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Svasticsné Hegedüs Henriett  képviselő 
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Csőbör Károly polgármester  
Veisz Györgyné alpolgármester 
Schell Krisztina képviselő 
Kungl Melinda képviselő 
  
NÉMETBÁNYA: 
Blaskovits Zoltán polgármester  
Narancsik Imréné alpolgármester 
Müller Péter képviselő 
 
Jegyzőkönyvvezető:  
Bárány Péter              körjegyző  
 
Távolmaradását bejelentette: 
Rujzam Anikó                        Farkasgyepű képviselő 
 
 
Blaskovits Zoltán Németbánya polgármester:  
Szeretettel köszöntöm az együttes Képviselő-testületi ülésen megjelent Bakonyjákó, Németbánya 
Farkasgyepű Önkormányzatok Képviselő-testület tagjait és a lakosságot. 
 
Az ülésen 16 fő állampolgár jelent meg.  
 
A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy az ülés határozatképes, és megnyitom.  
 
Javaslom a meghívóban feltüntetett napirendi pontokat elfogadásra. 
 

1. A Korszak Szakközépiskola (8500 Pápa Széchenyi u. 4.) Bakonyjákó Iskolaépület (Rákóczi 
Ferenc u. 26.) ingatlanra vonatkozó képzési-oktatási célú hasznosítási javaslata  

Előadó: Blaskovits Zoltán Németbánya polgármester  
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2. Vegyes ügyek 

 
1. Napirendi pont (A Korszak Szakközépiskola (8500 Pápa Széchenyi u. 4.) Bakonyjákó 
Iskolaépület (Rákóczi Ferenc u. 26.) ingatlanra vonatkozó képzési-oktatási célú hasznosítási 
javaslata) 
Előadó: Blaskovits Zoltán Németbánya polgármester 
 
Blaskovits Zoltán Németbánya polgármester   
A Korszak Szakközépiskola részéről az igazgató asszony megkereséssel fordult az 
önkormányzatokhoz március 11-kelt levelében. A levélhez tartozó háttéranyagot később kaptuk 
meg. Betegség akadályozta a levél megérkezését. Egyeztettünk az ügyről, a téma sürgős, ezért volt 
fontos a testületi ülés összehívása. Az alapítvány ismertetni szeretné az elképzeléseit. Egységes 
iskolává fejlesztés a jövőben a céljuk, eddig elsősorban felnőtt képzéssel és iskolarendszeren kívüli 
oktatással foglalkozott, ezentúl alapfokú oktatási tevékenységet is szeretnének végezni 
Bakonyjákón. 
A megkapott anyagban sok konkrétum – finanszírozási háttér, időbeni felfutás, pedagóguslétszám – 
nem szerepel. 
Felkérem Erzsébetet, tájékoztassa a testületeket. 
 
Gerics Erzsébet: 
Köszönöm a meghívást. Az alapítvány régi szándéka, hogy bővítse az iskolát. Iskolarendszerű 
képzésben jelenleg 118 hallgatónk van, eltérően attól, amit polgármester Úr mondott. A többi 
valóban felnőtt oktatás, ami a finanszírozásunk 50 %-át teszi ki. Bővíteni szeretnénk az iskolát, hisz 
a törvények is vezetnek minket ebbe az irányba, az oktatási törvény változni fog, a szakképzési 
évfolyamokkal működő szakközépiskola, mint oktatási forma, változni fog. Nekünk is át kell 
alakulnunk. 2006-ben is volt megkeresésünk, de akkor nem jött létre együttműködés. Egységes 
iskolaszerkezetben gondolkodunk. Az általános iskolától a középfokú oktatásig tervezzük a 
gyerekek oktatását. Kulturális feladatokat is ellátnánk. A felnőttképzés továbbra is kiegészítő 
tevékenységként működne. Önkormányzati támogatásunk most sincsen. Szeretném, ha az itt lévő 
közösség kérdéseket tehessen fel nekem. Mi keressük a lehetőséget, itt lakunk, ezért elsősorban itt 
helyben, de akár Pápán is. Mi kinyilvánítjuk ezirányú szándékunkat, szeretném, ha ez közös 
szándék lenne. Első körben Pápán kerestük a lehetőséget. A gazdasági helyzet azt kívánja, hogy a 
kistelepüléseken tervezzünk tovább. Újrainduló iskoláról van szó, saját fenntartásban. Felfutó 
rendszerben.  
 
