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8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123.
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8296 Hegyesd, Zrínyi u. 1.

Önkormányzati Képviselőtestület
8295 Taliándörögd, Petőfi u. 2.
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8294 Kapolcs, Kossuth u. 62.

Önkormányzati Képviselőtestület
8293 Vigántpetend, Kossuth u. 34.
Száma: 182-8/2009.
Jegyzőkönyv
Készült: Monostorapáti Önkormányzat Képviselő-testületének, Hegyesd Önkormányzat
Képviselő-testületének, Taliándörögd Önkormányzat Képviselő-testületének,
Kapolcs Önkormányzat Képviselő-testületének, Vigántpetend Önkormányzat
Képviselő-testületének 2009. szeptember 2-án /szerdán/ 18.00 órai kezdettel
megtartott együttes üléséről.
Helye:

Faluház Kapolcs

Jelen vannak:
Monostorapáti Önkormányzat Képviselő-testülete
Hárshegyi József
Csillag Csaba
Egyed Péter
Szipőcs Csaba
Sztrik Emilné
Varga János

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő /iskolaigazgató/
képviselő
képviselő

Távolmaradását előzetesen nem jelentette be:
Szálinger Péter
Polgár László

képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal meghívottak:
Takács Lászlóné
körjegyző
Krunikkerné Török Andrea pü. vezető
Török Jenőné
iskola gazd.vez.
Hegyesd Önkormányzat Képviselő-testülete
Stark Sándor
Ware Borbála

polgármester
alpolgármester
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Deutsch Ildikó
Fekete Róbertné
Imre Gabriella

képviselő
képviselő
képviselő

Távolmaradását előzetesen bejelentette:
Domonkos István

képviselő

Taliándörögd Önkormányzat Képviselő-testülete
Mohos József
Kocsor Szabolcsné
Mohos Béláné
Némethné Sümegi Krisztina
Prácser Miklós
Szőke András
Városi János

alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Távolmaradását előzetesen bejelentette
Kajdi István

polgármester

Tanácskozási joggal meghívott:
Szaller Zoltánné

körjegyző helyettes

Kapolcs Önkormányzat Képviselő-testülete
Göntér Gyula
Nagy Lajos
Nagy Ottó
Szabó István

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Távolmaradását előzetesen bejelentette:
Szabóné Szokoli Éva
Korponai László

alpolgármester
képviselő

Vigántpetend Önkormányzat Képviselő-testülete
Marton Istvánné
Ács Lászlóné
Farkas Imre
Farkasné Körmendi Zsuzsanna
Nagy Péterné

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Távolmaradását előzetesen bejelentette:
Szabó István

képviselő
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Jegyzőkönyv hitelesítők:

Hárshegyi József
Stark Sándor
Mohos József
Göntér Gyula
Marton Istvánné
Takács Lászlóné
Szaller Zoltánné

Jegyzőkönyvvezető:

Bati Istvánné

polgármester
polgármester
alpolgármester
polgármester
polgármester
körjegyző
körjegyző helyettes

Göntér Gyula polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy mind az öt
Képviselő-testület határozatképes, hisz Monostorapáti község Képviselő-testületének 8
tagjából 6 fő, Hegyesd község Képviselő-testületének 6 tagjából 5 fő, Taliándörögd község
Képviselő-testületének 8 tagjából 7 fő, Kapolcs község Képviselő-testületének a 6 tagjából 4
fő, Vigántpetend község Képviselő-testületének 6 tagjából 5 fő jelen van, így az ülést
megnyitotta.
Javasolta, a kiküldött meghívóban szereplő napirend elfogadását .
Képviselő-testület tagjai a javaslattal egyetértettek, határozathozatal nélkül egyhangúlag
elfogadták az alábbi:

Napirendet:

1./ „Művészetek Völgye” Közös Fenntartású Általános
Iskola 2009. I. félévi gazdálkodásáról beszámoló.
Előadó: Göntér Gyula
polgármester

