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Takácsné     Tompos     Rita     Bakonyjákó     polgármester:     
Szeretettel köszöntöm az együttes Képviselő-testületi ülésen megjelent Bakonyjákó, Németbánya 
Farkasgyepű Önkormányzatok Képviselő-testület tagjait és az óvoda tagintézmény-vezetőt.

Az ülésen állampolgár nem jelent meg. 

A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy az ülés határozatképes, és megnyitom. 

Javaslom a meghívóban feltüntetett napirendi pontok elfogadását a következő módosítással:



??? módosítva lett???

1. ÁMK Bakonyjákó Általános Iskola és Óvoda tagintézmények 2011. évi ¾  éves gazdálkodá-
sáról szóló beszámoló elfogadása 
Előadó: Takácsné Tompos Rita Bakonyjákó polgármester

2. ÁMK Bakonyjákó Óvoda tagintézmény 2012. évi költségvetési koncepciója 
Előadó: Takácsné Tompos Rita Bakonyjákó polgármester

3. Bakonyjákó, Németbánya és Farkasgyepű községek Körjegyzőségének 2011. évi ¾ éves 
gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadása 
Előadó: Bárány Péter körjegyző

4. Bakonyjákó, Németbánya és Farkasgyepű községek Körjegyzőségének 2012. évi 
költségvetési koncepciójának elfogadása 
Előadó: Bárány Péter körjegyző

Napirendi pontokat egyhangúlag elfogadták a testületek

1. Napirendi pont (ÁMK Bakonyjákó Általános Iskola és Óvoda tagintézmények 2011. évi ¾  éves 
gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása) 
Előadó: Takácsné Tompos Rita Bakonyjákó polgármester

Takácsné     Tompos     Rita     Bakonyjákó     polgármester:  
Iskola beszámolóját mindenki megkapta. Túlóradíjra rákérdeztem, miért több, mint a tervezett, de a 
könyvelő csak annyit tudott mondani, hogy ő a kifizetéseknek megfelelő összeget könyvelte. 
A gázenergia alul lett tervezve, de ennek ellenére összességében azt mondhatjuk, hogy tervezettnek 
megfelelően alakult a költségvetés. 
A hiány azért ennyi, mert bevételi oldalon normatívákra vár az ÁMK. Ezért csak 75%-ban 
teljesültek a bevételek. Lassan, lassan lezárul az iskola költségvetése.  
Van-e kérdése valakinek a beszámolóval kapcsolatosan? Ha nincs javaslom elfogadásra. 

Bakonyjákó település Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag  
Németbánya település Önkormányzat képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag 
Farkasgyepű település Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal egyhangúlag
a következő határozatot hozta:

Bakonyjákó település Önkormányzat képviselő-testületének 161/2011.(XI.28.) határozata
Németbánya település Önkormányzat képviselő-testületének 83/2011.(XI.28.) határozata

Farkasgyepű Önkormányzat képviselő-testületének 105/2011.(XI.28.) határozata

Bakonyjákó Németbánya Farkasgyepű községek Önkormányzatainak képviselő-testületei az ÁMK 
Bakonyjákó Általános Iskola tagintézmény 2011. évi ¾ éves gazdálkodásáról szóló beszámolóját 
elfogadják a mellékletben foglaltak alapján.

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármesterek, igazgató

Takácsné     Tompos     Rita     Bakonyjákó     polgármester:  
Az óvoda beszámolójánál, a gázenergiánál van eltérés. 
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Sikerült almérőt felszereltetni az óvodában. 280 e Ft visszatérítés érkezett az előző időszakról.
2.746 e Ft hiánnyal terveztünk. Jóval kisebb összegben teljesült. Az érkező pénzeket az iskolához 
könyvelik először. Bevételi oldal 43 %-ban teljesült az előzőek miatt. 

Takarékosan működik az óvoda. Javaslom elfogadásra.
 
Bakonyjákó település Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag  
Németbánya település Önkormányzat képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag 
Farkasgyepű település Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal egyhangúlag
a következő határozatot hozta:

Bakonyjákó település Önkormányzat képviselő-testületének 162/2011.(XI.28.) határozata
Németbánya település Önkormányzat képviselő-testületének 84/2011.(XI.28.) határozata

Farkasgyepű Önkormányzat képviselő-testületének 106/2011.(XI.28.) határozata

Bakonyjákó Németbánya Farkasgyepű községek Önkormányzatainak képviselő-testületei az ÁMK 
Bakonyjákó Óvoda tagintézmény 2011. évi ¾ éves gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadják a 
mellékletben foglaltak alapján.