Blaskovits Zoltán Németbánya polgármester: 
Örülök, hogy ezt Erzsébet fogalmazta meg. Azt tisztán kell látni, hogy az iskola bezárással 
kapcsolatosan van döntés. Az alapítvány által végezni kívánt tevékenység elválik ettől. Arról van 
szó, hogy az épületben milyen jellegű tevékenységet lehetne végezni. A pontos feltételekkel most 
határozat nem születhet. Az ÁMK átszervezése zajlik, ez egy hosszú folyamat. Talán annyit 
kérdeznék, hogy az alapítvány eddigi tevékenységét és az alapfokú oktatás egymás mellettiségét és 
egymás nélküli létét hogy látja. Nagyon kevés a gyermeklétszám helyben, hiszen ezért kellett a 
bezárás mellett döntenünk. Milyen osztálylétszámmal indítaná az alapfokú oktatást? El tudja-e 
képzelni, hogyha nem tudja elindítani az alapfokú oktatást, elindítaná-e a felnőttképzést? Tehát az 
egyes képzési irányok hogyan hangolhatók össze?  
 
Gerics Erzsébet: 
Felmenő rendszerben indulnánk el az iskolával. Első évfolyammal indulunk. Csoportfinanszírozás 
van most az állami közoktatásban, nem fejenkénti fejkvóta. Ez a rendszer megváltoztatásra fog 
kerülni. 16 fővel már működtethető. Az állami oktatásban 25-28 fő a maximális létszám, A cél, 
hogy 16 főnél ne legyen sokkal több létszám. 15-20 fő közötti csoportlétszámot tartunk 
egészségesnek. Jelen pillanatban is így dolgozunk. A hiányzó erőforrást, pénzforrást a 
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felnőttképzésből kívánjuk megoldani. 
 
Takácsné Tompos Rita Bakonyjákó polgármester:  
15-20 fős csoportlétszámot említettél. Ezt osztálylétszámként gondolod?  
 
Helyesbítenék, az általános iskolai oktatás esetében nincs csoportfinanszírozás.  
 
Gerics Erzsébet: 
Igen. A felmenő rendszer az első osztály indítását feltételezi. Mi több osztállyal tervezünk. Ez akkor 
éri meg, ha több osztály indul. Pedagógiai és marketing munka kell. Megpróbálnánk minél több 
osztályt feltölteni. Szeretnénk, ha a gyerekek nem 12 év alatt, hanem hamarabb jutnának el az 
érettségiig. 15-20 fős osztálylétszámmal már jól működtethető. 
 
Takácsné Tompos Rita Bakonyjákó polgármester:  
Ha jól értem, akkor ahhoz, hogy elinduljon az alsó tagozatos képzés, akkor osztályonként 15-20 
főre lenne szükség? 
 
Gerics Erzsébet: 
15 főnél már megéri. Akkor is indultunk már, ha nem jött össze annyi fő, pl.: 6 fővel is elindultunk 
már. Sok alkalommal volt példa, hogy 6-8 fővel indult osztály. Mellé kell tenni a munkát, és 
bizalom alakuljon ki az intézménnyel szemben. 
 
Takácsné Tompos Rita Bakonyjákó polgármester:  
Úgy említetted, hogy jelenleg csoportfinanszírozás van. Én úgy tudom, hogy jelenleg fejenkénti 
normatíva van, illetve bizonyos feladatonkénti összegeket kell bizonyos létszámtól függő 
mutatókkal beszorozni, és nem csoportfinanszírozás van.  
 
