1 / 2013. szám

JEGYZŐKÖNYV

Zirc Városi Önkormányzat, Lókút Község Önkormányzat,
Olaszfalu Község Önkormányzat, Bakonybél Község Önkormányzat és
Pénzesgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek
2013. január 28-án 17,05 órai kezdettel
tartott együttes üléséről

Az együttes képviselő-testületi ülés helyszíne: Zirc városháza nagyterme
Jelen vannak:
Zirc Városi Önkormányzat részéről
Ottó Péter polgármester
Vörös Kálmán alpolgármester
Horváth Ivett képviselő
Horváth László képviselő
Lingl Zoltán képviselő
Mészáros József képviselő

(6 fő)

- távolmaradását előre jelezte:

Baranyai József képviselő
Kasper Ágota képviselő
- távolmaradását előre nem jelezte: Dr. Horváth Sándor képviselő
Olaszfalu Község Önkormányzata részéről
Boriszné Hanich Edit polgármester
Tóth József alpolgármester
Bánszeginé Várszegi Krisztina képviselő
Borisz Imre képviselő
Burján István képviselő
Máhl Józsefné képviselő
(6 fő)
- távolmaradását előre jelezte: Bachstedter Gábor képviselő
Lókút Község Önkormányzata részéről
Surányi Mihály polgármester
Kovács József alpolgármester
Pálfalvi Richárd képviselő
Schofhauzer Mártonné képviselő (4 fő)
- távolmaradását előre jelezte: Lipp József képviselő
Bakonybél Község Önkormányzata részéről
Baky György polgármester
Renkó Péter alpolgármester
Hüll Lászlóné képviselő
Kuti Zoltán képviselő
Nagy Árpád képviselő
(5 fő)
- távolmaradását előre jelezte: Klesitz Róbert képviselő
Váradi János képviselő
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Pénzesgyőr Község Önkormányzata részéről
Busz János polgármester
Piedl István alpolgármester
Szautner János képviselő
(3 fő)
- távolmaradását előre jelezte: Borda Lajos képviselő
Rezgő János képviselő
- meghívottak:

Sümegi Attila jegyző
Kerper Erika jegyző
Pill Eszter ZKÖH Pénzügyi Osztály vezetője
Igmándyné Hebling Gabriella Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda
és Bölcsőde vezetője
Kovárcziné Sárfi Andrea ZKÖH pénzügyi ügyintézője
Bereczkiné Papp Krisztina ZKÖH Igazgatási Osztály vezetője

Ottó Péter polgármester köszönti az együttes ülés résztvevőit és megállapítja, hogy Zirc
Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 tagja közül jelen van 6 fő, így a képviselő-testület
határozatképes, majd megnyitja az ülést.
A meghívó szerint javaslatot tesz az együttes ülés napirendjére.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2013.(I.28.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az együttes ülés napirendjét az alábbiak szerint
elfogadja:
1./ Zirc és Környéke Közoktatási Óvodatársulásról szóló Társulási Megállapodás módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
2./ Zirc és Környéke Közoktatási Óvodatársulás 2013. évi költségvetésének megalkotása
Előadó: Ottó Péter polgármester

4
Boriszné Hanich Edit polgármester szintén köszönti az együttes ülés résztvevőit és
megállapítja, hogy Olaszfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7 tagja közül
jelen van 6 fő, így a képviselő-testület határozatképes.
Javaslatot tesz az együttes ülés napirendjére.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Olaszfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2013.(I.28.) határozata
Olaszfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete az együttes ülés napirendjét az alábbiak
szerint elfogadja:
1./ Zirc és Környéke Közoktatási Óvodatársulásról szóló Társulási Megállapodás módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
2./ Zirc és Környéke Közoktatási Óvodatársulás 2013. évi költségvetésének megalkotása
Előadó: Ottó Péter polgármester

