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Takácsné Tompos Rita Bakonyjákó polgármester:
Szeretettel köszöntöm az együttes Képviselő-testületi ülésen megjelent tagintézményvezetőket, kisebbségi elnököket, Bakonyjákó, Németbánya Farkasgyepű Önkormányzatok
Képviselő-testület tagjait és Bognár Viktória Marcaltői Általános Iskola igazgatóját.
Az ülésen nem jelent meg állampolgár. A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy az ülés
határozatképes, és megnyitom.
Javaslom a meghívóban feltüntetett napirendi pontokat elfogadásra.

1. Bakonyjákó, Németbánya és Farkasgyepű községek Körjegyzőségének 2011. évi
költségvetésének elfogadása
Előadó: Bárány Péter körjegyző
2. ÁMK Bakonyjákó Általános Iskola és Óvoda tagintézmények 2011. évi működésének
lehetőségei
Előadó: Takácsné Tompos Rita Bakonyjákó polgármester
3. Vegyes ügyek
A képviselő-testületek a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadják.
1. napirendi pont (Bakonyjákó, Németbánya és Farkasgyepű községek Körjegyzőségének
2011. évi költségvetésének elfogadása)
Előadó: Bárány Péter körjegyző
Bárány Péter körjegyző:
A meghívó mellékleteként mindenki megkapta a 2011. évi költségvetést.
Nézzük végig tételesen.
A képviselő-testület Bárány Péter körjegyző tájékoztatásával tételesen megvizsgálta a
költségvetést.
Takácsné Tompos Rita Bakonyjákó polgármestere:
Van valakinek kérdése hozzászólása javaslata?
Narancsik Imréné Németbánya képviselő:
A bélyeg költséget nem lehetne csökkenteni, vagy úgy megoldani mint a nagy cégeknél, hogy
a postán teszik rá a bélyeget.
A cafetéria jutatáson nem lehetne csökkenteni, mert sokallom.
Fénymásolásnak van bevétele?
Bárány Péter körjegyző:
A cafetéria juttatás a törvényi minimumon van. Kötelezően adandó juttatás.
A bélyeg sajnos ennyi. Ami még megnöveli a költséget a180 feletti halotti anyakönyvezés.
Egy elhunyt után 3 helyre kell postázni. Amin úgy tudok spórolni hogy összevárok 5-6
elhunytat.
A fénymásolás bevétele az a 10 e Ft ami a bevételi oldalon látható. Orvosi papírok
fénymásolásáért nem kérünk pénzt.
Ható Tibor Bakonyjákó alpolgármester:
A közlöny a jogtárral együtt jön?
Bárány Péter körjegyző:
A jogtáron már csökkentettünk 2 éve. Új előfizetést kötöttünk az OPTEN szolgáltatóval. Jön
DVD és internetes hozzáférés is van. Minden hivatali gépen így elérhető a jogtár interneten.
Blaskovits Zoltán Németbánya polgármester:
Átnéztük a körjegyzővel a költségvetést. Megnyugtatóan tudom mondani hogy javaslom
elfogadásra.
A fénymásoló karbantartás költségsorral kapcsolatosan volt kérdésem, de a könyvelésből
kinyomtatott adatok alapján látható, hogy az a sor így teljesült.

Bárány Péter körjegyző:
A tavalyi évben a németbányai faluújság itt lett másolva ami megnövelte a fénymásoló
karbantartási költségeit.
Takácsné Tompos Rita Bakonyjákó polgármestere:
Van valakinek kérdése hozzászólása javaslata még? Ha nincs én is javaslom elfogadásra.
Bakonyjákó település Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag
Németbánya település Önkormányzat képviselő-testülete 2 igen 1 tartózkodás szavazattal
Farkasgyepű település Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag
a következő határozatot hozta:
Bakonyjákó település Önkormányzat képviselő-testületének 1/2011.(II.15.) határozata
Németbánya település Önkormányzat képviselő-testületének 7/2011.(II.15.) határozata
Farkasgyepű Önkormányzat képviselő-testületének 7/2011.(II.15.) határozata