Gerics Erzsébet: 
Rosszul fogalmaztam, akkor igazad van, nem csoport, hanem létszám finanszírozás van. De a 
gazdasági részét nem feltétlen szeretném kifejteni. 
 
Blaskovits Zoltán Németbánya polgármester: 
Akár az alapfokú oktatásról, akár felnőttképzésről beszélünk, az a kérdés, mit hozna ez az 
együttműködés Bakonyjákónak, illetve a három településnek? 
 
Gerics Erzsébet: 
Ez egy hosszú folyamat. Kis közösség, kis település kulturális intézmény nélkül nincsen, a szíve 
vész el a falunak, ha nincs iskola. Régebbről ismerem a történetet. Kellenek a pedagógusok, a 
képviselők tenni akarása. Kulturális életet fenn kell tartani. Vannak olyan szakmai irányok, lovarda, 
faipari szakmák, egészségügyi szakma mind szakképzést igényel.  
 
Blaskovits Zoltán Németbánya polgármester: 
Munkahelyet is teremthet? 
 
Gerics Erzsébet: 
Persze eredményezhet munkahelyet. Pedagógusok is kellenek. Kiszolgáló személyzet is, 
hosszútávon kb. 10-15  főt jelenthetne. 
 
Blaskovits Zoltán Németbánya polgármester: 
Valakinek van kérdése? 
 
Svasticsné Hegedüs Henriett Bakonyjákó képviselő: 
Készült felmérés az igényekről? 
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Az idejutást Pápáról Veszprémből hogyan képzelik? Hogyan jönne össze az elvárt létszám? 
 
Gerics Erzsébet: 
Felmérés még nem volt, mert döntés még nem született, hisz az önkormányzat, mint az épület 
tulajdonosa nem döntött még a felhasználásról. A tendenciák azt mutatják, hogy iskolára szükség 
van. 
Magán intézmények esetében a minőségű oktatás tud gyermeklétszámot növelni, van erre több 
példa. 
 
Svasticsné Hegedüs Henriett Bakonyjákó képviselő: 
Van erre tapasztalt, hogy működik így iskola? Akikkel kapcsolatban vannak, alapfokú oktatás és 
felnőttképzés. Ez teljesen új terület lenne Önöknek. 
 
Gerics Erzsébet: 
Vannak ilyen iskolák. Ugyanaz a fenntartója az alapfokú intézménynek és a középfokú 
intézménynek is. 
 
Svasticsné Hegedüs Henriett Bakonyjákó képviselő: 
Nem fordulhat elő, hogy ha nem sikerül finanszírozni az oktatást, hogy a szülőket költségekkel 
terhelhetik? 
 
Gerics Erzsébet: 
Semmilyen ilyen költségről nem volt még szó. Többségében az alapítványi iskoláknak van költség 
igénye. Azt gondolom, mi sem fogunk ettől eltérni. Lehet úgy egyezkedni, hogy bármi másért 
cserébe a helyi lakosságnak kedvezményes lehessen. Költsége van az állami oktatásnak és az 
alapítványi oktatásnak is. Még nagyon előtte vagyunk a dolgoknak, hogy pénzről beszéljünk. A 
részünkről olyan szándék van, hogy a helyieknek nem kelljen költségtérítést fizetni. 
 
Csőbör Károly Farkasgyepű polgármester 
118 tanuló ez nappali képzés? 
 
Gerics Erzsébet: 
Szakképzés informatika, logisztikus stb érettségi utáni szakképzés 1-2 évfolyamos. 
 
Csőbör Károly Farkasgyepű polgármester 
118 fő tanuló hogy járna ki Bakonyjákóra? 
 
Gerics Erzsébet: 
Bérelt helyiségben vagyunk Pápán. A pápaiakat nem akarjuk idehozni. Az elején elkülönülnének az 
itteni telephelyen a kisiskolások a szakképzős évfolyamoktól. Később indulhatna szakképzés. A 
lényeg hogy minden fél az önkormányzati lakos és az alapítvány is profitáljon. 
 