1. Napirend
Göntér Gyula polgármester elmondta, hogy a közös fenntartású általános iskola 2009. I.
félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót a képviselők írásban megkapták.
Megkérte Szipőcs Csaba iskolaigazgatót amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban szóbeli
kiegészítése van, tegye meg.
Szipőcs Csaba iskola igazgató elmondta, hogy a költségvetés elfogadásakor az intézmény
költségvetési előirányzata 96.899 eFt. volt, amely június 30-án 99.651 eFt-ra módosult. Az
emelkedés, átvett pénzeszközök, költségvetési támogatások, többek között: a 13. havi bér
helyett adott kereset kiegészítés, a kistérségi társulástól kapott szállítási költség támogatás,
valamint pályázati támogatások miatt következett be. Több pályázatot nyújtottak be, de az
utófinanszírozás miatt ez csak a II. félévi gazdálkodásban fog jelentkezni. A teljesítés
kevesebb mint 50 %, 2-3 tételnél van elmaradás, a tankönyvvásárlás és a jubileumi jutalmak
kifizetése a második félévben lesz aktuális. A villamos energia díját a szolgáltató váltás miatt
I. félévben még nem számlázták, ez is a II. félévben fog jelentkezni. A gázszolgáltatás
költsége I. félévben megközelíti az egész évi tervezettet, reméli ki tudják gazdálkodni az idei
évre tervezett fűtési költséget.
Kérte a képviselőket, amennyiben a beszámolóval kapcsolatban kérdésük, észrevételük van,
tegyék meg.

4
Képviselők részéről hozzászólás nem volt.
Göntér Gyula polgármester javasolta a 2009. I. félévi gazdálkodásról szóló beszámoló
elfogadását.
Kérte először Monostorapáti község Képviselő-testületét szavazni.
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal
meghozta az alábbi:
65/2009. /IX. 2./ Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti
község
Önkormányzata
Képviselő-testülete a Művészetek Völgye Közös
Fenntartású Általános Iskola 2009. I. félévi
gazdálkodásáról szóló beszámolót
e l f o g a d j a.

/Beszámoló a jkv. mellékletét képezi/
Göntér Gyula polgármester kérte Hegyesd község Önkormányzati Képviselő-testületét
szavazni.
Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal
meghozta az alábbi:
67/2009. /IX. 2./ Ökt. számú

határozatot
Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestülete a Művészetek Völgye Közös
Fenntartású Általános Iskola 2009. I. félévi
gazdálkodásáról szóló beszámolót
e l f o g a d j a.

Göntér Gyula polgármester kérte Kapolcs község Önkormányzati Képviselő-testületét
szavazni.
Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag 4 igen szavazattal meghozta
az alábbi:
76/2009. /IX. 2./ Ökt. számú

határozatot
Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete a Művészetek Völgye Közös
Fenntartású Általános Iskola 2009. I. félévi
gazdálkodásáról szóló beszámolót
e l f o g a d j a.
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Göntér Gyula polgármester kérte Taliándörögd község Önkormányzati Képviselő-testületét
szavazni.
Taliándörögd község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal
meghozta az alábbi:
43/2009. /IX. 2./ Ökt. számú

határozatot
Taliándörögd község Önkormányzata Képviselőtestülete a Művészetek Völgye Közös
Fenntartású Általános Iskola 2009. I. félévi
gazdálkodásáról szóló beszámolót
e l f o g a d j a.

Göntér Gyula polgármester kérte Vigántpetend község Önkormányzati Képviselő-testületét
szavazni.
Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal
meghozta az alábbi:
59/2009. /IX. 2./ Ökt. számú

határozatot
Vigántpetend község Önkormányzata Képviselőtestülete a Művészetek Völgye Közös
Fenntartású Általános Iskola 2009. I. félévi
gazdálkodásáról szóló beszámolót
e l f o g a d j a.