Bakonyjákó Németbánya Farkasgyepű községek Önkormányzatainak képviselő-testületei
Bakonyjákó Németbánya és Farkasgyepű települések körjegyzőségének 2011. évi
költségvetését elfogadják 23.619 e Ft bevételi és kiadási oldallal.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármesterek, körjegyző
2. napirendi pont ( ÁMK Bakonyjákó Általános Iskola és Óvoda tagintézmények 2011. évi
működésének lehetőségei
Előadó: Takácsné Tompos Rita Bakonyjákó polgármester
Takácsné Tompos Rita Bakonyjákó polgármester
Készítettem táblázatokat. Kiosztanám mindenkinek. Az iskola koncepciójához képest sok
változás volt. Újra kellett számolni. Sajnos olyan információkat kaptam, hogy csökkenhet a
gyereklétszám a tervezett 35 főről. Az óvoda költségvetésében számítási hiba volt, így
csökkent a költségvetési hiánya.
Az iskolánál sajnos létszámleépítés várható. Gyesről visszatérő közalkalmazottat sajnos
ahogy a jogszabályok engedik el kell bocsátani. Persze minden jogos juttatást megkap.
Összességében az iskola hiánya 5.7 millió Ft. Összességében 10 millióra csökkent a hiány.
Ezek a számok 35 fős iskolára készültek. Így kell tervezni a költségvetést, de mint megtudtam
30 fővel számolhatunk jövőre. Így a hiány növekedhet.
Kaptunk Városlődről 2010-ről elszámolást, szerencsére pénzmaradvánnyal számolhatunk.
A minisztériumból nem kaptunk választ. Alapítványi működtetést is megvizsgáltuk, de több
helyről olyan véleményeket és tájékoztatást kaptuk, hogy nehézkes a működése. Voltunk
Városlődön is megnézni az iskolát is. Tapolcafőt is megvizsgáltuk, de az ott élő 5 kisgyermek
iskolája már kiválasztásra került Pápán.
Az egyházi iskola tűnik reális lehetőségnek. A katolikus fenntartás esetén a dologi költségeket
nekünk kellene vállalni. A református egyházzal is felvettem a kapcsolatot, de pár napja
kaptam levelet a püspökúrtól, hogy sajnos nem tudják vállalni.
Az evangélikus egyháztól jövő héten kapunk választ. Megnéztük a Marcaltői iskolát ahol
evangélikus egyház tartja fenn az oktatást. A hittant heti 2 órában tanítják és ebből egy óra
kötelező. A pedagógusok nem közalkalmazottként vannak alkalmazva. Az egyházi szellemű
nevelés
Bognár Viktória Marcaltő Általános Iskola igazgató
Az evangélikus fenntartás azt jelenti, hogy az egyház tartja fenn. Minden felekezetű gyermek
járhat az iskolába. Kisebb az evangélikusok száma átlagosan az intézményeikben. 40%