Csőbör Károly Farkasgyepű polgármester 
Alsó fokú képzéshez van-e engedélyük? 
 
Gerics Erzsébet: 
Nincs, ezért csak a 2012-13 tanévben indulhat. Ezért kellene gyorsan lépni. Már nincs idő az idén 
beindítani az oktatást. Működési engedélyre be kell adni a papírokat. 
 
Csőbör Károly Farkasgyepű polgármester 
Milyen tanterv szerint fognak dolgozni? Mi mire épül? 
 
Gerics Erzsébet: 
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A központi kerettantervtől nem térünk el jelenleg sem. Délutáni foglalkozás már más, szakkörök 
nyelvoktatás, kulturális tevékenységek. Olyan napközis és délutáni foglalkozást tervezünk, hogy a 
gyermekeknek 4 óra után is legyen biztosítva a hely. A szülő később is jöhessen a gyermekért. 
Énekkar, több nyelvtanfolyam is lehetne.  
 
Blaskovits Zoltán Németbánya polgármester: 
Ha az alapfokú oktatás 2012-13 tanévben indulhatna és új csoportok kezdhetnek. Van-e kötött 
határidőnk. Meddig kell döntenünk erről, hogy az alapítvány a jelenlegi elképzeléseit meg tudja 
valósítani.  
 
Gerics Erzsébet: 
Ma azt kellene leszögezni, akarunk-e együtt dolgozni. Sürgős megbeszélések kellenek, május utolsó 
munkanapja a határidő a működési engedély beadására. Nem biztos, hogy első körben hiánypótlás 
nélkül átmegy a kérelmünk. Május 15-ig kellene az önkormányzatoknak döntést hozni. 
 
Takácsné Tompos Rita Bakonyjákó polgármester:  
Hogyan képzeled az indulást? Mivel indulnál? Mennyi teremre lenne szükség, mi kellene az 
épületből? 
 
Gerics Erzsébet: 
Május 15. a határidő, addig kell, hogy benyújtsuk a főjegyzőnek a kérelmünket a működésre. 30-60 
napig van lehetőség hiánypótlásra. Megállapodás kell az épület bérletre minimum 5 évre, de 
általános iskolánál lehet, hogy 10 éves bérleti időt fogadnak csak el. Általános iskolánál inkább 10 
év. Amikor az iskola létezik papíron, akkor indulhat a marketing munka, tanulók szervezése. 
 
Takácsné Tompos Rita Bakonyjákó polgármester:  
A kérdésem arra vonatkozott volna, hogy mivel indulna a tevékenység, alsó tagozatos oktatás csak 
2012 szeptembertől, és mellette már futna a felnőttoktatás? 
Épület mekkora része kellene az alapítványnak? 
 
Gerics Erzsébet: 
Először a marketing tevékenységet folytatnánk, amivel lehetne gyűjteni a tanulókat. Más 
településekről is. Első osztály indítása mellett már indulhatna napközi. Az épületet hasznosítani kell 
minél előbb. Nyári tábor, délutáni napközi stb. plusz felnőtt képzés lenne. A jelenlegi engedélyünk a 
felnőttképzést lehetővé teszi. 
 
Takácsné Tompos Rita Bakonyjákó polgármester:  
Az épületről beszéljünk még egy kicsit. Mennyi teremre lenne szükség? 
 
Gerics Erzsébet: 
2006-ban jártam utoljára az iskolában, az épületet a kollegákkal meg kellene nézni. Első körben 
termekről lenne szó. Az alsó tagozatos oktatás esetén mindenre szükség van. 
 
Takácsné Tompos Rita Bakonyjákó polgármester:  
Kizárólagos használatot szeretnétek onnantól kezdve? 
 