Göntér Gyula polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy az idei évben is lehetősége
van a közoktatási intézmény fenntartójának informatikai fejlesztési feladatok támogatására
pályázatot benyújtani.
Megkérte Szipőcs Csaba iskolaigazgatót tájékoztassa a képviselőket.
Szipőcs Csaba elmondta, hogy az Oktatási Minisztérium minden évben kiírja a pályázatot
szakmai, informatikai eszközök beszerzésére, melyet az intézmény fenntartója nyújthat be.
Minden évben éltek ezzel a lehetőséggel, idei évben azonban változott a szabályozás. A
támogatást nem tanulónként adják, hanem az iskolába járó tanulói létszám határozza meg a
támogatási összeget, az iskola 1 millió forint összegű beszerzésre pályázhat. Ebből 30 %-ot
kötelezően adminisztrációs szoftver vásárlásra kell fordítani, a fennmaradó 70 %-ot, 700.000
ezer forintot pedig informatikai eszközökre. Matematikai eszközcsomagot, illetve interaktív
táblát szeretnének vásárolni.
Marton Istvánné polgármester megkérdezte a pályázathoz kell –e saját erőt biztosítani.
Szipőcs Csaba elmondta, hogy saját erő nem szükséges.
Göntér Gyula polgármester ismertette a határozata javaslatot.
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Kérte Monostorapáti község Önkormányzati Képviselő-testületét, amennyiben a javaslattal
egyetértenek kézfeltartással jelezzék.
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal
meghozta az alábbi:
66/2009. /IX. 2./ Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti
község
Önkormányzata
Képviselő-testülete mint közoktatási intézmény
fenntartója „A szakmai és informatikai fejlesztési
feladatok támogatása igénylésének, döntési
rendszerének, folyósításának, elszámolásának és
ellenőrzésének részletes szabályairól szóló
28/2009. /VIII. 19./ OKM. rendelet” alapján a
Monostorapáti „Művészetek Völgye” Közös
Fenntartású Általános Iskola szakmai és
informatikai eszközeinek fejlesztésére pályázatot
nyújt be 1 millió forint összegben.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert
a pályázat benyújtására, az iskola igazgatóját
pedig az eszközök beszerzésére.
Felelős:

Hárshegyi József polgármester
Szipőcs Csaba iskolaigazgató

Határidő: 2009. szeptember 4.
2009. december 31.
Göntér Gyula polgármester kérte Hegyesd község képviselő-testületét szavazni.
Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal
meghozta az alábbi:
68/2009. /IX. 2./ Ökt. számú

határozatot
Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestülete felhatalmazza Monostorapáti község
Önkormányzatát mint közoktatási intézmény
fenntartóját, gesztort, hogy „A szakmai és
informatikai fejlesztési feladatok támogatása
igénylésének,
döntési
rendszerének,
folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének
részletes szabályairól szóló 28/2009. /VIII. 19./
OKM. rendelet” alapján a Monostorapáti
„Művészetek Völgye” Közös Fenntartású
Általános Iskola szakmai és informatikai
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eszközeinek fejlesztésére nyújtsa be a pályázatot
1 millió forint összegben.
Képviselő-testület felhatalmazza a gesztor
polgármestert a pályázat benyújtására, az iskola
igazgatóját pedig az eszközök beszerzésére.
Felelős:

Hárshegyi József polgármester
Szipőcs Csaba iskolaigazgató

Határidő: 2009. szeptember 4.
2009. december 31.
Göntér Gyula polgármester kérte Kapolcs község képviselő-testületét szavazni.
Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag 4 igen szavazattal meghozta
az alábbi:
77/2009. /IX. 2./ Ökt. számú

határozatot
Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete felhatalmazza Monostorapáti község
Önkormányzatát mint közoktatási intézmény
fenntartóját, gesztort, hogy „A szakmai és
informatikai fejlesztési feladatok támogatása
igénylésének,
döntési
rendszerének,
folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének
részletes szabályairól szóló 28/2009. /VIII. 19./
OKM. rendelet” alapján a Monostorapáti
„Művészetek Völgye” Közös Fenntartású
Általános Iskola szakmai és informatikai
eszközeinek fejlesztésére nyújtsa be a pályázatot
1 millió forint összegben.
Képviselő-testület felhatalmazza a gesztor
polgármestert a pályázat benyújtására, az iskola
igazgatóját pedig az eszközök beszerzésére.
Felelős:

Hárshegyi József polgármester
Szipőcs Csaba iskolaigazgató

Határidő: 2009. szeptember 4.
2009. december 31.
Göntér Gyula polgármester kérte Taliándörögd község képviselő-testületét szavazni.
Taliándörögd község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal
meghozta az alábbi:
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44/2009. /IX. 2./ Ökt. számú

határozatot
Taliándörögd község Önkormányzata Képviselőtestülete felhatalmazza Monostorapáti község
Önkormányzatát mint közoktatási intézmény
fenntartóját, gesztort, hogy „A szakmai és
informatikai fejlesztési feladatok támogatása
igénylésének,
döntési
rendszerének,
folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének
részletes szabályairól szóló 28/2009. /VIII. 19./
OKM. rendelet” alapján a Monostorapáti
„Művészetek Völgye” Közös Fenntartású
Általános Iskola szakmai és informatikai
eszközeinek fejlesztésére nyújtsa be a pályázatot
1 millió forint összegben.
Képviselő-testület felhatalmazza a gesztor
polgármestert a pályázat benyújtására, az iskola
igazgatóját pedig az eszközök beszerzésére.
Felelős:

Hárshegyi József polgármester
Szipőcs Csaba iskolaigazgató

Határidő: 2009. szeptember 4.
2009. december 31.
Göntér Gyula polgármester kérte Vigántpetend község képviselő-testületét szavazni.
Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal
meghozta az alábbi:
60/2009. /IX. 2./ Ökt. számú

határozatot
Vigántpetend község Önkormányzata Képviselőtestülete felhatalmazza Monostorapáti község
Önkormányzatát mint közoktatási intézmény
fenntartóját, gesztort, hogy „A szakmai és
informatikai fejlesztési feladatok támogatása
igénylésének,
döntési
rendszerének,
folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének
részletes szabályairól szóló 28/2009. /VIII. 19./
OKM. rendelet” alapján a Monostorapáti
„Művészetek Völgye” Közös Fenntartású
Általános Iskola szakmai és informatikai
eszközeinek fejlesztésére nyújtsa be a pályázatot
1 millió forint összegben.
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Képviselő-testület felhatalmazza a gesztor
polgármestert a pályázat benyújtására, az iskola
igazgatóját pedig az eszközök beszerzésére.
Felelős:

Hárshegyi József polgármester
Szipőcs Csaba iskolaigazgató

Határidő: 2009. szeptember 4.
2009. december 31.
Göntér Gyula polgármester javasolta, hogy napirenden kívül beszéljenek egy közös, a
csatorna beruházással kapcsolatos problémáról. Mindenki tudja, hogy elindult a lakosság
részéről egy nagyfokú bizalmatlanság, kezdeményezték a csatornadíjról szóló önkormányzati
rendelet visszavonását. Kapolcs, Taliándörögd, Vigántpetend képviselő-testület úgy döntött,
megvárják az ÁSZ vizsgálat eredményét, annak ismeretében döntenek. Azzal egyetért, hogy
magas a díj, de szerinte állami szinten kell kezdeményezni a csökkentést, illetve a támogatási
küszöb emelését. ÁSZ bekérte az ellenőrzéshez szükséges anyagokat, vizsgálódtak, a jelentés
alapján problémát találtak. Az önkormányzatoknak véleményezni kell a jelentést, melyet
elkészítettek, ismertette a képviselőkkel.
Ő is úgy gondolja, hogy lépni kell valamit, mégpedig egységesen, közösen. Elkészült egy
fontos beruházás, más lehetőség akkor nem volt, fontos, hogy ez a létesítmény hosszú ideig
működjön, az amortizációs díjhoz az állam is járuljon hozzá, amit a Balaton közelsége is
indokol.
Minden képviselő-testületnek döntenie kell a kérelemről külön- külön, de szerinte
egységesen. Egy egészséges vitával, emberi hangnemmel többet el lehet érni, a cél az, hogy a
jelenlegi díjat ne kelljen emelni.
Ware Borbála alpolgármester szerint mindenképpen központilag kell változtatni azon, hogy
átcsoportosítsák a terheket. Mazák úr is ezt hangoztatta Vigántpetenden. Megkérdezte történt
–e azóta valami. Amikor ez a pályázat indult, nem volt szó arról, hogy az amortizációt a
lakosságnak kell megfizetni. Minden lakossági fórumon az hangzott el, nem tudják mennyi
lesz a csatornadíj, holott ezt a hatástanulmánynak tartalmaznia kellett. Volt –e a
polgármestereknek erre rálátásuk, mert nekik, mint képviselőknek, nem volt.
Hárshegyi József polgármester az ÁSZ vizsgálattal kapcsolatban elmondta, hogy az nem a
panaszos levél miatt indult, egy beütemezett vizsgálat volt. Az országban megvalósult
Kohéziós Alapból finanszírozott beruházásokat ellenőrizték. A hegyesdi agglomerációval
kapcsolatban bármilyen mutatót nézünk – bekerülési költség, amortizációs díj, - elfogadható,
ami kifogásolható az a hegyesdi tisztítómű nagysága, dupla kapacitású. Cél a 100 %-os
rákötés, ezzel a költségek is csökkenthetők. A jelenlegi kihasználtság csak 50 %-os, a
bekerülési költsége pedig magas volt.
A beruházás elindításánál a környezetvédelem szem előtt tartása volt a meghatározó. Szerinte
a legjobb lépést tették meg, ha akkor nem lépnek, ma nem lenne csatornahálózat. Ilyen magas
