműködni Sebe Istvánnak, és a vezetése alatt álló szervezettel, mert még emlékszik arra, 
ahogy a faluban polgármesterként "garázdálkodott". 

Böröndi Ferenc alpolgármester egyetértett György Anita véleményével, és elmondta, hogy 
nem azért küzdöttek a leváltásáért, hogy most úja szerepet kaphasson a faluban. 

Dr. Király Lászlóné önkormányzati képviselő elmondta, hogy egyetért a fentiekkel, nem 
kíván Sebe Istvánnal együttműködni. 

Polgármester előadta, hogy ráadásul 2/3-ados többséggel választotta meg a közgyűlés 
nevezett személyt, Csabai Tibort, az Egyesület korábbi elnökét, és jelenlegi tagját kérdezte, 
hogy ez hogyan történhetett, és mi a döntést értelme az egyértelmű provokáción kívül? 

Csabai Tibor önkormányzati képviselő elmondta, hogy nem tehet arról, hogy 
megválasztották Sebe Istvánt. Az előzetes egyeztetések szerint Tömöry Péter vállalta volna az 
elnöki tisztséget, de az utolsó pillanatban visszalépett, így került szóba Sebe István. 

Polgármester előadta, hogy a közgyűlés egy olyan személyt választott az Egyesület élére, aki 
a falut a polgármestersége alatt a csőd szélére sodorta, aki ellen büntetőeljárás indult. 
Polgármestersége után évekbe került, mire a falut pénzügyileg és gazdaságilag helyre lehetett 
hozni. Ezt a helybeliek is tudják. Nem érti, hogy ennek ellenére hogy gondolhatta a 
közgyűlés, hogy Sebe István képviselni tudja majd a helyiek és az Önkormányzat előtt az 
Egyesületet. 

Csabai Tibor önkormányzati képviselő elmondta, hogy ő maga sem tudja a válaszokat. 

Dr. Király Lászlóné önkormányzati képviselő kérdezte, hogy meg lehet-e változtatni a 
szavazást, és ha igen hogyan. 

Körjegyző válaszában kifejtette, hogy a szavazással, illetve annak megváltoztatásával 
kapcsolatos eljárásrendet az Egyesület Apaszabálya, vagy SzMSz-e rögzíti. A kérdés inkább 
az, hogy ha 2/3-ados aránnyal megválasztott a közgyűlés egy személy, akkor van-e arra esély, 
hogy ezt a Képviselő-testület javaslatára megváltoztatják. 

Csabai Tibor önkormányzati képviselő előadta, azért is lenne problémás más személy 
megválasztása, mert vélhetően más személy nem vállalná az elnöki tisztséget. 

Polgármester elmondta, hogy ezek szerint nincs értelme kezdeményezni az új 
elnökválasztást. Elmondta, hogy véleménye szerint a legnagyobb probléma az, hogy az 
Önkormányzat 2010. évben az "Ora et labora – Imádkozzál és dolgozzál! Avagy 
összefogással a helyi kulturális érdekek integrált bemutatásáért" című projekt keretein 
megszerzett támogatásból belül fény- és hangtechnikát, valamint nézőteret vásárolt, amelyet 
eddig a Passió megrendezéséhez térítésmentesen az Egyesület használatába adta, mivel tudta, 
hogy a megfelelő elszámolás megtörténik majd az Egyesület részéről. A gond az, hogy ezekre 
az eszközökre 5 éves fenntartási kötelezettséget vállalt az Önkormányzat, amit az eszközök 
használatából adódó jegybevételekben kell realizálni. A jegybevételeknek tehát az 
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Önkormányzat számláján át kell futnia, amit nem lát biztosítottnak, ha az Egyesület elnöke 
Sebe István. Elmondta, hogy véleménye szerint az idei évi Passió megrendezését e személyi 
körülményekkel kell megoldani, de azt kizárólag egy pontos Együttműködési Megállapodás 
keretein belül látja megvalósíthatónak. Az Együttműködési Megállapodásnak tartalmaznia 
kell a feladatok pontos leírását, szigorú elhatárolását, és azt, hogy a pénzügyi lebonyolításért 
az Önkormányzat, a szakmai megrendezésért az Egyesület a felelős. Tartalmaznia kell 
továbbá, hogy az Egyesület az eszközöket, illetve az Önkormányzati támogatásokat csak 
szigorú elszámolási kötelezettséggel veheti igénybe. Elmondta, hogy a körjegyzővel 
kidolgozott egy Együttműködési Megállapodás tervezetet, amely kiosztott a képviselők között 
és rendelkezéseit részletesen ismertette. 

Kozma László önkormányzati képviselő Csabai Tibort kérdezte, hogy alá fogja-e írni ezt a 
megállapodást az elnök. 