Gerics Erzsébet: 
Lehet egyeztetni. A mostani bérletnél is meg tudtunk egyezni. Közös használatra nyitottak vagyunk.  
Nekünk ez nagy lehetőség. Erre az épületre engedély van oktatási tevékenységre, ez nagy előny. 
Nem kell rá külön engedélyt kérni. Ez az épület erre van kitalálva. Nem valószínű, hogy első 
körben teljesen belakjuk. 
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Blaskovits Zoltán Németbánya polgármester: 
Volt olyan megkeresés eddig is, hogy az ingatlan hasznosításában időszakosan látnak lehetőséget. 
Hogy férne meg több különféle tevékenység? Ez egy nagy épület. Ennek az épületnek nagy a 
rezsiköltsége, fenntartási költsége most a mi költségvetésünket terheli. Az alapítvány pénzügyi 
hátteréről megtudhatnánk valamit?  
 
Gerics Erzsébet: 
Alapítványuk a pápai szakképző iskolának a működtetésére áll fenn. Kb. 50 millió Ft-os 
költségvetésünk van, melyből 20-25 millió Ft a normatíva. A többi az egyéb tevékenységek, 
képzések, honvédség, kulturális tevékenység, felnőttképzés bevételeiből származik. Egy célért 
dolgozik az alapítvány és az iskola. Nem volt nagyobb probléma még a fenntartással, csak az 
alapnormatívát kapjuk. Mindent saját költségvetésből finanszírozunk. 
 
Takácsné Tompos Rita Bakonyjákó polgármester:  
Az épület költsége és fenntartása jelentős költség, állagmegóvás. Bennünk is több kérdés van, 
fűtésrendszer sem választható szét.  
 
Gerics Erzsébet: 
Az épületet nem ismerjük. Meg kell nézni az épületet. Egy leválasztható részt hasznosítani először, 
ami nem keveredik az egyéb tevékenységekkel. Árakról a megtekintés utána lehetne beszélni. A 
szándék a fontos az együttműködésre. Hosszú és folyamatos tárgyalás kell.  
 
Csőbör Károly Farkasgyepű polgármester 
Meg kellene fordítani a dolgot. A következő lépés legyen, hogy meg kell ismerni az épületet. 
Bejárás kell és utána lehet bármiről gondolkodni. Mekkora részében és mit szeretnének. A költségek 
eddig bennünket terheltek, a szétválasztásokat (energiafelhasználás) meg kell oldani. 
 
Gerics Erzsébet: 
Az épület milyen lehetőséget biztosít, azt tényleg látni kell. Úgy tudom, jelenleg is szét van 
választva az épület. Fontos a szándék.  
 
Csőbör Károly Farkasgyepű polgármester 
Meg kell nézni az épületet. 
 
Gerics Erzsébet: 
Van-e erre szándék, az a kérdés. A tárgyi feltételeket biztosítani kell, valahol. 
 
Gerics János: 
Az önkormányzatnak ugyanúgy fenn kell tartania az épületet, ha nem adja is ki.  
Mit hoz a településnek ez a lehetőség, szó volt erről az előbb is. 
Ha valaki kölcsönt vesz fel, meg szokták kérdezni, hogy van-e iskola a településen. 
 
Lénárt Lambert Bakonyjákó képviselő: 
Nekem még mindig nem teljesen világos, hogy egy alapítvány, ha iskolát működtet, mennyivel 
vannak pénzügyileg jobb helyzetben, mint egy önkormányzat? 
 
Gerics Erzsébet: 
Felnőttképzésből van plusz bevételünk. 
 
Lénárt Lambert Bakonyjákó képviselő: 
A felnőttképzésben megtermelt profitot befolyatják az iskolába?  
20-30 millió bevétel a felnőttképzésből származik? 
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Gerics Erzsébet: 
Igen. Az itteni felnőttképzésből befolyó profitot ide fektetjük be. Az alapítvány célja hogy az iskola 
fenntartását biztosítja. A profitot át kell adni az iskola fenntartására. Oktatást és szakképzést 
végezzen. Az az irány, hogy az egyetemek és főiskolák is szervezzenek szakképzést. Hogy legyen 
bevétel, az fontos. 
 