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármesterek, igazgató

2. Napirendi pont (ÁMK Bakonyjákó Óvoda tagintézmény 2012. évi költségvetési koncepciója) 
Előadó: Takácsné Tompos Rita Bakonyjákó polgármester

Takácsné     Tompos     Rita     Bakonyjákó     polgármester:  
A táblázatot kiküldtük, hogy mivel számolhatunk a jövő évre.
2.366 e Ft hiány látszik a jelenlegi információink szerint.
Az étkezés tervezésénél pontosan tervezni még nem lehet. A fűtés remélhetőleg 
költségtakarékosabb lesz a beépített új nyílászárók miatt.
A közös költségek esetében lakosságarányosan járulunk hozzá. A személyi költségek a 
besorolásnak megfelelőek, a dologi költségek már nagyon le vannak faragva.
Az előző évi adatok alapján terveztem az iskola busz költsége nélkül. 
Van-e kérdés, hozzászólás?

Csőbör     Károly     polgármester:  
Farkasgyepűre az összes hiányból mennyi esik?

Takácsné     Tompos     Rita     Bakonyjákó     polgármester:  
720 e Ft körüli nagyságrend az óvodai hiányból Farkasgyepűre eső rész. Ha nincs más kérdés, 
javaslom elfogadásra.

Bakonyjákó település Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag  
Németbánya település Önkormányzat képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag 
Farkasgyepű település Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal egyhangúlag
a következő határozatot hozta:

Bakonyjákó település Önkormányzat képviselő-testületének 163/2011.(XI.28.) határozata
Németbánya település Önkormányzat képviselő-testületének 85/2011.(XI.28.) határozata

Farkasgyepű Önkormányzat képviselő-testületének 107/2011.(XI.28.) határozata

Bakonyjákó Németbánya Farkasgyepű községek Önkormányzatainak képviselő-testületei az ÁMK 
Bakonyjákó Óvoda tagintézmény 2012. évi költségvetési koncepcióját elfogadják a mellékletben 
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foglaltak alapján.

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármesterek, igazgató

3. Napirendi pont (Bakonyjákó, Németbánya és Farkasgyepű községek Körjegyzőségének 2011. 
évi ¾ éves gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadása) 
Előadó: Bárány Péter körjegyző

Bárány     Péter     körjegyző:  
A költségvetési beszámolót mindenki megkapta a meghívó mellékleteként. A tervezetthez képest 
eltérés a személyi kiadásoknál van. Megszűnt olyan kolleganő munkaviszonya, akinek több volt a 
bére, mint akit helyette felvettünk.  
A dologi kiadások időarányosan teljesültek. Ha van kérdés, válaszolunk rá. Ha nincs, javaslom 
elfogadásra.

Takácsné     Tompos     Rita     Bakonyjákó     polgármester:  
Ha nincs kérdés, javaslom elfogadásra.

Bakonyjákó település Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag  
Németbánya település Önkormányzat képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag 
Farkasgyepű település Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal egyhangúlag
a következő határozatot hozta:

Bakonyjákó település Önkormányzat képviselő-testületének 164/2011.(XI.28.) határozata
Németbánya település Önkormányzat képviselő-testületének 86/2011.(XI.28.) határozata

Farkasgyepű Önkormányzat képviselő-testületének 108/2011.(XI.28.) határozata

Bakonyjákó Németbánya Farkasgyepű községek Önkormányzatainak képviselő-testületei 
Bakonyjákó, Németbánya és Farkasgyepű községek Körjegyzőségének 2011. évi ¾ éves 
gazdálkodásról szóló beszámolóját elfogadják a  mellékletben foglaltak szerint.