katolikus, 30% evangélikus, 10% református. De a nem vallásos gyermekeket is fogadjuk. A
pedagógusokkal szemben nincs felekezeti kikötés.
A magyar állammal csak nekünk van olyan megállapodásuk, hogy bárminemű változás van a
közalkalmazotti törvényben pl. bérpótló juttatás azt a mi iskoláink is megkapják.
2008-ban vette át az oktatást az evangélikus egyház.
Hétfő reggelként van áhitat, de semmi sem kötelező! Az egész iskola részt vesz rajta, több
téma van. Ebben az évben a szeretet a téma. Nem csak evangélikus lelkészek tartják, hanem
reformátusok, vagy pedagógusok is.
A többlet amit adhat az a közösségi élmény. Természetesen az egyházi normatíva is segíti a
működést. Minden évben tábort rendezünk melynek létszáma a kezdeti 20 főről már 50 fő
felett van.
Két csendes nap van egy évben, egy evangélikus és egy katolikus. Tudni kell hogy Marcaltő
többségében katolikus vallású település.
Az előnyük, hogy több lábon tudunk állni. Plusz normatíva 230 e Ft/fő gyermekenként az
egyházi fenntartás miatt. Idén minden normatívát megkapunk, eddig sajnos egy részét
elkülönítetten kezelték. Természetesen az önkormányzatok is támogatják intézményünket. A
kistérségi támogatást is megkapjuk.
Alulról építkező az egyházunk. Az óvodák és az iskolák gyülekezeti fenntartásúak. A
középiskolák pedig országos fenntartásúak.
Takácsné Tompos Rita Bakonyjákó polgármestere:
Köszönöm hogy eljött. Akinek kérdése van tegye fel.
Lénárt Lambert Bakonyjákó képviselő:
A plusz normatíva az a 230 e Ft?
Bognár Viktória Marcaltő Általános Iskola igazgató
Az egyházi plusz normatíva nem tudná az intézményt fenntartani, de sok lehetőség van az
iskolában. Táborok szervezése jó lehetőség. A gyerekek igénylik az ilyen táborokat. A
felmenő rendszer jól működik, például Soproni középiskolába felvétel nélkül lehet bekerülni.
Narancsik Imréné Németbánya képviselő:
Lefuthat az engedélyeztetés szeptemberig?
Bognár Viktória Marcaltő Általános Iskola igazgató
Igen, ha gyülekezeti fenntartás marad. Ha országos lesz nem tudom, biztos hogy hosszabb
ideig tart.
Lénárt Lambert Bakonyjákó képviselő:
Mi van ha nem jön meg a teljes egyházi normatíva?
Bognár Viktória Marcaltő Általános Iskola igazgató:
Megjön idén teljes összeg az biztos.
Marcaltőn 8-10 millió Ft-ot kellett volna hozzátenni, most 2 millióval támogatnak minket.
6 évre vállalta az egyház a fenntartást.
Lénárt Lambert Bakonyjákó képviselő:
Ha kevés a gyermek ki felel anyagilag az oktatásért.
Bognár Viktória Marcaltő Általános Iskola igazgató:
Az egyház felel az oktatásért anyagilag is.

Marcsik Zoltánné Király Ágnes NKÖ elnök Németbánya:
Mi lesz a pedagógusokkal?
Bognár Viktória Marcaltő Általános Iskola igazgató:
Mindenki átvesz az új intézmény, de lojálisnak kell lennie az egyházzal. Tiszteletben kell
tartani az egyházi jelleget.
Csőbör Károly Farkasgyepű polgármester
Hogy lenne itt helyben az oktatás.
Bognár Viktória Marcaltő Általános Iskola igazgató:
4 osztály vihető lenne, és ha úgy alakulna 8 osztály is működtethető lenne.
Takácsné Tompos Rita Bakonyjákó polgármester
Én minden információt megadtam, hogy számolni tudjon a z igazgatónő.
Hegedüsné Patyi Edina ÁMK Bakonyjákó Óvoda tagintézmény-vezető
Hogy lehet megoldani, hogy a felsőtagozat továbbra is lejár Városlődre?
Bárány Péter körjegyző:
Utána kérdezek a Kormányhivatalban.
Blaskovits Zoltán Németbánya polgármester
Az óvoda helyzetével kapcsolatosan is beszéltünk valamiről.
Bognár Viktória Marcaltő Általános Iskola igazgató:
Meg kell vizsgálni a gazdasági részt. Ahogy én látom hogy egészben lenne érdemes átvenni
az intézményt. Óvoda és iskola együtt jól működhet, felmenő rendszer jól működhet.
Ható Tibor Bakonyjákó képviselő:
Mi a változás az óvodában a gyermekeknek.
Bognár Viktória Marcaltő Általános Iskola igazgató:
Heti 2 alkalommal 20 perces foglalkozás. A nevelés program változatlan maradna.
Takácsné Tompos Rita Bakonyjákó polgármester
Köszönöm hogy eljöttél.
Kaptunk egy aláírás gyűjtő ívet azzal hogy az iskola alsó tagozata maradjon Bakonyjákón.
Kérdezném hogy van valakinek még hozzászólása kérdése?
Narancsik Imréné Németbánya képviselő:
Én hoztam nagyon sokan aláírták. Mind a 3 faluban gyűjtik az aláírást.
Takácsné Tompos Rita Bakonyjákó polgármester
Mi a cél?
Narancsik Imréné Németbánya képviselő:
Megerősítésként szeretném a testületeknek, hogy mi az igény. A település jövője az iskola.
Segítő szándékkal történt.
Takácsné Tompos Rita Bakonyjákó polgármester
Az a munka amit én végzem ebben a 2 hónapban arról szólt hogy az iskola megtartható
legyen Bakonyjákón, ezért dolgoztam, dolgozom.

