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Hegedüsné Patyi Edina ÁMK Bakonyjákó Óvoda tagintézmény-vezető
Dávodi Katalin ÁMK Bakonyjákó Iskola tagintézmény-vezető, NKÖ elnök Bakonyjákó
Marcsik Zoltánné Király Ágnes NKÖ elnök Németbánya
Veisz Györgyné NKÖ elnök Farkasgyepű
Holczer Gábor ÁMK igazgató
Takácsné Tompos Rita Bakonyjákó polgármester:
Szeretettel köszöntöm az együttes Képviselő-testületi ülésen megjelent ÁMK igazgatót,
tagintézmény-vezetőket, kisebbségi elnököket, Bakonyjákó, Németbánya Farkasgyepű
Önkormányzatok Képviselő-testület tagjait
Az ülésen 9 fő állampolgár jelent meg. A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy az ülés
határozatképes, és megnyitom.

Javaslom a meghívóban feltüntetett napirendi pontokat elfogadásra.
1. ÁMK Bakonyjákó Általános Iskola és Óvoda tagintézmények 2011. évi költségvetésének
elfogadása
Előadó: Takácsné Tompos Rita Bakonyjákó polgármester
2. Vegyes ügyek
1. Napirendi pont (ÁMK Bakonyjákó Általános Iskola és Óvoda tagintézmények 2011. évi
költségvetésének elfogadása)
Előadó: Takácsné Tompos Rita Bakonyjákó polgármester

Takácsné Tompos Rita Bakonyjákó polgármester:
A megjelentek köréből érkezett egy olyan igény hogy videó felvételt készítenének az ülésről.
Mivel az SZMSZ nem határoz erről, ezért abban az esetben készülhet videófelvétel az ülésről, ha a
testületek hozzájárulnak.
Auerbachné Baksa Gyüngyi:
Alkotmánybírósági döntés van hogy lehet felvételt készíteni.
Bárány Péter körjegyző:
Mivel az SZMSZ nem rendelkezik róla ezért ha a testületek hozzájárulása szükséges a felvétel
készítéshez. Az ülés nyilvánossága biztosított, de a videófelvétel célja felhasználása nem ismert.
Takácsné Tompos Rita Bakonyjákó polgármester:
Ki az aki egyetért azzal hogy videófelvétel készüljön az ülésről
Bakonyjákó település Önkormányzat képviselő-testülete 4 nem 1 tartózkodás szavazattal
Németbánya település Önkormányzat képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag
Farkasgyepű település Önkormányzat képviselő-testülete 4 nem 1 tartózkodás szavazattal
a következő határozatot hozta:
Bakonyjákó település Önkormányzat képviselő-testületének 2/2011.(II.24.) határozata
Németbánya település Önkormányzat képviselő-testületének 8/2011.(II.24.) határozata
Farkasgyepű Önkormányzat képviselő-testületének 8/2011.(II.24.) határozata

Bakonyjákó Németbánya Farkasgyepű községek Önkormányzatainak képviselő-testületei nem
járulnak hozzá, hogy a testületi ülésről videófelvétel készüljön. A testületi ülés nyilvános minden
érdeklődő meghallgathatja, illetve a jegyzőkönyv írás elősegítésére hangfelvétel készül.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármesterek, körjegyző
Takácsné Tompos Rita Bakonyjákó polgármester:
Utána néztem az előző ülésen felmerült kérdéseknek.
Az államtitkártól is megkaptuk a választ. Sajnos ígérni pénzt és újabb forrást biztosítani nem tud.
Amit kiemelnék a levélből, hogy az oktatás esetében az önkormányzatnak mindenképpen kötelező
olyan oktatást biztosítani ami felekezetektől független. Tehát egyházi oktatás mellett biztosítani kell
a szülőknek másáik lehetőséget is.
Kötelező osztálylétszámmal kapcsolatosan volt kérdés az előző ülésen. A nemzetiségi oktatás
keretében nincs létszámkorlát, az osztálylétszámokra.
Megosztható-e a faladat alsó és felső tagozat esetében kérdésre a Kormányhivatal adta meg a