Határidő: azonnal 
Felelős: körjegyző

4. Napirendi pont (Bakonyjákó, Németbánya és Farkasgyepű községek Körjegyzőségének 2012. 
évi költségvetési koncepciójának elfogadása) 
Előadó: Bárány Péter körjegyző

Takácsné     Tompos     Rita     Bakonyjákó     polgármester:  
Az önkormányzati törvény változik, ezt mindannyian tudjuk. A tervezet szerint 2000 főt összefogó 
közös polgármesteri hivatalokat kell majd létrehozni az egy járáson belül található 2000 fő alatti 
lakosságszámú településeknek. Ez alapján próbáltunk már lehetőségeket keresni.
Városlőddel tárgyaltunk. De mivel egyelőre járáson belül mozoghatunk, és nem tudjuk hol lesznek 
a járáshatárok, azt javaslom, ne lépjünk, amíg nem tisztul le a törvényi szabályozás. Az erre 
vonatkozó paragrafusok majd 2013.01.01-től lesznek hatályosak. A polgármester kollegákkal azt 
beszéltük meg, hogy a bizonytalanságok miatt együtt maradunk 2012-re. Utána úgyis lépni kell. 
Rendkívüli testületi üléseken Bakonyjákó Németbánya visszavonta a körjegyzőségből való 
kilépésre vonatkozó határozatokat, Farkasgyepű a megbeszéltektől eltérően nem tette ezt meg. 

Ezért két koncepció készült, 2 illetve 3 település együttműködésére vonatkozóan. 
Megkérdezem farkasgyepü testületét, azóta sikerült-e döntést hozniuk az ügyben. 
Az átszervezést meg kell tenni a Hivatalban, ha Farkasgyepű kilép a körjegyzőségből.
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Fontos, hogy tudjuk, hogy tervezzünk, hogyan folytatódjon a munka januártól.

Csőbör     Károly     Farkasgyepű     polgármester:  
A kérdés jó. Előállt egy helyzet, amit senki nem akart. Először 3000 fő és járáson belüli kötelezés 

előírásáról hallotunk. A közös feladatok alapján a városlődi körjegyzőség lett volna az irány. A 
törvényalkotás nem vette figyelembe a jelenlegi határnapokat. A javaslat, amit beterjesztettek 2000 
fő és benne van a járások átjárhatatlansága. Ha benne marad, akkor a másik irányba kell 
gondolkozni. Múlt hét közepén jött egy információ, miszerint csak Pintér Sándor ragaszkodik 
kistelepülések járáson belüli együttműködéséhez. Kedd óta tárgyalják, de a mai napig nincs döntés. 
Nem tudok válaszolni, mi a megoldás. Lehet két hét múlva egyik sem lesz igaz. Ha a járás 
átjárhatóság megoldódik, ti hogy gondoljátok?

Takácsné     Tompos     Rita     Bakonyjákó     polgármester:       
Nem gondolom, hogy most döntés kényszerben lennénk. 2013 január 1-től lép hatályba. Jelenleg 
szembe megyünk az Ötv tervezettel, ha Városlőd felé megyünk. Most még nincs kényszer a 
változtatásra. Ha december 20-án lesz döntés, akkor már nincs idő az átszervezésre. Most együtt 
kell még maradni, és miután tisztán látunk, akkor kell kialakítani a lehetséges együttműködést. 
Szerencsésebb lenne később közösen lépnünk. Én nem gondolom, hogy ebben az évben kell döntést 
hozni. Nem tartjuk elképzelhetetlennek a Városlődhöz csatlakozást, csak tartottunk attól, nehogy a 
lakosoknak Ajkára kelljen járni ügyeket intézni.

Csőbör     Károly     Farkasgyepű     polgármester:  
Mi sem gondoltuk, hogy megszakítjuk a kapcsolatot Bakonyjákóval és Németbányával. 
A költségvetési törvényt sem látjuk. Nincs akadálya, hogy továbbra is együtt működjünk. 

Takácsné     Tompos     Rita     Bakonyjákó     polgármester:       
Ha az utolsó pillanatban hoznak meg döntést, akkor az egész ország bajba kerül.

Blaskovits     Zoltán     Németbánya     polgármester:     
Ma nincs olyan indok, hogy azonnal Városlődhöz menjünk. Ma nincs olyan szempont, hogy 
Városlődhöz menjünk. Lehet, hogy a másik irány jobb lesz jövőre. 
Ma nem dönthetünk másként csak úgy, hogy maradjuk együtt.