Narancsik Imréné Németbánya képviselő:
Az aláírásgyűjtő ívet nem mutogassuk legyen elrakva a hivatalban.
Marcsik Zoltánné Király Ágnes NKÖ elnök Németbánya:
Azt hallottam hogy átakarod adni ezeket másnak, erről nem volt szó!
Takácsné Tompos Rita Bakonyjákó polgármester
Térjünk vissza a számokra, hisz az aláírásgyűjtéstől több gyermek, pénz nem lesz.
Csőbör Károly Farkasgyepű polgármester
Összefoglalnám a helyzetet. Ez egy parttalanná vált folyamat lett. Az idő gyorsan meg. A
költségvetését Városlőd és a társult önkormányzatok nem tudják ezért elfogadni.
Farkasgyepűn a szülők kinyilvánították, hogy nekik megfelelő Városlőd. Anyagilag nem
bírjuk, idén lehet csak pályázni végkielégítésre. Minél tovább húzzuk annál rosszabb lesz az
alkupozíciónk. Én is küldhetek i olyan ívet hogy megmaradjon az iskola a települések csődje
árán. Az a kérésünk hogy minél előbb zárjuk le a kérdést. Az önkormányzatok többi kötelező
feladatát is el kell látni.
Mi úgy látjuk hogy a 4 osztályt meg kell szüntetni, nincs más út. A továbbiakban lehet az
egyházzal tárgyalni.
Reális lehetőség az ÁMK.
Narancsik Imréné Németbánya képviselő:
Ha bezár az alsó tagozat. A végkielégítéshez hozzájárul Farkasgyepű.
Csőbör Károly Farkasgyepű polgármester
Eddig is hozzájárultunk.
Valakit ebből a testületből átvennének, még idén van erre lehetőség.
Idén még lehet pályázni végkielégítésre.
Takácsné Tompos Rita Bakonyjákó polgármester
Végkielégítéseket előre ki kell fizetni.
Veisz Györgyné Farkasgyepű képviselő, NKÖ elnök Farkasgyepű:
Mit szolnak a szülők az evangélikus iskolához
Takácsné Tompos Rita Bakonyjákó polgármester
Még nem tudjuk.
Rujzam Anikó Farkasgyepű képviselő:
Farkasgyepűn 11 gyermek Városlődre menne..
Takácsné Tompos Rita Bakonyjákó polgármester
Ha a farkasgyepűi szülők elvinnék a gyerekeket a hiány jelentősen megnő. Jövő év
augusztusában be kell zárni mert ennyi gyermekkel nem lehet fenntartani.
Blaskovits Zoltán Németbánya polgármester:
A felső tagozatosok nem fognak visszajönni. Ha az alsó tagozatot elvisszük, nem jön vissza
többet az iskola!
Csőbör Károly Farkasgyepű polgármester
Az alsót megszüntetjük az egyházi működhet még.