választ. Lehetséges a más fenntartóval való megállapodás törvény jogszabály nem tiltja.
Az egyházi oktatás esetében változás történt. Az újonnan alakuló egyházi oktatási intézmény esetén
országos fenntartás lesz, megszűnik a gyülekezeti fenntartás. Ahol nem változik az iskla működése
ott marad a gyülekezeti fenntartás. Ez az új helyzet azt jelenti hogy a Marcaltői iskola nem biztos
hogy felvállalja ezt a változást hisz akkor a gyülekezeti fenntartás helyett országosba mennek át.
Városlőddel tárgyaltunk és a következőket sikerült elérnünk, ha az alsó tagozat Városlődre megy.
- az alsó tagozatos oktatás fenntartásához Bakonyjákó, Németbánya és Farkasgyepű
települések az állami és kistérségi illetve egyéb a gyermekek után járó normatív
támogatásokon kívül nem járulnak hozzá, csak az önkormányzatokra településenként
gyermeklakosaik száma alapján eső étkezési hozzájárulást fizetik meg.
- Bakonyjákó, Németbányai és Farkasgyepű települések Önkormányzatai az ÁMK közös
költségeihez a helyben maradó ÁMK Bakonyjákó Óvodába intézménybe járó
gyermeklétszám alapján járulnak hozzá.
- az iskolásokat Bakonyjákó, Járiföld (lakott külterület) Németbánya és Farkasgyepű
településekről iskolabusz szállítja a városlődi intézménybe és vissza (délután két
alkalommal), mely költségéhez az önkormányzatok nem járulnak hozzá.
- a városlődi intézmény a gyermekeknek nyáron kéthetes napközis tábort szervez.
- a bakonyjákói, németbányai és farkasgyepűi gyermekek részére a tankönyvek költségét a
városlődi intézmény átvállalja a szülőktől
Ez utóbbi még képlékeny, de szerintem elfogadható a részükről.
Új számítások is készültek.
Beépítettük 3 pedagógus végkielégítését, szabadságmegváltását. A pályázatot még nem írták ki a
végkielégítések megfizetésének pályázatára.
A másik táblázatban 4 pedagógus végkielégítése szerepel.
A táblázatokat megnézhettétek, talán minden érthető.
Ha van kérdés hozzászólás javaslat kérlek benneteket tegyétek meg.
Narancsik Imréné Németbánya alpolgármester:
A táblázatok között a különbség az hogy 3 és 4 pedagógus végkielégítése szerepel benne?
Takácsné Tompos Rita Bakonyjákó polgármester:
Igen. Amit még elmondhatók, hogy a jelenlegi tagintézmény vezető részére az ÁMK Városlődi
intézményében lenne lehetőség munkahelyre amit ő el is fogadna.
A végkielégítésekre pályázni kell, ez 4 millió Ft-os összeg melyet a pályázat beadása előtt ki kell
fizetni. És kb. 2-3 hónap után jön vissza a pénz. Ezért hogy likviditási problémák ne legyenek a
bevétellel nem szabad tervezni. Ha nyerünk akkor pedig szétosztjuk a pénzt lakosságarányosan.
Szilvási Zoltán Bakonyjákó képviselő:
Még nincs a pályázat kiírva?
Takácsné Tompos Rita Bakonyjákó polgármester:
Még nincs! Figyeljük a közlönyt. A tervezet alapján 3 alkalommal lehet pályázni. Mi az utolsóra
tudjuk majd beadni a pályázatunkat. Ez a határidő szeptember 15.
Narancsik Imréné Németbánya alpolgármester:
A végkielégítés ki fizeti!
Takácsné Tompos Rita Bakonyjákó polgármester:
A három település lakosságarányosan pénzeszköz átadással Városlődnek. Ha megjön a pályázati
pénz visszautalják. Volt erre már példa az előzőekben.
Holczer Gábor ÁMK igazgató:

Tudni kell, hogy egy embert elbocsátunk az intézményből és úgy tudjuk átvenni a pedagógust. Sőt
úgy néz ki, hogy lehet hogy még pedagógusnak tudunk munkahelyet biztosítani! A felmerülő
szabadságmegváltást ennek a személynek az esetében ki kell fizetni.

Narancsik Imréné Németbánya alpolgármester:
Mi a minimális gyermeklétszám amivel Városlőd ezeket a feltételeket amiről beszéltünk megad?
Holczer Gábor ÁMK igazgató:
Városlődi polgármester tájékoztatása alapján 28-30 gyereknek kell átmenni, hogy ezek
teljesüljenek.
Narancsik Imréné Németbánya alpolgármester:
Tudomásom szerint Németbányához hasonlóan aláírásgyűjtés volt azért hogy az iskola
megmaradjon a településen.
Bárány Péter körjegyző:
Igen az aláírásgyűjtő ívet átvettem. Tájékoztattam a polgármestert, de egyenlőre vizsgálom a
jogszerűségét?
Holczer Gábor ÁMK igazgató:
Az egyházi oktatás milyen fenntartású, gyülekezeti vagy országos?
Takácsné Tompos Rita Bakonyjákó polgármester:
Az intézményvezető asszony még nem tudott utána járni! Az lenne a jó, hogy helyi, gyülekezeti
maradjon a fenntartás.
Gyülekezeti fenntartású intézmény létrehozásakor rövidebb és egyszerűbb, mint ha országos lenne.
Csőbör Károly Farkasgyepű polgármester
Evangélikus egyházon belüli országos lenne, ha most lenne az átalakítás.
Takácsné Tompos Rita Bakonyjákó polgármester:
A másik két egyházról már az előző ülésen beszéltünk. Az evangélikus irány volt elképzelhetőbb.
Narancsik Imréné Németbánya alpolgármester:
Szülői nyilatkozatot nem kellett volna-e kérni? Látni kellene a gyereklétszámot.
Takácsné Tompos Rita Bakonyjákó polgármester:
A döntés után a könyv rendelésnél kiderülnek a szülők elképzelései. Egyházi irányra egy-két szülő
kíváncsi, de sokat még nem tudnak róla. Április 30-a határidő a beiratkozásra. Addig ez is eldől.
Holczer Gábor ÁMK igazgató:
Ha később is érkezik gyerek az iskolába, a diákigazolvány és könyv miatt lehet gond. Nehezen
tervezhető így a jövő év.
Ható Tibor Bakonyjákó alpolgármester:
Kérdezném a Fgy-i képviselő-testületet válozott e a vélemény
Csőbör Károly Farkasgyepű polgármester
Nem tudok róla, hogy változott volna-e? A farkasgyepűi szülők azt mondták hogy ők Városlődre
vinnék a gyermekeike.

Blaskovits Zoltán Németbánya polgármester
Az időütemezés, hogy alakulna?