Takácsné     Tompos     Rita     Bakonyjákó     polgármester:       
Az itt dolgozó kollegák helyzetét is mielőbb tisztázni kellene. Várják a döntést, hogy mi lesz velük. 
Nyilván nem ez az elsődleges szempont, de ez is fontos. Személyeket is érint az átszervezés. 

Szilvási     Zoltán     Bakonyjákó     képviselő:  
Költségvetési törvény mikor fogadják el?

Takácsné     Tompos     Rita     Bakonyjákó     polgármester:       
December végén fogadják el valószínűleg.  

Blaskovits     Zoltán     Németbánya     polgármester:     
Ha költségvetés tervezetet így fogadják el és átjárható lehet a járási határ, mit tesztek?
2012-ben lesz ideje mindenkinek megtalálni a lehetséges partnereit. 

Takácsné     Tompos     Rita     Bakonyjákó     polgármester:       
Mindenki kivár a kistérségben. Van, ahol még szóba sem került az átszervezés. Mindenki megvárja, 
hogy letisztuljon a szabályozás. 
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Blaskovits     Zoltán     Németbánya     polgármester:     
Nem a koncepció elfogadása a kérdés, hanem az átszervezés. A működés biztonsága.

Csőbör     Károly     Farkasgyepű     polgármester:  

Nyáron ez együtt indult. Azzal nyerhetünk, hogy létrehozunk egy minta értékű szervezetet. 
Bakonyjákónak könnyebb a helyzete.

Takácsné     Tompos     Rita     Bakonyjákó     polgármester:       
Miért könnyebb a helyzetünk? 
A személyi megtakarítások nyomán nincs sok különbség a körjegyzőségi hozzájárulásnál, mint ha 
Városlődre mennénk. Legalábbis az elsődleges kapott kalkuláció szerint.
Nem értem, mi kényszerít minket. 

Veisz     Györgyné     Farkasgyepű     alpolgármester:  
Mi nem ezt mondtuk, hogy megyünk.

Takácsné     Tompos     Rita     Bakonyjákó     polgármester:       
Jelenlegi határozatotok alapján kiváltok a körjegyzőségből és Városlődre mentek. Ezt nem lehet 
másképp értelmezni.

Blaskovits     Zoltán     Németbánya     polgármester:     
Ki van mondva egy szándék. Farkasgyepű belügye. Mi nem szeretnénk őket semmire rábeszélni.
A szándék az, ami legjobb Farkasgyepűnek. 

Szilvási     Zoltán     Bakonyjákó     képviselő:  
Ha 2013-ban van a határidő, akkor a finanszírozás is akkor alakul át. 

Csőbör     Károly     Farkasgyepű     polgármester:  
Az iskola költségvetésénél is ezt hittük és rákényszerítettek a társulásra.  

Takácsné     Tompos     Rita     Bakonyjákó     polgármester:       
A gyereklétszám is meghatározó volt, nem csak a normatívák. 

Csőbör     Károly     Farkasgyepű     polgármester:  
Svájci frankos hitelünk miatt kényszerben vagyunk.

Narancsik     Imréné     Németbánya     alpolgármester:  
Mennyi a lakosságszám az 5 település esetében?

Bárány     Péter     körjegyző:  
Körülbelül 2800-2900 fő.

Szilvási     Zoltán     Bakonyjákó     képviselő:  
Ha Városlőd ajánlata jobb Farkasgyepünek, mint a miénk, most döntenie kell. 

Blaskovits     Zoltán     Németbánya     polgármester:     
Az Ötv elfogadása a sarkalatos pont. 

Takácsné     Tompos     Rita     Bakonyjákó     polgármester:       
December közepéig várhatóan meghozzák a döntést.
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Blaskovits     Zoltán     Németbánya     polgármester:     
Ha átjárható a járás és a költségvetési törvény nem változik, mentek-e Városlődre?

Csőbör     Károly     Farkasgyepű     polgármester:  

Egy hét gondolkodási időt kérek. Tárgyaljuk a hármas körjegyzőséget.

Narancsik     Imréné     Németbánya     alpolgármester:  
Városlőd nyitott a társulásra?

Csőbör     Károly     Farkasgyepű     polgármester:  
Nyitott mind a három falura. 