Blaskovits Zoltán Németbánya polgármester:
Nyitva kell valahogy hagyni annak a lehetőségét, hogy lehessen általános iskola még.
Nem biztos, hogy nem lesz jövőre végkielégítésekre pályázat.
Marcsik Zoltánné Király Ágnes NKÖ elnök Németbánya:
Nem kellene úgy tálalni ezeket az adatokat, hogy vagy ez vagy kész.
Blaskovits Zoltán Németbánya polgármester:
A végkielégítést mindenképp ki kell fizetni, ha egyházi fenntartásban gondolkodunk. A
társulási megállapodást úgy kell módosítani, hogy az alsó tagozat működésének egyházi
fenntartását realitásként kezelje.
Takácsné Tompos Rita Bakonyjákó polgármester:
A Karcsinak igaza van, hogy jövő héten el kell fogadni a költségvetést.
Lénárt Lambert Bakonyjákó képviselő:
Most még van alku pozíciónk. Ezt kell megtartani.
Takácsné Tompos Rita Bakonyjákó polgármester:
Kérdőívet kellene kiküldeni a szülőknek.
Schell Krisztina Farkasgyepű képviselő:
A szülő bármit dönthet, nem kötelezi a nyilatkozat.
Csőbör Károly Farkasgyepű polgármester
Társulási megállapodást is módosítani kell.
Müller Péter Németbánya képviselő:
A szülő azt teszi amit sugallunk neki.
Lénárt Lambert Bakonyjákó képviselő:
Jövő héten el kell fogadni a költségvetést.
Én úgy szavazok, hogy be kell zárni, de az evangélikus egyház válaszát is meg kell nézni.
Hegedüsné Patyi Edina ÁMK Bakonyjákó Óvoda tagintézmény-vezető
Gyereklétszámokat kell nézni. Fél évig nincs gyermek. Így intézményt fenntartani jelentős
költség.
Csőbör Károly Farkasgyepű polgármester
A kötelezően rendezni kell az általános iskolai feladatellátást.
Hegedüsné Patyi Edina ÁMK Bakonyjákó Óvoda tagintézmény-vezető
Ha az egyik önkormányzat nem vállalja a működést, mi lesz?
Dávodi Katalin ÁMK Bakonyjákó Iskola tagintézmény-vezető, Bakonyjákó NKÖ elnök
Egyértelmű Farkasgyepű és Németbánya szándéka, de Bakonyjákóét nem tudom.
A szülők véleményét megkérdezném az evangélikus iskoláról.
Takácsné Tompos Rita Bakonyjákó polgármester
Én azért próbálkoztam, hogy helyben tartsam az oktatást. 20 fővel én sem tudom fenntartani.
Ha lenne más lehetőség a fenntartásra akkor megvizsgálnám, de az elmondottakon kívül nincs
más alternatíváról tudomásom. A jövő évi normatívát nem lehet még csak kitalálni sem. A
bakonyjákói képviselőknek mi a véleménye, nem tudom.

Lénárt Lambert Bakonyjákó képviselő:
Bezárás mellett vagyok. Ha az evangélikusok nem művelnek csodát. Ha nem most akkor
jövőre zárjuk be.
Dávodi Katalin ÁMK Bakonyjákó Iskola tagintézmény-vezető, Bakonyjákó NKÖ elnök
9 millió Ft a MÁK normatíva, hihetetlen számomra hogy dupla normatívát kap az egyház.
Narancsik Imréné Németbánya képviselő:
Önmagában csodával határos hogy ennyi hiánnyal kellenénk. Összevont osztályt is meg
kellene vizsgálni.
Takácsné Tompos Rita Bakonyjákó polgármester
Az óvodások név szerint leadták hogy ki az aki elfogadja. Az iskolások név nélkül adták le.
Jövő évi 3. osztályban 11 főből 5 fő marad mert a farkasgyepűiek elviszik a gyerekeket, és 4
fő elsős lesz.
Bakonyjákói szülők egy része is viszi a gyerekét Városlődre ha a Farkasgyepűiek viszik.
Átlagban 5 fő kell osztályonként. Az összesen létszám számít a 20 fő.
Narancsik Imréné Németbánya képviselő:
Akkor 2 fővel is indulhat osztály. Kell számítást csinálni összevont osztályra.
Takácsné Tompos Rita Bakonyjákó polgármester
Nem tudom hány gyerekkel számoljak.
Svasticsné Hegedüs Henriett Bakonyjákó képviselő:
A szülők egyértelműen nyilatkoztak hogy nem. Ez már túl családias. Nagyon kevés a
gyermek.
Takácsné Tompos Rita Bakonyjákó polgármester
15-16 fővel hogyan tartjuk fenn az iskolát?
Csőbör Károly Farkasgyepű polgármester
Ebben mi nem veszünk részt.
Blaskovits Zoltán Németbánya polgármester:
Ha valamit negatívan fogalmazunk meg az biztos hogy nem jó. Ha felmerül egy olyan verzió
ami értéket termet, nem biztos hogy elzavarják. Előre kell jutni a költségvetés tervezéssel.
Katolikus részről nincs még lezárva.
Egy lehetőség, hogy fél évig elvisszük az iskolát, és a második félévben valami támogatást
tervezünk pl. evangélikusoknak. A költségvetést úgy kell elfogadni hogy pozitív üzenetet
hordozzon. Lehetőséget hagyjon a jövőre. A társulási megállapodást később is módosíthatjuk
a költségvetés alapján. Városlőddel a jó tárgyalási pozíciónkat fenn lehet így is tartani. Olyan
költségvetést lehet elfogadni, hogy önkormányzatiként bezárjuk, de alternatívát tartunk fenn.
Szilvási Zoltán Bakonyjákó képviselő:
Ezekkel a számokkal én vállalom. Felnőttképzéssel táborozással plusz pénzt termelne az
iskola.
Müller Péter Németbánya képviselő:
Németbányán karate tanfolyam van. Lehet tábort szervezni.