Csabai Tibor önkormányzati képviselő előadta, hogy véleménye szerint alá fogja írni, nincs 
ugyanis más választása. 

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 34/2011. (IV. 29.) 
számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarpolányi Passió 
Kulturális és Hagyományőrző Egyesülettel (8449 Magyarpolány, Petőfi Sándor utca 
4.) Együttműködési Megállapodást köt a 2011. évi Polányi Passió megrendezéséről, 
lebonyolításáról, finanszírozásáról, elszámolásáról. 

Az Együttműködési Megállapodás a határozat mellékletét képezi. 

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 

17.) Napirend: Szóbeli előterjesztés a magyarpolányi Bakony Népművészeti Találkozó 
megszervezésének támogatásáról. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

Polgármester tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a Veszprém Megyei Néptánc Együttes 
lassan egy évtizede rendezi hagyományosan a Bakony Népművészeti Találkozót 
Magyarpolányban. A rendezvény a pünkösdi programsorozatba illeszkedik, évről-évre több 
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száz néptáncost vonz a faluba az ország minden részéről. Idén ismét szeretnék megvalósítani 
a programot az eddigiekhez hasonló színvonalon, amelyhez 100.000 forint összegű 
támogatást kértek. (Az Egyesület levele a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Polgármester 
előadta, hogy 100.000 forint nem nevezhető nagy összegnek a rendezvény színvonalához, 
látogatottságához, hírnevéhez mérten, így javasolta, hogy a Képviselő-testület nyújtson a 
Veszprém Megyei Néptánc Együttes részére a magyarpolányi Bakony Népművészeti 
Találkozó megszervezéséhez 100.000 forint összegű támogatást. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester szavazásra bocsátotta a fenti 
javaslatot. 

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

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2011. (IV. 29.) 
számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém Megyei 
Néptánc Együttes (8400 Ajka, Szabadság tér 13.) részére a magyarpolányi Bakony 
Népművészeti Találkozó megszervezéséhez 100.000 forint összegű támogatást nyújt. 

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

Felelős: Polt Rita polgármester 

Határid ő: azonnal 

18.) Napirend: Szóbeli előterjesztés Barta Zoltán és Kovács Renáta magyarpolányi lakosok 
ingatlanvásárlási kérelméről. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

Polgármester tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy Barta Zoltán és Kovács Renáta 
magyarpolányi lakosok azzal a kéréssel fordultak a Képviselő-testülethez, hogy az az 
Önkormányzat tulajdonában álló, 626., 627., 628. és 622/1. hrsz.-ú, természetben a 8449 
Magyarpolány, Kossuth utca 17.és 17/a szám alatt található, összesen 502 m2 területnagyságú 
ingatlanokat jelölje részükre elidegenítésre 100.000 forintos eladási áron. Indoklásként 
előadták, hogy a közös udvaros ingatlan kertnek nevezett területét szóbeli megállapodás 
alapján hosszában kettéosztották a Kossuth utca 17. és 17/a. számú ingatlanok tulajdonosai. A 
megállapodás értelmében egyikük műveli a kert felső oldalát, másikuk az alsót. Kérelmező 
beköltözésekor az alsó rész már több éve gondozatlan, gazos, bozótos, szemetes volt, így azt 
ők megművelték, füvesítették, beültették, stb. A tulajdonjogi viszonyok rendezése miatt 
szeretnék a kert önkormányzati tulajdonú részeit megvásárolni. 

Kozma László önkormányzati képviselő előadta, hogy a közös udvarban él egy idősebb 
házaspár. Kérdezte, hogy ők nem akarják megvásárolni ezt a területet? 

Polgármester válaszában előadta, hogy eddig arról sem volt tudomása, hogy ezen az 
ingatlanon az Önkormányzat tulajdonnal rendelkezik. Elmondta, hogy véleménye szerint az 
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lenne a korrekt, ha a Képviselő-testület a másik tulajdonost is megkérdezné az esetleges 
vásárlási szándékáról. 

Böröndi Ferenc alpolgármester elmondta, hogy véleménye szerint is az lenne a becsületes 
megoldás, ha az Önkormányzat legalább megkérdezné a többi tulajdonost. 

Polgármester a fenti véleményekre tekintettel javasolta, hogy a Képviselő-testület a 
napirendi pont tárgyalását a szomszédok álláspontjának kikéréséig halassza el. 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és a napirendi pont tárgyalását 7 
szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elhalasztotta. 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester a Képviselő-testület nyilvános 
ülését 20.15 órakor bezárta. 

K.m.f. 

 Polt Rita Dobosi Gergely 
 polgármester mb. körjegyző 