Baky György polgármester ugyancsak köszönti az együttes ülés résztvevőit és megállapítja,
hogy Bakonybél Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7 tagja közül jelen van 5 fő,
így a képviselő-testület határozatképes.
A kiküldött meghívó szerint javaslatot tesz az együttes ülés napirendjére.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Bakonybél Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2013.(I.28.) határozata
Bakonybél Község Önkormányzat Képviselő-testülete az együttes ülés napirendjét az
alábbiak szerint elfogadja:
1./ Zirc és Környéke Közoktatási Óvodatársulásról szóló Társulási Megállapodás módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
2./ Zirc és Környéke Közoktatási Óvodatársulás 2013. évi költségvetésének megalkotása
Előadó: Ottó Péter polgármester
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Busz János polgármester köszönti az együttes ülés résztvevőit és megállapítja, hogy
Pénzesgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5 tagja közül jelen van 3 fő, így a
képviselő-testület határozatképes.
A kiküldött meghívó szerint javaslatot tesz az együttes ülés napirendjére.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Pénzesgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2013.(I.28.) határozata
Pénzesgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testülete az együttes ülés napirendjét az
alábbiak szerint elfogadja:
1./ Zirc és Környéke Közoktatási Óvodatársulásról szóló Társulási Megállapodás módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
2./ Zirc és Környéke Közoktatási Óvodatársulás 2013. évi költségvetésének megalkotása
Előadó: Ottó Péter polgármester