támogatású pályázat jelenleg nincs. A tisztítási díj kétszerese a vízdíjnak, az amortizáció
pedig az önkormányzatok pénze marad. Amikor benyújtották a pályázatot még erről nem volt
szó, 2006-ban született egy olyan jogszabály, hogy amortizációs alapot kell képezni.
Véleménye szerint a Környezetvédelmi Minisztériumnál kell a problémát jelezni, illetve
törvénymódosítást kezdeményezni, a 130,-Ft-os limitet feljebb vinni. Lehet hivatkozni a
Balaton közelségére, a vízvédelem fontosságára, az ivóvízkészlet védelmére, mivel egy
komoly szennyezéssel nagy károkat lehet okozni. Indokolt volt az építés, ezért jogosan lehet
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kérni a támogatást az amortizációhoz. Egy másik irányú jogszabály módosítást is lehetne
kezdeményezni, konkrétan a talajterhelési szorzó emelését, aki nem veszi igénybe a
csatornaszolgáltatást többet fizessen. Józan ésszel kell meggyőzni az embereket a vízvédelem
fontosságáról. A beruházásról elmondható, hogy a közbeszerzési eljárás jól alakult, kevesebb
pénzből megépült, az igaz, hogy vannak minőségi kifogások, de azokat folyamatosan javítják.
A kapacitás kihasználtságot növelni lehetne ha a tapolcai Barackos lakóparkban keletkező
szennyvizet a hegyesdi tisztítóba szállítanák.
Úgy gondolja minden település kiállhat az által hozott helyi rendelete mellett, hisz a legkisebb
amortizációs díjat állapították meg. Ha ezt csökkentik, saját maguknak okoznak kárt, nem lesz
olyan pénzügyi alap, amihez 5 év után hozzá tudnak nyúlni. A környező településeken sem
olcsóbb a víztisztítás.
Göntér Gyula polgármester szerint együtt kell gondolkodni hisz a vagyont is együtt kell
működtetni, az öt település vagyona lesz, rajtuk múlik hogyan és kivel működtetik. Meg kell
keresni annak a módját, hogy milyen politikai vonalon tudnak támogatást kérni.
Marton Istvánné polgármester elmondta, - az ÁSZ jelentés is kiemeli - a lefektetett
vezetékek bekerülési költsége hasonló, a tisztító a legmodernebb, hosszú távon fog
megtérülni, nem kell a közeljövőben rákölteni, biztonságosan a berendezések. Nem véletlenül
ekkora az értéke. Cél, hogy minél többen rákössenek. A lakosságot szító levelezést be kellene
fejezni, egymást csak felbosszantják. Vind úrat fel kellene szólítani, most már fejezze be.
Sokat harcoltak ezért a beruházásért, hogy biztosítani tudják az egészséges ivó vizet a jövő
nemzedékének.
Hárshegyi József szerint felelőtlenség Vind József részéről a levelezés, a beruházás az ÁSZ
jelentés alapján rendben van. Mindenkit gyaláz, a testületi tagokat, polgármestereket,
leveleiben nem kér, hanem követel, demokráciában nem így működnek a dolgok. Az aláírás
ívet aláírok véleménye szerint nem járultak hozzá ahhoz, hogy adataikat hova használhatja
fel.
Szipőcs Csaba elmondta, hogy szükség volt a beruházásra, az biztos. A baj csak az, hogy a
rövid távú érdekek ütköznek a hosszú távú érdekekkel. A lakosság nagy része nehezen tudja
kifizetni a jelenlegi díjat. Valóban az volna a jó, ha minél többen rákötnének a hálózatra, de a
díj ismeretében inkább kevesebben kötnek rá. Garantálni kell, hogy nem emelkedik tovább a
díj, meg kell vizsgálni hogyan lehetne csökkenteni. A Bakonykarszt-nak is kisebb profittal
kellene számolni.
Göntér Gyula elmondta, hogy valóban plusz költséget jelent a csatornadíj a lakosságnak, de
csak annak, aki eddig nem szállíttatta el a szennyvizet. Saját tapasztalata alapján mondhatja,
ha a teljes elhasznált vízmennyiséget el kellene szállítani, többe kerülne, mint a csatornadíj.
Több helyen ki lett cserélve a vízvezeték rendszer, kevesebb karbantartásra lesz szükség, az
üzemeltetési költségeket is lehetne csökkenteni.
Csillag Csaba
szerint ezt nem lehet egyértelműen kijelenteni,
Monostorapátiban az új vezeték már három alkalommal meghibásodott.