Lénárt Lambert Bakonyjákó képviselő: 
Az iskola elsőtől érettségiig menne? Mi van, ha máshova akar menni közben a diák? 
 
Gerics Erzsébet: 
Nyitott a rendszer. A lehetőség abban van, hogy nem kell felvételiztetni a gyerekeket, amikor 
nyolcadikból feljebb lép. A gyermeknek ez kedvező. 
 
Lénárt Lambert Bakonyjákó képviselő: 
20-30 milliót hova, mire költik?  
 
Gerics Erzsébet: 
Iskolafejlesztésre. Számítógépes felszereltségre. Digitális tábláink vannak. Nyelvvizsga központ 
van. 
 
Lénárt Lambert Bakonyjákó képviselő: 
Mi van ha megbukik az egész terv? 
 
Gerics Erzsébet: 
Akkor az történik, ami itt. Bezárunk. 
 
Narancsik Imréné Németbánya alpolgármester: 
Törtéhet-e olyan helyzet, ami azt eredményezheti, hogy év közben megszűnik az oltatás? Van-e 
valami garancia arra, hogy a gyerekek be tudják fejezni a tanévet?  
 
Gerics Erzsébet: 
Katasztrófa itt is történhet. Nyilván nem ez a cél. A helyi önkormányzatra száll át a feladat. 
 
Takácsné Tompos Rita Bakonyjákó polgármester:  
Szeretném megerősíteni Erzsébet által mondottakat. Az önkormányzatokért felelős államtitkárságtól 
is megkaptuk a segítségkérő levelemre a választ, de egyenlőre plusz forrást iskola fenntartásra nem 
tudnak biztosítani. A levélben is megfogalmazzák azt, hogy a nem állami fenntartó bármikor 
dönthet úgy, hogy nem tudja a feladatot ellátni, akkor az a feladat visszaszáll az önkormányzatra. 
 
Gerics Erzsébet: 
Oktatási intézmény működtetésére elhivatottság kell. Év közben ezt nem szabad meglépni. Egy 
intézmény ezt nem engedheti meg magának. 
 
Csőbör Károly Farkasgyepű polgármester 
Volt ellenpélda bőven, pl.: Marcaltő, Győr megye. Ott nem működöt az alapítványi fenntartás. 
 
Gerics Erzsébet: 
Annak idején tettünk oda is ajánlatot. Első évben maradt volna az önkormányzati támogatás. A 2. 
évben megfeleztük volna, a 3. évben teljesen megszűnt volna. Ott ezt nem fogadták el. Ők az első 
perctől nem szerették volna a hozzájárulást fizetni. Ezt nem tudtuk felvállalni. Volt olyan 
alapítvány, aki mindent ígért és ez lett a vége. Olyat nem ígérek, amit nem tudok teljesíteni. Van egy 
piaci ára az ingatlannak, amiért ki lehet adni. Együttműködés fontos és nyíltan beszéljünk.  
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Ható Tibor Bakonyjákó alpolgármester: 
15-20 fős osztályokban gondolkoznak. Hogy jön össze, nem tudom elképzelni, hogy honnan jönne 
össze. Pápáról, Veszprémből hogy hozzák ki. Hogy keresik meg a diákokat? 
 
Gerics János: 
Hányan hordják máshova a gyerekeket? Pl. Pápára, Veszpérmbe 
 
Ható Tibor Bakonyjákó alpolgármester: 
Nem tudom? 
 
Müller Péter Németbánya képviselő: 
Van, aki Németbányáról azért viszi Veszprémbe, mert nem ér addigra haza amíg nyitva van az 
iskola. 
 