Surányi Mihály polgármester köszönti az együttes ülés résztvevőit és megállapítja, hogy
Lókút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5 tagja közül jelen van 4 fő, így a
képviselő-testület határozatképes.
Javaslatot tesz az együttes ülés napirendjére.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Lókút Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2013.(I.28.) határozata
Lókút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az együttes ülés napirendjét az alábbiak
szerint elfogadja:
1./ Zirc és Környéke Közoktatási Óvodatársulásról szóló Társulási Megállapodás módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
2./ Zirc és Környéke Közoktatási Óvodatársulás 2013. évi költségvetésének megalkotása
Előadó: Ottó Péter polgármester
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NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./ Zirc és Környéke Közoktatási Óvodatársulásról szóló Társulási Megállapodás módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság, Emberi Erőforrás Bizottság javasolja az „A”
határozati javaslat elfogadását.
Kérdés nem hangzik el.
Hozzászólás
Boriszné Hanich Edit polgármester elmondja, hogy Olaszfalu Község Önkormányzat
Képviselő-testülete informális ülésen már tájékozódott az előterjesztésről, s meglepődve
olvasták a társulási megállapodás módosítást. Utal arra, hogy a megállapodás módosítása
szerint az intézményi étkeztetést az önkormányzatok saját maguk végezzék el.
Önkormányzatuk 2013. január 1. napjával átvette az iskolai étkeztetést, viszont az óvoda
étkeztetését nem tudják saját emberekkel ellátni, ezért ők ezt nem tudják visszavenni, így ezt a
megállapodás-módosítást nem tudják elfogadni. Előzetesen egyeztettek polgármester és
jegyző úrral, akik arra hivatkoztak, hogy a hivatalnak nincs kapacitása az étkezési
adminisztrációs feladatok ellátására. Ugyanakkor nekik sincs erre hivatali kapacitásuk
figyelembe véve, hogy a községek állami normatíváit a városokénál nagyobb mértékben
csökkentették. Látva az iskola étkezési feladatainak ellátását, egyelőre szakmai
rákészültségük sincs arra, hogy mindkét intézményt át tudják venni. Ennek ellenére Olaszfalu
Község Önkormányzata január hónapban megvásárolta a nyersanyagot. Tehát, a gyerekek
január 2-án kaptak tízórait és uzsonnát is.
Kéri a társulási tagoktól, illetve az önkormányzatoktól, hogy a társulási megállapodást e
szempontból most ne módosítsák. Felül fogják vizsgálni a társulás szétválasztását, mert már
nem jár a társulási normatíva, ezért valószínű, hogy az intézményüket ki fogják venni 2013.
szeptember 1-jétől. Miután év közben ezt nem lehet változtatni, csak nevelési év kezdetétől,
ezért szeptember 1-jétől az óvodát teljes egészében újra vissza fogják venni. Úgy gondolja, ez
könnyebbséget jelent a munka szempontjából. Felveti, hogy a négy önkormányzat az
óvodatársulás pénzügyi, illetve szakmai feladatainak ellátásához hozzátesz 2.732.000,- Ft-ot.
Amennyiben ők e társulásból kilépnek, akkor nyilvánvaló, hogy időarányosan több költség jut
Zirc Város Önkormányzatára.
Javasolja, hogy a társulási megállapodást most ne változtassák, csak a pedagógiai
szakszolgálati feladatok ellátása, illetve a hivatal elnevezése kapcsán.
Ottó Péter polgármester utal a polgármester asszony által megfogalmazottakra, mely szerint
az állami normatívák jobban csökkentésre kerültek a kisebb településeken. Ezt vitatja, ugyanis
az év vége időszakában valóban volt egy olyan módosítás, ami a költségvetési törvény
tekintetében a tervezetthez képest a kisebb településeket rosszabb helyzetbe hozta, a nagyobb
településeket jobb helyzetbe. Ez elsősorban a hivatali finanszírozott létszámra vonatkozik.
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Nem tudja, hogy Olaszfalu Község Önkormányzata esetében a munkavállalók hány százaléka
finanszírozott, de a zirci hivatalnál kb. a munkavállalók kétharmada lesz jó esetben
finanszírozott létszám. Úgy gondolja, nem biztos, hogy jobb helyzetben van az egyik vagy a
másik település. Véleménye szerint minden viszonylagos, amikor arról beszélnek, kinél van
több feladat, ugyanis 2013. január 1-jétől az általános iskola állami fenntartásba került, így a
települési önkormányzatok feladata a településre járó diákok – függetlenül attól, hogy óvodás,
általános vagy középiskolás – étkeztetésének megoldása. Tehát, Zircen nemcsak az feladat,
hogy az általános iskolásoknak és az óvodásoknak napi meleg és két további étkezést
biztosítsanak, hanem a középiskolák tekintetében is ezt meg kell oldani. A konyha
üzemeltetésével kapcsolatos feladat eddig az általános iskola keretében működött, de ez
átkerült az önkormányzathoz. Tudomása szerint Bakonybélben is az önkormányzat működteti
a konyhát. Felveti, hogy Olaszfalu Község Önkormányzatának ugyanúgy meg kell alkotnia a
térítési díjról szóló rendeletét, mivel az általános iskolások esetében az önkormányzat
határozhatja meg a térítési díjat. Az általános iskolások esetében is be kell szedni a szülőktől a
térítési díjat. Úgy véli, az a szülő, akinek van két gyermeke – az egyik iskolába, a másik
óvodába jár – nem fogja tudni együtt befizetni a térítési díjakat, mert ha Zirc szedi be a
jövőben is, akkor nem egy időben és egy helyen lesz ugyanott a két érintett fél. Úgy gondolja,
az általuk megfogalmazott javaslat a jogszabályi környezethez való illeszkedést szolgálja
leginkább. Tehát, azok a feladatok, amelyek alapesetben önkormányzati feladattá váltak
január 1-jétől és leválasztásra kerültek a közoktatási intézményektől, a jövőben a társulás
működése szempontjából is így valósuljanak meg. Példaként említi, miszerint abszolút
logikátlannak tartaná Bakonybél esetében, hogy működteti a saját konyháját, az óvodában
dolgozó munkatárs kimegy és beszedi a településen a térítési díjat, amelyre a zirci
önkormányzat – mint a konyha működtetője – fog számlát adni, majd átutalja Bakonybélnek a
térítési díjat. Ez egy abszurd dolog lenne, ezért egységes elvek mentén célszerű azokat a
döntéseket meghozni, melyeket javaslatként megfogalmaztak. Úgy gondolja, rövidtávon is ez
szolgálja mindenkinek az érdekét, mert lehet, hogy úgy tűnik, a társulási megállapodásban
jelen pillanatban vannak olyan feladatok, amelyektől Zirc szabadulni szeretne, a települések
pedig nem szeretnék átvenni, de ez csak a látszat. Amennyiben a megállapodás
módosításában nem partnerek az önkormányzatok, akkor feladatok maradhatnak ellátás
nélkül. Hangsúlyozza, ami a társulási megállapodásban van, nem Zirc Város
Önkormányzatának feladata, hanem a társult önkormányzatok közös feladata. Bízik abban,
hogy az évek során kialakult és zökkenőmentes együttműködés a jövőben is megmarad, s
olyan megoldások keresésében igyekeznek kölcsönösen partnerek lenni, melyek adott
körülmények között mindenkitől maximális odaadással a feladatok maradéktalan ellátását
teszik lehetővé. Megítélése szerint az a logikusabb javaslat, amit megfogalmaztak, ezért
javasolja annak elfogadását. Megjegyzi, szóba került a szakmai feladatok költségének a
megosztása, s polgármester asszony úgy fogalmazott, hogy 2 millió forintot ad ehhez a négy
önkormányzat. Azt azonban nem említette, hogy Zirc önmaga több mint a két és félszeresét
teszi hozzá. A város költsége gyakorlatilag 5.255.000,- Ft e történetben. Ha a feladatok
arányait nézik, akkor azon is lehet vitatkozni, mennyire gazdaságos vagy nem gazdaságos az
önkormányzat számára. Abban biztos, ha mindegyik önkormányzatnak külön-külön kellene
ezeket a feladatokat ellátnia, akkor összességében többe kerülne. Ugyanakkor Zircnek nem
kerülne többe, ha nem kellene ellátnia a többi önkormányzat feladatát. Még azt is
megkockáztatja, hogy kevesebbe kerülne, kevesebb emberrel tudnák ellátni a feladatot. Tehát,
Zirc sem így, sem úgy nem kerülne se jobb, se rosszabb helyzetbe. Az óvodatársulás