Holczer Gábor ÁMK igazgató:
Szakmailag nem sérülhet semmi, csak úgy lehet kiadni hogy az oktatás ne sérüljön.
Van aki március 15-el már kezdené a felmentési idejét. Ha csúszunk a dolgozó kerül hátrányba,
mert nem tud szeptemberbe elhelyezkedni.
A döntés után szakértői vélemény kell. Majd véleményezések, szülői munkaközösség, kisebbség.
Kistérséget és a Megyét értesíteni. Közben tankönyv rendelést le kell adni ami sokat elárul majd.
Takácsné Tompos Rita Bakonyjákó polgármester:
Szerinted ez mennyi idő?
Holczer Gábor ÁMK igazgató:
30 napos határidő van a véleményezésre.
Oktatási hivatal szakértője két hét alatt elkészíti a véleményezést.
Szilvási Zoltán Bakonyjákó képviselő:
A tankönyveket miért nem egyszerre rendelik meg?
Holczer Gábor ÁMK igazgató:
A pedagógus dönt. Néha egyezünk de sokban nem egyezik a véleményünk. Minden pedagógus
másként gondolkodik, ezért más könyvet használ.
Blaskovits Zoltán Németbánya polgármester
Mi van, ha nem megy Városlődre 10 gyermek, akkor is megadják a kedvezményeket?
Holczer Gábor ÁMK igazgató:
A pedagógusokra nem vonatkozik.
ÁMK ajánlata független gyereklétszámtól 2 pedagógust átveszünk. Egy főt el kell bocsátani. Ez egy
szakmai döntés.
Blaskovits Zoltán Németbánya polgármester
Technikailag a költségvetést hogyan fogadnánk el?
Takácsné Tompos Rita Bakonyjákó polgármester:
Nem módosítja a hiányt az egy fő helyet a kettő pedagógus átvétele. Mert az intézmény
megszűnésekor a jogviszony megszűnik és a pályázati pénzeket nem tervezzük.
Narancsik Imréné Németbánya alpolgármester:
Összevont osztály nem lehetne a maradék gyerekekkel?
Takácsné Tompos Rita Bakonyjákó polgármester:
A gyereklétszámtól független az iskola a szülők véleménye fontos lenne.
Narancsik Imréné Németbánya alpolgármester:
Ha nem szűnik meg a tagintézmény akkor mi lesz később a pedagógusukkal.
Holczer Gábor ÁMK igazgató:
Véleményem szerint nem racionális az iskola fenntartás. Szép gondolat, de a jelenlegi

gyermeklétszám mellett és a normatívákat finanszírozást látva nagy költséget jelent a
településeknek.
Narancsik Imréné Németbánya alpolgármester:
Az épülethez nem kell ragaszkodni, lehet máshol is oktatás.
Holczer Gábor ÁMK igazgató:
A mai világban nem tudom elképzelni. Irreális összegeket vonna maga után.
Narancsik Imréné Németbánya alpolgármester:
Óvoda helységében. Lehetne. Ott csak egy csoport van.
Holczer Gábor ÁMK igazgató:
A szülők vállalnák ezt az összevonást? Most még 2 helyiséget igényelne.
Takácsné Tompos Rita Bakonyjákó polgármester:
Arányaiban nem változna az összeg mert a gyereklétszám is csökkenne. A hiány változatlan
maradna.
Holczer Gábor ÁMK igazgató:
Mit lehetne ilyen esetben ilyen kis intézményben nyújtani. A szereteten kívül. Eszközkészlet,
fejlesztés, stb. nem tudom, a mai világban?
Narancsik Imréné Németbánya alpolgármester:
Nagyszékelyben a gyerekek gimnáziumba mennek a kis iskolából.
Takácsné Tompos Rita Bakonyjákó polgármester:
Igen ott 20 gyermek van 2 összevont osztályban. Csökkentet bérrel folyik az oktatás, szakkörök
ingyen vannak, nincs túlóra stb. 10 éve működik a dolog, csak alsó tagozatosoknak. Telefonon
beszéltünk velük
Blaskovits Zoltán Németbánya polgármester
Nagyszékely olyan közösség, hogy helyben akarják tartani az oktatást. Más története van a falunak.
Ott az az igény. Itt úgy látszik, nem ez az igény. Ott egységes szemléletű a közösség, stabil
ideológiai háttérrel.
Takácsné Tompos Rita Bakonyjákó polgármester:
Nem látjuk a történetüket.
Narancsik Imréné Németbánya alpolgármester:
Ez a jó irány, látható hogy van más is, máshol máshogyan csinálják.
Takácsné Tompos Rita Bakonyjákó polgármester:
A szülök véleménye az, kb. a fele el tudná fogadni az össze vont oktatást.
Narancsik Imréné Németbánya alpolgármester:
Csak egy ötlet: menjen az iskola a jövő esztendőben 3 osztállyal, erre is kéne számítást készíteni! A
jövő évi elsősöket betenni a jövő 3. osztályba, így a jövő 2. és 4.osztályt nem érintené az összevont
oktatás, csak a jövő elsősöket és harmadikosokat, ott pedig elég sok szülő elfogadná ezt a helyzetet.
Aki nem vállalja, mehetne Városlődre a szabad iskolaválasztás alapján. Így mégis ki tudnánk várni
az egy évet amíg kiderül, hogy a kormányzat ténylegesen milyen intézkedéseket hajt végre.