Bárány Péter körjegyző:
Akkor azt kellene eldönteni, mennyi bevételt tervezzünk ebből
Takácsné Tompos Rita Bakonyjákó polgármester
Ezek csak elképzelések, ezekre támaszkodni nem lehet. Csak ezekre építeni nem tudok.
Konkrét számokat nem látok.
Szilvási Zoltán Bakonyjákó képviselő:
Ezekkel a számokkal én vállalni tudom a költségvetést.
Bakonyjákonak van fedezete rá.
Takácsné Tompos Rita Bakonyjákó polgármester
Most még van jövőre nincs.
A kormány csak lebegteti a dolgokat. Nem tudjuk, hogy mikor lesz az elképzelés a jövőben az
iskolákkal.
Csőbör Károly Farkasgyepű polgármester
Ne áltassa senki magát, hogy több gyerek lesz. 600 fővel csökken a megyében a
gyereklétszám.
Blaskovits Zoltán Németbánya polgármester:
El kell dönteni mit válla fel a testület.
Csőbör Károly Farkasgyepű polgármester
Németbányának van rá pénze?
Blaskovits Zoltán Németbánya polgármester:
Lesz rá fedezet.
Takácsné Tompos Rita Bakonyjákó polgármester
20 fővel nem látom értelmét hogy átszámoljuk.
Jövő héten kitűzünk egy új testületi időpontot. Két verzió van a továbbiakra, fenntartás vagy
augusztusban bezárás.
Schell Krisztina Farkasgyepű képviselő:
Meg kell tudni van-e megbontott fenntartású iskola, egyház és ÁMK.
Takácsné Tompos Rita Bakonyjákó polgármester
Két verzióval tervezünk.
Ha egy főt átvenne Városlőd 7 millió Ft mínusz a végkielégítések és plusz a
szabadságmegváltások
Blaskovits Zoltán Németbánya polgármester:
Egy harmadik verziót egyházi fenntartásra vonatkozóan is meg kell vizsgálni.
Takácsné Tompos Rita Bakonyjákó polgármester
Szülőkkel beszélni kell még a héten hogy mi az elképzelésük.
Ható Tibor Bakonyjákó alpolgármester:
Felesleges a szülőt megkérdezni hisz bármit dönthet később.
Bakonyjákó Németbánya együtt nem tudja fenntartani.

Csőbör Károly Farkasgyepű polgármester
Javaslom hogy jövő héten tartsunk ismét testületi ülést és azon mindenképpen döntsünk a
költségvetésről, hisz nem lehet tovább halogatni.
Takácsné Tompos Rita Bakonyjákó polgármester
Megnézzük az időpontokat és küldjük a meghívót.
3. napirendi pont (Vegyes ügyek)
Takácsné Tompos Rita Bakonyjákó polgármester
Egyéb hozzászólás kérdés nem lévén az együttes testületi ülést a 20:45-kor bezárom.

Takácsné Tompos Rita
Bakonyjákó polgármester

Blaskovits Zoltán
Németbánya polgármester

Bárány Péter
körjegyző

Csőbör Károly
Farkasgyepű polgármester