Takácsné     Tompos     Rita     Bakonyjákó     polgármester:       
Jelenlegi határozatok alapján két településes koncepciót tudunk csak elfogadni. 
Továbbá felkérem Farkasgyepű település képviselő-testületét, hogy december 5-ig döntsék el, hogy 
maradnak-e a körjegyzőségben vagy kilépnek, ahogy a határozatuk szól. Azért fontos ez, mert az 
átalakítás is időt igényel a hivatalban.  

Blaskovits     Zoltán     Németbánya     polgármester:     
Akkor sem biztos, hogy döntés helyzetben lesz Farkasgyepű. 

Csőbör     Károly     Farkasgyepű     polgármester:  
Jövő hétfőig tudunk dönteni. 

Takácsné     Tompos     Rita     Bakonyjákó     polgármester:       
Javaslom a két település Bakonyjákó és Németbánya körjegyzőségi koncepcióját fogadjuk el.

Blaskovits     Zoltán     Németbánya     polgármester:     
Azért nézzük meg egy pillanatra.

Bárány     Péter     körjegyző:  
3 köztisztviselővel számoltunk. A dologi kiadásokat csökkentettük arányosan.

Takácsné     Tompos     Rita     Bakonyjákó     polgármester:       
Javaslom a két település Bakonyjákó és Németbánya körjegyzőségi koncepcióját fogadjuk el.

Bakonyjákó település Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag  
Németbánya település Önkormányzat képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag 
a következő határozatot hozta:

Bakonyjákó település Önkormányzat képviselő-testületének 165/2011.(XI.28.) határozata
Németbánya település Önkormányzat képviselő-testületének 87/2011.(XI.28.) határozata

Bakonyjákó Németbánya Farkasgyepű községek Önkormányzatainak képviselő-testületei 
elfogadják Bakonyjákó és Németbánya Körjegyzőség költségvetési koncepcióját a mellékletben 
foglaltak szerint.

Határidő: azonnal 
Felelős: körjegyző

Csőbör     Károly     Farkasgyepű     polgármester:  
A 3 települése koncepcióban a körjegyzőség gázszámlájához hozzájárul Bakonyjákó, hisz ott a 
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polgármester hivatala is. 

Blaskovits     Zoltán     Németbánya     polgármester:     
Több alaklommal saját területükről, saját embereikkel termelnek ki tűzifát Bakonyjákón, erről már 
tájékoztattak minket.

Takácsné     Tompos     Rita     Bakonyjákó     polgármester:       
Azt gondolom, Bakonyjákó a tűzifa előteremtésével nagy segítséget ad, illetve jómagam is sok 
terhet leveszek a polgármester kollegák válláról. Az iskola, óvoda fűnyírását is mi végezzük, illetve 
a karbantartási munkálatokat is. A jövő évtől erre is kell valami közös megoldást találnunk.

5. Napirendi pont (Vegyes ügyek) 

Takácsné     Tompos     Rita     Bakonyjákó     polgármester:  
Frum Ferenc vállalkozó tájékoztatott, hogy emelni kényszerül az étkezési díjakon 2012. 01.01-től.  

Blaskovits     Zoltán     Németbánya     polgármester:     
Tudomásul vettük a tájékoztatást, határozni szerintem nem kell. 

Blaskovits     Zoltán     Németbánya     polgármester:     
Az iskolaépület bérbeadása hogy áll?

Takácsné     Tompos     Rita     Bakonyjákó     polgármester:  
Megkaptuk a Regionális Fejlesztési Tanács hozzájárulását, hogy bérbe adhatjuk egyéb oktatási 
célra.
Pályázat kiírásra kerül a Veszprém Megyei Naplóban, a héten jelenik meg.

Szilvási     Zoltán     Bakonyjákó     képviselő:  
Országos szinten?

Csőbör     Károly     Farkasgyepű     polgármester:  
Interneten olcsóbban lehet az országos hirdetést megoldani.  

Narancsik     Imréné     Németbánya     alpolgármester:  
Oktatási szaklapokban is lehetne.

Egyéb hozzászólás, kérdés nem lévén az együttes testületi ülést a 19:00-kor bezárom.

Takácsné Tompos Rita Blaskovits Zoltán Csőbör Károly
Bakonyjákó polgármester Németbánya polgármester Farkasgyepű polgármester
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Bárány Péter
körjegyző
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