Szilvási Zoltán Bakonyjákó képviselő:
Olyan döntés ami mindenkinek jó nem lehet hozni.
Holczer Gábor ÁMK igazgató:
Az iskolához itt ragaszkodnak az emberek az látható, csak egy idő után már nem ez a kérdés. A
gazdaságosság és a hiány előtérbe kerül.
Blaskovits Zoltán Németbánya polgármester
Egy-két verzióról beszélünk. Ami azt jelenti, hogy be lesz zárva. Már eldöntöttnek tűnik!
Elviselhetetlennek tűnt a hiány 2010-ben, decemberben. Most már mások a hiány összegek. Hogy
miként módosul a finanszírozás jövőre, még nem tudhatjuk. A jövőt nem látjuk. Nincs
osztálylétszám korlát sem. Sok lehetőséget feltártunk, de nincs teljesen a végére járva
mindegyiknek. Likviditási problémákat is felvállalva meg lehetne tartani az oktatást. Ha van akarat
a lakosságban és a testületekben egyaránt.
Az aláírást gyűjtés jogszerű volt vagy nem, az most talán nem lényeges, inkább az iránymutatás.
Marcsik Zoltánné Király Ágnes NKÖ elnök:
Ha az intézmény bezárásra kerül, ez egy iszonyatos nagy döntést. Anyagi nehézségek okozzák ezt.
Egy éven belül bármi történhet. Elvágjátok vagy adtok egy esélyt. Az iskola bezárását én nem
tudom elfogadni. Ez nagy felelősség. Egy év elég sok hogy lássuk a jövőt. Próbáljátok meg. A régi
testületekből 2 fő van akik látják hogy milyen elképzelések voltak az iskola megmentésére. Ezt
most nekünk, nektek kell megoldani. Sokan jártatok ide, és meddig milyen pozícióba kerültetek
elismert emberek lettetek, ezt ennek az iskolánakis köszönhetitek. Mi voltunk azok akik tehettek
volna róla hogy ne zárjon be.
Csőbör Károly Farkasgyepű polgármester
Egy folyamat állomása, nem ami akaratunkból következett be. Nem is mi fogjuk tudni megoldani.
Lebegtetett ígéretek mögött nincs pénz. Csodát nem lehet várni. Nem fog bekövetkezni. 2014-től
önkormányzatok sem lesznek. Nem látom mitől fordulna meg minden. Kiből mi lesz nem csak
iskola függő. Egy haldokló intézmény nem tud olyan lehetőségeket biztosítani a gyerekeknek, mint
egy teljes gőzzel működő.
Rujzam Anikó Farkasgyepű képviselő:
Nem akarják a szülők ide íratni a gyerekeket, ezt kinyilvánították.
Marcsik Zoltánné Király Ágnes NKÖ elnök:
Nem mindegy hogy van tálalva egy kérdés.
Minden szülő a legjobbat akarja a gyerekeinek.
Én meglepődtem hogy a szülők is így vélekedtek. Nektek kellene más alternatívát keresni.
Szilvási Zoltán Bakonyjákó képviselő:
Milyen alternatíva lehet még?
Schell Krisztina Farkasgyepű képviselő:
Bakonyjákó kiemelt presztizs kérdést csinál belőle.
Mi megkérdeztük a szülőket ti még nem.
Marcsik Zoltánné Király Ágnes NKÖ elnök:
Mi a gyermekeinket azért járatjuk Veszprémbe, mert este érünk haza a Veszprémből.
Nincs aki addig a gyermekeinkre vigyázzon.
Takácsné Tompos Rita Bakonyjákó polgármester:

Vissza tértünk az érzelmi dolgokra. Nem volt könnyű ezzel a nehézséggel szembesülni. Itt látható a
mappám. Más érzelmi szálak kötik az embereket az intézményhez. Láttam a számokat először
riasztóak voltak. Én tovább gondoltam. Jövőre Bakonyjákó sem tudná továbbvinni, hitelt kellene
felvenni. Kötelező önkormányzati feladatokat pedig el kell látni, és kiemelném az óvodát!
Végignéztem a lehetőségeket, az egyházi dologba láttam egyedül lehetőséget. Fel is lelkesültem,
hogy meg tud újulni az iskola és lélegzetvételhez jutunk. Amikor az igazgató asszony itt volt a
reményeim kezdtek szerte foszlani az országos fenntartás problémaköre miatt. Több szülő
egyértelműen kijelentette hogy egyháziba nem, de volt olyan is aki érdeklődne. Volt aki azt mondta
hogy miért az egyházi lehetőséget keresem miért nem mást.
Kénytelen vagyok a racionális számokat látni. A szülők mérlegelnek. A szülőnek joga hogy iskolát
válaszon. Ha így lecsökken a gyermeklétszám, önkormányzati fenntartást nem látom lehetségesnek.
Anyagilag nem bevállalható, nem érzelmi kérdés.
Marcsik Zoltánné Király Ágnes NKÖ elnök:
Nem látom a harcot az iskoláért, és nem rád gondoltam.
Takácsné Tompos Rita Bakonyjákó polgármester:
Mostanra jutottam el arra a szintre, hogy körbenéztem mindent, ami az én részemre felmerült.
Körbejárta és más megoldás nem látok. A közvagyon veszélyeztetése miatt nem tudom felvállalni.
A minisztériumi levél alapján olyan megállapodás mindenképpen kell, hogy egyházi felekezet
nélküli oktatást biztosítani kell.
Szilvási Zoltán Bakonyjákó képviselő:
Az a kérdés, hogy felismerjük-e a lehetőségeinket.
Valahol nem működött az alapítványi fenntartás, de lehet hogy itt működött volna.
Takácsné Tompos Rita Bakonyjákó polgármester:
Én kértem mindenkit, hogy járjon körbe lehetőségeket.
Alapítványnak nem láttam pénzügyi fedezetét.
Marcsik Zoltánné Király Ágnes NKÖ elnök:
Nem látom azt a lehetőséget, hogy az evangélikus oktatásba is belelássanak a szülők. A szülők
Városlődről sem tudnak solat.
Takácsné Tompos Rita Bakonyjákó polgármester:
Ha az egyház hajlandóságát látjuk, de az új feltételek alapján, nem tudjuk mi lesz. Én nem
zárkózom el az egyháztól.
Holczer Gábor ÁMK igazgató:
Minden márciusban van nyílt nap.
Csőbör Károly Farkasgyepű polgármester:
Sok gyereknek az idősebb testvére oda jár. Volt aki önmagától átment. Kötelezően ellátandó feladat
az állami oktatás. Valahol kötelező biztosítani. Erre megoldás Városlőd. Ezen kívül bármilyen
oktatás lehet.
Takácsné Tompos Rita Bakonyjákó polgármester:
Ganna Pápával kötött megállapodást, de a gyerekeik több településre járnak. A szülő dönt, hogy
hova viszi.
Marcsik Zoltánné Király Ágnes NKÖ elnök:
Bárkivel megköthető?