Gerics Erzsébet: 
Ezért jó az olyan szolgáltatást beindítani, amire igény van pl.: házhoz szállítás, hosszabb napközi 
stb.  
A gyerek biztonságban legyen, az a fontos. Ha a szülő elégedett, akkor egyik tanuló hozza a 
másikat. Elégedett vevő. Ez működik. Az már kevés, hogy bent ülünk a teremben és várjuk a 
tanulókat. Nem biztos, hogy az új dologra van lehetősége egy önkormányzatnak, ezt is hozzá kell 
tenni.  
 
Lénárt Lambert Bakonyjákó képviselő: 
Ha a szülőknek nem számít, hogy utaztatják a gyereket, miben jobbak mint Városlőd. Konkrét 
elképzelés kell, amiben mások lesznek. 
 
Gerics Erzsébet: 
A padokat körberaknám, élvezni kell az oktatást. Tanároknak is változni kell.  
 
Blaskovits Zoltán Németbánya polgármester: 
Ha az alapítvány ezt meg tudja valósítani, az nekünk csak jó. Az épület oktatásra lesz hasznosítva. 
Oktatás valósul meg. A testületnek ez a célja is. Ebben az épületben nem lehet varroda. Azt látni 
kell az önkormányzatoknak, hogy a vagyonukkal körültekintően kell eljárni. Jelentős értékű 
ingatlan hasznosítását meg kell pályázatni. Javaslatom, hogy hatalmazzák fel a testületek a 
polgármestereket, hogy kidolgozzák az együttműködés feltételeit az alapítvánnyal. Az épületbe az 
alapítványnak mindenképpen be kell menni, látnia kell, mit akar bérelni. Az önkormányzatoknak a 
hasznosítást jogszerűen kell végigvinni.  
Ez az alapítvány részéről mankó-e? 
 
Gerics Erzsébet: 
Természetesen jó, határozott a szándékunk. Nekünk erre döntésünk van.  
 
Svasticsné Hegedüs Henriett Bakonyjákó képviselő: 
Marcaltőn is érdeklődtek mostanában, vagy még hol érdeklődtek? 
Volt ilyen jellegű kezdeményezés máshol? 
 
Gerics Erzsébet: 
Nem volt megkeresésünk még máshol. Hol lesz a javaslatainkra fogadóképes intézmény, épület, 
még nem tudom. 2006-ban 20 iskolát kerestünk meg. 6 iskola elég lett volna a működéshez. Akkor 
nem időben történtek a döntések.  
Itt nekünk van szándékunk, nekünk egy lehetőség ez, de a településnek is lehetőség.  
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Svasticsné Hegedüs Henriett Bakonyjákó képviselő: 
Ha az alapítvány megkapja az épületet, az önkormányzati kontroll hogyan működhetne? 
 
Gerics Erzsébet: 
A kapcsolat a szülőkkel fontos, nyílt napok szervezése elengedhetetlen.  
 
Blaskovits Zoltán Németbánya polgármester: 
Akkor a javaslatom, hogy az önkormányzatok működjenek együtt az alapítvánnyal. A képviselő-
testületek felkérik a polgármestereket, hogy az alapítványi iskola alapítása ügyében működjenek 
együtt.  
 
Ható Tibor Bakonyjákó alpolgármester: 
Ez nem elkötelezés? Vizsgáljuk a lehetőségeket más fele is. 
 
Blaskovits Zoltán Németbánya polgármester: 
Most nem is hozhatunk olyan döntést, ami elkötelezne, amint már mondtam. 
Vázlatos szakmai elképzeléseket hallottunk. Jogos elvárása az alapítványnak, hogy egy ilyen 
szándéknyilatkozatot kapjon. 
Kemény szakmai munka lesz.  
 
Takácsné Tompos Rita Bakonyjákó polgármester:  
Más lehetőség is felmerülhet a hasznosításra. Legyen választásunk. 
 
Gerics Erzsébet: 
Előszerződés kell nekem az engedélyekhez. Május 15-ig kellene. 
 
Svasticsné Hegedüs Henriett Bakonyjákó képviselő: 
Az önkormányzati vagyon védelem a legfontosabb. 
 