létrehozása annak idején is elsősorban a társult önkormányzatok érdeke volt. Úgy gondolja,
Zirc Város Önkormányzata - párhuzamosan az iskolatársulás létrehozásával együtt – azért
volt partner, mert olyan volt a finanszírozás rendje és környezete, hogy szerettek volna segítő
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kezet nyújtani a társult önkormányzatok számára a jobb finanszírozási pozícióba kerülés
miatt.
Baky György polgármester elmondja, miután megkapták az anyagot, egyeztettek Olaszfalu és
Pénzesgyőr Község Önkormányzatával, s úgy tűnik, ebben sikerült közös álláspontot
kialakítaniuk. A képviselő-testülettel odáig még nem jutottak el a gondolkodásban, mint
Olaszfalu, hogy esetleg borítják-e a társulást vagy sem. Ilyen szándékuk egyelőre még nem
jelent meg. A polgármester asszony által elmondottakhoz annyit kíván hozzátenni, hogy
Bakonybélben működik a konyha, ahonnan megvásárolja a közös fenntartású intézmény azt
az ételt, amit a gyermekeknek ad. Azt nem tehetik meg, hogy eladják a közös fenntartású
intézménynek, s még pluszban számláznak a szülőknek. Nyilván az számlázza tovább annak,
akinek ő adja el. Nem tudja, jogilag milyen módon lehet alátámasztani, de véleménye szerint
a logika ezt diktálja.
Kerper Erika jegyző szerint polgármester úr ezt úgy értette, hogy aki a szolgáltatás nyújtója,
nyilván az állítja ki a számlát is az ellátottak felé.
Kitér arra, miszerint a 2013. évi állami támogatás igénylésekor szembesültek azzal, hogy az
állami fenntartásba kerülő általános iskolák esetében, ha a településen tagintézmény működik,
akkor az étkeztetés biztosítása az önkormányzat feladata. Ezt is logikátlannak tartotta, mert
úgy gondolja, akkor tudja egy feladatellátás gazdaságosságát jól figyelni, ha minden egyes
feladat egy helyen jelenik meg. Ebbe beletartozik az étkeztetés is, mivel Zirc Város
Önkormányzatának,
Olaszfalu,
Lókút,
Pénzesgyőr
és
Bakonybél
Községek
Önkormányzatának ugyanúgy hozzá kell tenniük a gyermekétkeztetés térítési díjához, és nem
keveset. A gyermekek védelméről szóló törvény 151. §-a úgy fogalmaz, hogy az óvodai
ellátottak esetében az önkormányzat biztosítja az étkeztetést. Számára a „biztosítja”
megfogalmazás azt jelenti, miszerint az önkormányzat szuverén joga, hogy milyen keretek, és
szervezeti forma között látja ezt el. Miután társulásról van szó, és a társult önkormányzatnak
van egy intézménye, s helyben vannak az ellátottak, ezért lehet az óvoda feladata. A
szakfeladat, mint óvodai étkeztetés, azt jelenti, hogy ezen a feladaton jelenik meg a
gyermekétkeztetéssel kapcsolatos összes bevétel és kiadás. Ha ezt ott hagyják az
intézménynél, ő nyújtja a szolgáltatást, akkor ő szedi be a térítési díjat is. Értelmezése szerint
ez szolgáltatás-nyújtás és vásárlás. Ugyanakkor a gyermekek védelméről szóló törvény 2012.
december 31. előtti állapotát tekintve is úgy fogalmaz, hogy a fenntartó biztosítja az
étkeztetést. Tehát, a fenntartó az önkormányzat, de az, hogy van egy közösen fenntartott
óvoda, amelynek szervezeti keretei között láttatja el a feladatot, szintén az önkormányzatok
szervezetlétrehozási, feladat-ellátási szabadságán és felelősségén alapul.
Ottó Péter polgármester az elhangzottakat illetően nem kíván vitatkozni, mert sok mindennel
egyetért. Azonban arra szeretné felhívni a figyelmet, hogy az a legcélszerűbb, ha minden egy
helyen kerül ellátásra, ami az adott feladathoz kapcsolódik. Kérdezi, ha Bakonybélben az
önkormányzat működteti a konyhát, s a bakonybéli tagintézménybe járó gyerekek ellátásáról
van szó, akkor miért van szükség Zircre? Ezt nem tudja megérteni, mert ugyanazt a feladatot
– amiről most beszélnek – úgy tudnák ellátni, mint ahogy az általános és a középiskolák
esetében is ellátják, ugyanis a közös önkormányzati hivatal munkatársa kimegy az adott
helyre és beszedi a térítési díjat. Meg lehet ezt oldani, de akkor fel kell venni a Zirci Közös
Önkormányzati Hivatalba még egy embert, s az érintett önkormányzatok között szét kell
osztani a költséget. Megítélése szerint nem ez a legköltséghatékonyabb, mert ki kell utazni, és
az utazás költségét is valakinek finanszíroznia kell.
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Nem érti, hogy mik a problémák, mert ha olyan nagyságrendről lenne szó, mint például Zirc
esetében, ahol több száz gyerek étkeztetési feladata jelenik meg, akkor igazat adna a
településeknek. Emlékezete szerint Bakonybélben Pénzesgyőrrel együtt van 35 óvodás
gyermek, és Olaszfaluban is hasonló a létszám.
Horváth László képviselő úgy véli, annak itt nincs jelentősége, hogy a normatívák és egyéb
önkormányzati támogatások alapján ki kapott több pénzt, s ki kevesebbet. Azt látja, a
feladatellátás tekintetében nincs egyezség, s amennyiben nincs, akkor nem sok értelmét látja,
hogy most egymást győzködjék. Úgy gondolja, mindegyik önkormányzat valamilyen módon
felelős döntést igyekszik hozni a maga ellátási területén.
Miután egyetért polgármester asszonnyal, ezért úgy véli, ki kell alakítani azt az álláspontot,
amit közösen el lehet fogadni. Azt is el tudja képzelni – miután a feladatellátás szeptembertől
megszüntethető -, miszerint lehet egy olyan közbenső állapotot generálni, amiben a közös
megegyezés augusztus 31-ig szól, s azt követően újragondolhatja mindenki, hogy a
feladatellátást milyen rendszerben kívánja megoldani.
Javasolja, hogy a társulási megállapodást csak a pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátása
és a névváltoztatás tekintetében módosítsák. Az óvodai étkeztetés tekintetében
megfogalmazott módosítási javaslatot tárgyalják újra, s olyan megoldást kell keresni, ami
mindenki számára elfogadható.
Ottó Péter polgármester továbbra is fenntartja álláspontját, mely szerint a társulási
megállapodást az egységes módosítással összhangban – az előterjesztés szerint – fogadják el,
mert minden mindennel összefügg. Ha most kiragadnak belőle részeket és elfogadják, lehet,
hogy előbbre lesznek, de összességében nem oldanak meg semmit sem, mivel az intézmények
gazdálkodását az elfogadott költségvetés határozza meg. Amennyiben a társulási
megállapodás módosítását nem fogadják el közösen, akkor a képviselő-testületek a
költségvetést sem fogják tudni elfogadni, mivel a megállapodás módosításában szerepelnek
olyan tételek, amelyek hatással vannak a költségvetésre. A két előterjesztés összhangban
egymással került megfogalmazásra. Úgy véli, egyetlenegy, saját maguk által meghatározott
szabálynak nem fognak tudni eleget tenni, miszerint január 31-ig elfogadják a képviselőtestületek a társulás költségvetését. Úgy gondolja, az előterjesztés úgy teljes, ahogy
megfogalmazásra került. Természetesen leülhetnek, és még vitatkozhatnak e kérdésben több
körben. Mint mondta, van megoldási javaslat, ami mindenféleképpen azzal jár, hogy a
feladatellátáshoz több forrást kell mindenkinek biztosítania, mivel a jelenlegi létszámmal nem
tudják megoldani a feladatot.
A polgármester szavazásra bocsátja Horváth László képviselő azon javaslatát, mely szerint a
társulási megállapodás módosításából a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal névváltozására,
valamint a pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására vonatkozó pontok kerüljenek
elfogadásra.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 1 igen szavazattal, 4 nem szavazattal, 1
tartózkodással a javaslatot nem támogatta.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással
határozatot hoz:
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Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2013.(I.28.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc és Környéke Közoktatási
Óvodatársulás Társulási Megállapodása módosítását az előterjesztés 1. mellékletében
foglaltak szerint jóváhagyja.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2013. január 31.