Takácsné Tompos Rita Bakonyjákó polgármester:
Igen.
Csőbör Károly Farkasgyepű polgármester:
Bármilyen döntés születik, de az anyagi következményeket kell vállalni.
Takácsné Tompos Rita Bakonyjákó polgármester:
A fenntartás társulási megállapodás alapján van, melynek módosításához minden önkormányzatnak
minősített döntése kell.
Bárány Péter körjegyző:
A minősített többség a megválasztott képviselők több mint felének az azonos tartalmú szavazatát
jelenti.
Lakossági hozzászólás (Csatlós József):
Minősített többség a 2/3-ot jelenti.
Bárány Péter körjegyző:
Nem a minősített többség a megválasztott képviselők több mint felének az azonos tartalmú
szavazatát jelenti.
Ható Tibor Bakonyjákó alpolgármester:
Ígéreteket nem szabad nézni. Egy dolog ami alapján kell dönteni számok bevételek kiadások. A
polgármester asszony végigjárt minden lehetőséget. Nincs gyermek nehéz fenntartani az iskolát.
Veszélybe kerülhet az óvoda is és lehet hitelt kell felvenni, ha tovább működtetjük helyben az alsó
tagozatot. Nagyon nehéz a döntés. Szívével mindenki meg akarja tartani. Az anyagikat is kell nézni.
Szilvási Zoltán Bakonyjákó képviselő:
Mi lesz az óvodásokkal. Ott is hány van.
Takácsné Tompos Rita Bakonyjákó polgármester:
Begyűrűznek a létszámadatok, de fenn kell tartani.
Holczer Gábor ÁMK igazgató:
Az óvodát nem szabat felszámolni.
Szilvási Zoltán Bakonyjákó képviselő:
Pár éven belül az óvodában is nehéz lesz.
Takácsné Tompos Rita Bakonyjákó polgármester:
Kistérségi társulásnál és polgármesternél is érdeklődtem sajnos volt a kistérségben olyan helyzet,
hogy az utolsó pillanatig tartották az iskolát, de végül magával rántotta az ovit is.
Narancsik Imréné Németbánya alpolgármester:
Más evangélikus iskolát nem kerestél?
Takácsné Tompos Rita Bakonyjákó polgármester:
Nagyon jó benyomást tett rám a marcaltői igazgató nő. Sajnos másik evangélikus intézménynél is
ugyanaz a helyzet a gyülekezeti és országos fenntartás esetén. Ha országoshoz csatlakoznánk akkor
nyolc osztályt is kell vinni.

Blaskovits Zoltán Németbánya polgármester
Minden érmének 3 oldala van. Református nemet mondott, de a katolikus nem mondott nemet, az
evangélikus pedig nem tudja, hogyan lépjen túl a jogi hálón.
Itt nem a szülőket kell képviselni, hanem valamennyi embert, a településeket.
Takácsné Tompos Rita Bakonyjákó polgármester:
Egyházi és alapítványi oktatási is csak úgy lehet, hogy az önkormányzati fenntartás megszűnik. Ez
első lépés a megszüntetés.
Csőbör Károly Farkasgyepű polgármester:
Ma amiről most szavazni tudunk hogy meg kell szüntetni. Az egyházi alapítványi a következő
lépés. A kötelező feladatot el kell látni.
Takácsné Tompos Rita Bakonyjákó polgármester:
Bakonyjákó, Németbánya és Farkasgyepű községek Önkormányzatának Képviselő-testületei
megállapítják, hogy az Általános Művelődési Központ bakonyjákói Német Nemzetiségi Általános
Iskolába járó alsó tagozatos gyermekek létszáma olyannyira lecsökkent és a jövőben tovább
csökken, hogy az államtól kapott normatív támogatás összege és az alacsony gyermeklétszám miatt
az önkormányzati törvényben az önkormányzatok számára kötelezően előírt alapfokú oktatási
nevelési feladat helyi intézményben történő ellátása a három település önkormányzatai számára már
olyan anyagi terhet jelent, ami az önkormányzatok biztonságos gazdálkodását és a kötelező egyéb
önkormányzati feladatok ellátását veszélyezteti, ezért Bakonyjákó Németbánya Farkasgyepű
települések képviselő-testületei elhatározzák, hogy a jelenleg az ÁMK Intézményfenntartó Társulás
Bakonyjákón működő tagintézményét 2011. augusztus 31-i időponttól nem tartják fenn és az alsó
tagozatos gyermekek oktatási nevelési feladatait a 2011-2012-es tanévtől az ÁMK Városlőd
Általános Iskolában látják el.
Más javaslat?
Blaskovics Zoltán Németbánya polgármester
Nincs helyben oktatás, ennek a határozati javaslatnak ez az üzenete! Aki készítette ezt sugallta
ezzel.
Takácsné Tompos Rita Bakonyjákó polgármester:
Én készítettem.
Csőbör Károly Farkasgyepű polgármester:
A költségvetést mindenképpen el kell fogadni. Ha nincs költségvetés állami normatívát vonnak
vissza.
Takácsné Tompos Rita Bakonyjákó polgármester:
Ez az én javaslatom.
Csőbör Károly Farkasgyepű polgármester:
A kötelező feladatot el kell látni hogy, máshogy?
Blaskovits Zoltán Németbánya polgármester
Javaslatom, hogy vegyük ki a javaslatból azt hogy az ÁMK-val akarjuk elláttatni a feladatot. 3
javaslat készült. Koncepció szinten úgy terveztünk, hogy továbbvisszük.
Ezt kell módosítani.
Csőbör Károly Farkasgyepű polgármester:
Költségvetési vonzata van minden döntésnek.