tudomása szerint

Egyed Péter képviselő szerint azzal is kellene érvelni, hogy már folyt a beruházás, amikor
meghozták az amortizációs kötelezettségre vonatkozó rendeletet. Összehasonlítva a többi
településen fizetendő díjjal, megállapítható, hogy a tisztítási díj valóban hasonló, de ehhez
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még hozzájön az amortizációs díj. Véleménye szerint egyre kevesebben fognak rákötni a
hálózatra.
Nagy Lajos szerint a vigántpetendi ülésen már elmondták a véleményüket. Azok a
képviselők, akik az elejétől ismerik a beruházást, másképp látják a dolgokat. Ez a következő
választás témája lesz. Ware Borbálának igaza van, arról volt szó, hogy duplája lesz a díj, ezzel
számolt a lakosság és a jelenlegi díjjal szembesül. A jogi szabályozás értelmében a hazai
beruházásoknál nem kell amortizációs díjat fizetni, Ők majd akkor szembesülnek a gonddal
ha javítani kell a rendszert. A projekt közös beruházás volt, mégis külön fizetik az
amortizációt, ez az amit a nem akarnak elfogadni. Az önkormányzatnak a lakossággal is
beszélnie kellene, mert jelenleg úgy néz ki csak az elégedetlenkedők szólalnak meg, az
önkormányzat hallgat. Sok negatív dolog szakadt az emberek nyakába, emelkedtek az árak,
elvesztették munkahelyüket. Mindig a rövid távú érdek a fontos, ez országos szinten is így
van.
Varga János szerint csak emberi körülmények között, emberi hangvétellel lehet a
problémákat megbeszélni. Független szakértő segítségét kellene kérni.
Takács Lászlóné körjegyző szerint az önkormányzatoknak a szolgáltatótól kérniük kell,
hogy ne két havonta, hanem havonta számlázzon átalány megállapítással, vagy leolvasással.
A lakosság havonta könnyebben ki tudja fizetni, nem lesz annyi díjhátralékos. Ezzel
egyidejűleg jogszabály módosítást kell kezdeményezni az amortizációs kötelezettség
csökkentésére, illetve az állami támogatás emelésére.
Szabó István képviselő megkérdezte ha a tanévnyitó ünnepséget lehet külön a tagiskolában
is tartani, évzáró ünnepséget miért nem.
Szipőcs Csaba iskola igazgató elmondta, hogy nem egy fajsúlyú a két ünnepség. A
tanévzárón tartják a ballagási ünnepséget, értékelik a tanulók teljesítményét. Véleménye
szerint azok a tanulók akik kiemelkedő munkát végeztek megérdemlik, hogy az egész iskola
előtt kapjanak dicséretet. A ballagás időpontját az dönti el, mikor van a tanév vége, hisz azt a
tanévzáróval egy időben tartják. Ha a tanév utolsó napja hétköznapra esik, a tanévzárót
hétvégén tartják.
Göntér Gyula polgármester mivel több hozzászólás nem volt, megköszönte a képviselők
részvételét, az ülést 19.15 órakor bezárta.
Kmf.
Hárshegyi József
polgármester

Mohos József
alpolgármester

Göntér Gyula
polgármester

Marton Istvánné
polgármester
Stark Sándor
polgármester

Takács Lászlóné
körjegyző

Szaller Zoltánné
körjegyző helyettes