A polgármester indítványára Olaszfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete 0 igen
szavazattal, 6 nem szavazattal határozatot hoz:
Olaszfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2013.(I.28.) határozata
Olaszfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatja a Zirc és Környéke
Közoktatási Óvodatársulás Társulási Megállapodása előterjesztés 1. mellékletében foglaltak
szerinti módosítását.
Felelős: Boriszné Hanich Edit polgármester
Határidő: azonnal

A polgármester indítványára Bakonybél Község Önkormányzat Képviselő-testülete 0 igen
szavazattal, 5 nem szavazattal határozatot hoz:
Bakonybél Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2013.(I.28.) határozata
Bakonybél Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatja a Zirc és Környéke
Közoktatási Óvodatársulás Társulási Megállapodása előterjesztés 1. mellékletében foglaltak
szerinti módosítását.
Felelős: Baky György polgármester
Határidő: azonnal
A polgármester indítványára Pénzesgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 0 igen
szavazattal, 3 nem szavazattal határozatot hoz:
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Pénzesgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2013.(I.28.) határozata
Pénzesgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatja a Zirc és Környéke
Közoktatási Óvodatársulás Társulási Megállapodása előterjesztés 1. mellékletében foglaltak
szerinti módosítását.
Felelős: Busz János polgármester
Határidő: azonnal