Dávodi Katalin ÁMK Iskola tagintézmény-vezető:
Nem szívesen szólok. Hangzatos szavak vannak. Reálisabban nézem a dolgokat. December óta
lebeg a kard felettünk. Mindenképpen döntést kell hozni. A javaslat az hogy ne Városlődhöz, akkor
hova, miként rendelem meg a tankönyveket. Most dönteni kell.
Blaskovits Zoltán Németbánya polgármester
Félreértett, ezt a bizonytalanságot nem vállalhatjuk fel. A sorrendiség kell. Először a koncepcióról
kell szavazni.
Takácsné Tompos Rita Bakonyjákó polgármester:
Én a határozati javaslatomat elmondtam.
Dávodi Katalin ÁMK Iskola tagintézmény-vezető:
Ki lesz a jogutódja?
Holczer Gábor ÁMK igazgató:
Dönteni kell. Az önkormányzatok a feladatot el kell látni. Egy évet elódázhatunk. Fenntartja-e a
tagintézményt az önkormányzat vagy nem. Tovább is lehet, kell keresni a lehetőséget.
Blaskovits Zoltán Németbánya polgármester
A kérdést úgy fogalmaznám, akarunk-e alsótagozatos oktatás Bakonyjákón?
Takácsné Tompos Rita Bakonyjákó polgármester:
Legyen a kérdés, tegyük fel fordítva, hogy kívánják e fenntartani helyben Bakonyjákón az alsó
tagozatos oktatás az Önkormányzatok? Így jó.
Lénárt Lambert Bakonyjákó képviselő:
Miért húzod az időt. 6 nap elég bármire is. A szerződést akkor is kell kötni valakivel.
Blaskovits Zoltán Németbánya polgármester
Ne nevesítsük, hogy ÁMK, én azt javaslom.
Csőbör Károly Farkasgyepű polgármester:
Mi van ha nem siet a másik falu meghozni a döntést hogy hova.
Takácsné Tompos Rita Bakonyjákó polgármester:
Ismét megfogalmazom a kérdést. Kívánják-e fenntartani az önkormányzatok az általás iskolai alsó
tagozatos önkormányzati oktatást 2011-2012-es tanévben Bakonyjákón
Bakonyjákó település Önkormányzat képviselő-testülete 1 igen 4 nem szavazattal
Németbánya település Önkormányzat képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag
Farkasgyepű település Önkormányzat képviselő-testülete 5 nem szavazattal egyhangúlag
a következő határozatot hozta:
Bakonyjákó település Önkormányzat képviselő-testületének 3/2011.(II.24.) határozata
Németbánya település Önkormányzat képviselő-testületének 9/2011.(II.24.) határozata
Farkasgyepű Önkormányzat képviselő-testületének 9/2011.(II.24.) határozata

Bakonyjákó Németbánya Farkasgyepű községek Önkormányzatainak képviselő-testületei
egybehangzó döntés hiányában továbbra is fenntartják a Bakonyjákó településen az önkormányzati
fenntartású általános iskola alsó tagozatos oktatást.
Indoklás: A társulási törvényé és a társulási megállapodás is kimondja, hogy év közben csak közös
megegyezéssel lehet a társulási megállapodást módosítani.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármesterek, körjegyző
Bárány Péter körjegyző:
Ez azt jelenti, hogy kötelező jelleggel Bakonyjákó és Farkasgyepű Önkormányzatainak is terveznie
kell a költségvetésébe az iskola azon költségvetésének rá eső részét amelyben az iskola nem kerül
megszüntetésre.