Takácsné Tompos Rita Bakonyjákó polgármester:  
Erről beszéltünk az előbb, Blaskovits Zoltán polgármester Úr is elmondta. 
Fix dologról nem is határozhatunk.  
 
Szilvási Zoltán Bakonyjákó képviselő: 
Most nem dönthetünk arról, hogy az épületet kiadjuk? 
 
Bárány Péter körjegyző: 
Az önkormányzatok vagyonrendelete foglalkozik ezzel. Az értéke miatt nyilvános pályáztatás kell, 
nehogy a testületeket bármi vád érje, hogy egy nagy értékű ingatlant pályáztatás nélkül bérbe adtak. 
 
Narancsik Imréné Németbánya alpolgármester: 
Miért nem döntünk most erről, hogy ne menjen el sok idő? 
 
Bárány Péter körjegyző: 
Meg kell nézni a jogszabályi hátteret, nehogy törvénytelenség történjen. 
 
Szilvási Zoltán Bakonyjákó képviselő: 
Nézzük meg és döntsünk most. 
 
Blaskovits Zoltán Németbánya polgármester: 
A mai testületi ülésen, mint ahogy már mondtam, ilyen döntés nem születhet, nem szeretném, ha 
törvénytelenség történne. 
A határozati javaslatom, hogy hatalmazzák fel a polgármestereket a testületek, hogy tárgyaljanak az 
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alapítvánnyal. Az ingatlan bérbeadásának a feltételeiről a következő ülésen döntsünk. 
 
Csőbör Károly Farkasgyepű polgármester 
Én is különválasztanám. A törvényi hátteret meg kell vizsgálni. Nem javaslom összevonni.  
Adatokat kell szolgáltatni az alapítványnak, hogy tudjanak tervezni. 
 
Müller Péter Németbánya képviselő: 
Iskolát szeretnénk. Arról határoztunk. 
 
Bárány Péter körjegyző: 
Arról nem volt döntés, határozat hogy mire szeretnék hasznosítani az önkormányzatok az épületet. 
 
Blaskovits Zoltán Németbánya polgármester: 
Ma nem lehet a meghirdetésről dönteni. Kellő alapossággal hozzunk meg ilyen döntést. Én nem 
szeretnék olyan döntést hozni, aminek a jogi kereteit nem látom. 
Határozati javaslatom, hogy működjenek együtt a képviselő-testületek felhatalmazásával a 
polgármesterek a Bakonyjákói Iskola épületének hasznosítására a Korszak Szakközépiskolát 
működtető Alapítvánnyal.  
 
Bakonyjákó település Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag   
Németbánya település Önkormányzat képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag  
Farkasgyepű település Önkormányzat képviselő-testülete 4 nem szavazattal egyhangúlag 
a következő határozatot hozta: 
 

Bakonyjákó település Önkormányzat képviselő-testületének 38/2011.(IV.7.) határozata 
Németbánya település Önkormányzat képviselő-testületének 24/2011.(IV.7.) határozata 

Farkasgyepű Önkormányzat képviselő-testületének 44/2011.(IV.7.) határozata 
Bakonyjákó Németbánya Farkasgyepű községek Önkormányzatainak képviselő-testületei 
felhatalmazzák a polgármestereket, hogy a Bakonyjákó Iskola épületének hasznosítására a Korszak 
Szakközépiskolát működtető Alapítvánnyal működjenek együtt. 
  
Határidő: azonnal  
Felelős: polgármesterek, körjegyző  
 
2. Napirendi pont (Vegyes ügyek) 
 
Blaskovits Zoltán Németbánya polgármester: 
Egyéb hozzászólás, kérdés nem lévén az együttes testületi ülést a 19:30-kor bezárom. 
  
 
 
 
  Takácsné Tompos Rita           Blaskovits Zoltán    Csőbör Károly                                                                        
Bakonyjákó polgármester        Németbánya polgármester      Farkasgyepű polgármester 
 
 
 
 
 
     Bárány Péter 
                  körjegyző                                                          
 