A polgármester indítványára Lókút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen
szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:
Lókút Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2013.(I.28.) határozata
1./ Lókút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc és Környéke Közoktatási
Óvodatársulás Társulási Megállapodása módosítását az előterjesztés 1. mellékletében
foglaltak szerint jóváhagyja.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására.
Felelős: Surányi Mihály polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2013. január 31.

Ottó Péter polgármester megállapítja, hogy a társult önkormányzatok képviselő-testületei nem
fogadták el a társulási megállapodás módosítását. Javasolja, folytassanak szakmai egyeztetést
a polgármesterek és a hivatal illetékes munkatársai, hogy egy ismételt közös testületi ülésen
döntést tudjanak hozni.
Tekintettel arra, hogy a társulási megállapodás módosítása nem történt meg, és a költségvetés
a módosított társulási megállapodásra épült volna, ezért ügyrendi javaslata, miszerint a 2./
napirendi pontot ne tárgyalják meg.
A települési önkormányzatok képviselő-testületei egyhangúlag támogatják a javaslatot.
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Ottó Péter polgármester az együttes testületi ülést 17 óra 35 perckor berekeszti.

K.m.f

Ottó Péter
polgármester

Baky György
polgármester

Busz János
polgármester

Sümegi Attila
jegyző

Boriszné Hanich Edit
polgármester

Surányi Mihály
polgármester

Kerper Erika
jegyző