Takácsné Tompos Rita Bakonyjákó polgármester:
Mi van akkor ha nem íratják be ide szülők az intézménybe a gyerekeket. Ilyen mértékbe egy
önkormányzat nem befolyásolhatja egy másik önkormányzat költségvetését. Nem tudom ezt
elfogadni. Jelentősen kisebb lakosságszámú és jelentősen kisebb gyermekszámú település ilyen
döntését, mellyel két másik település költségvetését jelentősen befolyásolja. Nem tudom elfogadni.
Blaskovits Zoltán Németbánya polgármester
Le kell egyeztetni mit jelentett a szavazás.
Takácsné Tompos Rita Bakonyjákó polgármester:
Ki fogja megfizetni a hiányt?
Csőbör Károly Farkasgyepű polgármester:
Jogi lépéseket kezdeményezünk. Nem lehet így befolyásolni egy másik önkormányzatot. Kárt okoz
ez a döntés.
Schell Krisztina Farkasgyepű képviselő:
Mi fizessük Németbánya miatt.
Blaskovits Zoltán Németbánya polgármester
Rendeljünk el 5 perc szünetet!
Takácsné Tompos Rita Bakonyjákó polgármester:
5 perc szünetet rendelek el.
5 perc szünet.
Takácsné Tompos Rita Bakonyjákó polgármester:
Folytassuk az ülést. Átadom a szót Németbánya polgármesterének.
Blaskovits Zoltán Németbánya polgármester:
Minek hívjam az előző jelenetet? Megmutattuk, láthatóvá vált, hogy így is működhet.
Az a problémám, hogy értésétek, hogy látni kellett azt az iszonyatos intenzív reakciót melyet
németbánya döntése okozott. Németbánya erővel keresztül vitt valamit. Ugyanakkor alá akartatok
valamit íratni, amivel pedig mi nem értünk egyet, amivel nem tudunk azonosulni. Németbánya nem
hozza lehetetlen helyzetbe a társtelepüléseit, mert a települési képviselők is nyilván felelőséggel
döntenek úgy, ahogy döntöttek. A másik oldal is erővel íratja alá a döntését.
Most, hogy kinyilvánítottuk álláspontunkat és véleményünket, kérném a polgármester asszonyt,
tegye fel újra a kérdést szavazásra. Ha más döntés születik mint az előbb az azért van, mert nem
akarja anyagilag lehetetlen helyzetbe hozni Németbánya a két másik fenntartó települést, és nem
kényszeríti rá erőből akaratát a tőle független legitim testületekre. Remélem, ez elfogadható lesz.
Kérem, hogy tovább gondolkodjunk azon, miként legyen helyben oktatás. Meglehet, hogy

Városlőddel fogunk megállapodni, de ezt most még nem jelenthetjük ki. Azt sajnálom, hogy nincs
még egy évünk, hogy a lehetőségeket keressük.
Takácsné Tompos Rita Bakonyjákó polgármester:
Felteszem a kérdés, ki az aki egyetért azzal, hogy Bakonyjákó településen megszűnjön az
önkormányzati alsó tagozatos oktatás?
Bakonyjákó település Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen 1 nem szavazattal
Farkasgyepű település Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag
a következő határozatot hozta:

Bakonyjákó település Önkormányzat képviselő-testületének 4/2011.(II.24.) határozata
Farkasgyepű Önkormányzat képviselő-testületének 10/2011.(II.24.) határozata

Bakonyjákó Németbánya Farkasgyepű községek Önkormányzatainak képviselő-testületei
Bakonyjákó településen az önkormányzati fenntartású általános iskola alsó tagozatos oktatást
megszüntetik.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármesterek, körjegyző
Németbánya település Önkormányzat képviselő-testülete 2 igen 1 nem szavazattal a következő
határozatot hozta
Németbánya település Önkormányzat képviselő-testületének 10/2011.(II.24.) határozata

Bakonyjákó Németbánya Farkasgyepű községek Önkormányzatainak képviselő-testületei
Bakonyjákó településen az önkormányzati fenntartású általános iskola alsó tagozatos oktatást
megszüntetik.
Indoklás: A képviselő-testület ezen beleegyező döntését azért hozta meg, mert nem akart
Bakonyjákó és Farkasgyepű Önkormányzatokra olyan terhet róni, melyet előző döntésük nyomán
láthatóan nem kívánnak felvállalni.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, körjegyző
Takácsné Tompos Rita Bakonyjákó polgármester:
A következő határozati javaslatom lenne az előzőn meghozott döntéssel kapcsolatosan.
A képviselő-testületek felkérik Városlőd település körjegyzőjét, hogy az általános iskolai oktatás és
nevelés kötelező önkormányzati feladat ellátáshoz kapcsolódó társulási megállapodás és alapító
okirat módosítást kezdeményezze az ÁMK társult önkormányzatainál és a településeken működő
kisebbségi önkormányzatoknál.
A képviselő-testületek felkérik a Városlődi ÁMK igazgatóját hogy az átszervezéssel kapcsolatos
létszámleépítéseket hajtsa végre, illetve két fő bakonyjákói lakos közalkalmazottat a városlődi
intézménybe vegyen át.
A képviselő-testületek felkérik Városlőd település körjegyzőjét, hogy az átalakítással kapcsolatos
létszámleépítések költségére (végkielégítés, felmentési időre felére járó illetmény) pályázatot
nyújtson be a magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóságára. Bakonyjákó Németbánya
Farkasgyepű települések képviselő-testületei vállalják a közalkalmazottak (2 fő) végkielégítésének
és felmentési időre járó illetmény megfizetését, úgy, hogy beépítik költségvetésükbe a
létszámleépítésekből adódó, lakosságszám arányosan rájuk eső költségeket, majd nyertes pályázat
esetén a pályázaton elnyert összeget az ÁMK visszautalja Bakonyjákó Önkormányzat számlájára

melyet lakosságarányosan (befizetés szerint) szétoszt Bakonyjákó, Németbánya és Farkasgyepű
Önkormányzata.
Bakonyjákó település Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag
Németbánya település Önkormányzat képviselő-testülete 2 igen 1 nem szavazattal
Farkasgyepű település Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag
a következő határozatot hozta:
Bakonyjákó település Önkormányzat képviselő-testületének 5/2011.(II.24.) határozata
Németbánya település Önkormányzat képviselő-testületének 11/2011.(II.24.) határozata
Farkasgyepű Önkormányzat képviselő-testületének 11/2011.(II.24.) határozata

Bakonyjákó Németbánya Farkasgyepű községek Önkormányzatainak képviselő-testületeik felkérik
Városlőd település körjegyzőjét, hogy az általános iskolai oktatás és nevelés kötelező
önkormányzati feladat ellátáshoz kapcsolódó társulási megállapodás és alapító okirat módosítást
kezdeményezze az ÁMK társult önkormányzatainál és a településeken működő kisebbségi
önkormányzatoknál.
A képviselő-testületek felkérik a Városlődi ÁMK igazgatóját hogy az átszervezéssel kapcsolatos
létszámleépítéseket hajtsa végre, illetve két fő bakonyjákói lakos közalkalmazottat a városlődi
intézménybe vegyen át.
A képviselő-testületek felkérik Városlőd település körjegyzőjét, hogy az átalakítással kapcsolatos
létszámleépítések költségére (végkielégítés, felmentési időre felére járó illetmény) pályázatot
nyújtson be a magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóságára. Bakonyjákó Németbánya
Farkasgyepű települések képviselő-testületei vállalják a közalkalmazottak (2 fő) végkielégítésének
és felmentési időre járó illetmény megfizetését, úgy, hogy beépítik költségvetésükbe a
létszámleépítésekből adódó, lakosságszám arányosan rájuk eső költségeket, majd nyertes pályázat
esetén a pályázaton elnyert összeget az ÁMK visszautalja Bakonyjákó Önkormányzat számlájára
melyet lakosságarányosan (befizetés szerint) szétoszt Bakonyjákó, Németbánya és Farkasgyepű
Önkormányzata.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármesterek, körjegyző
Takácsné Tompos Rita Bakonyjákó polgármester:
Mindezek után kérem a képviselő-testületeket, hogy fogadják el az Általános Iskola költségvetését,
úgy hogy az alsó tagozatos önkormányzati fenntartású oktatás 2011. augusztus 31-el megszűnik
Bakonyjákón.
Bakonyjákó település Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag
Németbánya település Önkormányzat képviselő-testülete 2 igen 1 nem szavazattal
Farkasgyepű település Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag
a következő határozatot hozta:
Bakonyjákó település Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011.(II.24.) határozata
Németbánya település Önkormányzat képviselő-testületének 12/2011.(II.24.) határozata
Farkasgyepű Önkormányzat képviselő-testületének 12/2011.(II.24.) határozata

Bakonyjákó Németbánya Farkasgyepű községek Önkormányzatainak képviselő-testületei
elfogadják az ÁMK Bakonyjákó Általános Iskola 2011. évi költségvetését a mellékletben foglaltak
szerint.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármesterek, tagintézmény-vezető
Takácsné Tompos Rita Bakonyjákó polgármester:

Javaslom az óvodai költségvetés elfogadását, melyet mindannyian látatok már.
Bakonyjákó település Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag
Németbánya település Önkormányzat képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag
Farkasgyepű település Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag
a következő határozatot hozta:
Bakonyjákó település Önkormányzat képviselő-testületének 7/2011.(II.24.) határozata
Németbánya település Önkormányzat képviselő-testületének 13/2011.(II.24.) határozata
Farkasgyepű Önkormányzat képviselő-testületének 13/2011.(II.24.) határozata

Bakonyjákó Németbánya Farkasgyepű községek Önkormányzatainak képviselő-testületei
elfogadják az ÁMK Bakonyjákó Óvoda 2011. évi költségvetését a mellékletben foglaltak szerint.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármesterek, tagintézmény-vezető
2. Napirendi pont (Vegyes ügyek)
Blaskovits Zoltán Németbánya polgármester
Szeretném a testületeket meghívni a szombaton 17:00-kor Németbánya Faluházban tartandó Kiss
Manyi emlékestre. Ezek után egy kis kultúra, kikapcsolódás mindenkinek csak jót tehet.
Takácsné Tompos Rita Bakonyjákó polgármester:
Fontos, hogy együttműködés a falvak között megmaradjon, látogassuk egymás programjait.
Köszönjük a meghívást.
Ható Tibor Bakonyjákó alpolgármester:
Azért az egyházi vonalat vizsgáljuk még meg. Hátha lehet belőle valami. Az ÁMK-val meg el kell
kezdeni a tárgyalásokat.
Takácsné Tompos Rita Bakonyjákó polgármester:
Most a legfontosabb hogy a kötelező alsótagozatos oktatás feladat ellátására társulási megállapodást
kössünk. A további fejleményekről tájékoztatatom a testületeket.
Egyéb hozzászólás kérdés nem lévén az együttes testületi ülést a 21:05-kor bezárom.

Takácsné Tompos Rita
Bakonyjákó polgármester

Blaskovits Zoltán
Németbánya polgármester

Bárány Péter
körjegyző

Csőbör Károly
Farkasgyepű polgármester

