Önkormányzati Képviselőtestület
8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123.

Önkormányzati Képviselőtestület
8296 Hegyesd, Zrínyi u. 1.

Önkormányzati Képviselőtestület
8295 Taliándörögd, Petőfi u. 2.

Önkormányzati Képviselőtestület
8294 Kapolcs, Kossuth u. 62.

Önkormányzati Képviselőtestület
8293 Vigántpetend, Kossuth u. 34.
Száma: 155-5/2010.
Jegyzőkönyv
Készült: Monostorapáti Önkormányzat Képviselő-testületének, Hegyesd Önkormányzat
Képviselő-testületének, Taliándörögd Önkormányzat Képviselő-testületének,
Kapolcs Önkormányzat Képviselő-testületének, Vigántpetend Önkormányzat
Képviselő-testületének 2010. szeptember 8-án /szerdán/ 18.00 órai kezdettel
megtartott együttes üléséről.
Helye:

Faluház, Kapolcs, Kossuth u. 60.

Jelen vannak:

Monostorapáti Önkormányzat Képviselő-testülete
Hárshegyi József
Csillag Csaba
Egyed Péter
Polgár László
Szipőcs Csaba
Sztrik Emilné
Varga János

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő, iskola igazgató
képviselő
képviselő

Távolmaradását előzetesen bejelentette:
Szálinger Péter

képviselő

Tanácskozási joggal meghívottak:
Takács Lászlóné
körjegyző
Krunikkerné Török Andrea költségvetési főea.
Török Jenőné
iskola gazd. vez.
Hegyesd Önkormányzat Képviselő-testülete
Stark Sándor
Ware Borbála
Domonkos István
Fekete Róbertné
Imre Gabriella

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
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Távolmaradását előzetesen bejelentette:
Deutsh Ildikó

képviselő

Taliándörögd Önkormányzat Képviselő-testülete
Kajdi István
Kocsor Szabolcsné
Mohos Béláné
Prácser Miklós
Városi János

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Távolmaradását előzetesen bejelentette:
Mohos József
alpolgármester
Szőke András
képviselő
Némethné Sümegi Krisztina képviselő
Tanácskozási joggal meghívott:
Vizeli Zoltánné

körjegyző

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

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő, CKÖ elnöke
képviselő

Távolmaradását előzetesen bejelentette:
Korponai László

képviselő

Vigántpetend Önkormányzat Képviselő-testülete
Marton Istvánné
Ács Lászlóné
Farkas Imre
Nagy Péterné
Szabó István

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Távolmaradását előzetesen bejelentette
Farkasné Körmendi Zsuzsanna
Jegyzőkönyv hitelesítők:

Hárshegyi József
Stark Sándor
Kajdi István
Göntér Gyula
Marton Istvánné
Takács Lászlóné
Vizeli Zoltánné

képviselő
polgármester
polgármester
polgármester
polgármester
polgármester
körjegyző
körjegyző
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Jegyzőkönyvvezető:

Bati Istvánné vez.főtanácsos

Göntér Gyula polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy mind az öt
Képviselő-testület határozatképes, hisz Monostorapáti község Képviselő-testületének 8
tagjából 7 fő, Hegyesd község Képviselő-testületének 6 tagjából 5 fő, Taliándörögd község
Képviselő-testületének 8 tagjából 5 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, hogy a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontot fogadják el.
Képviselő-testületek tagjai a javaslattal egyetértettek, határozat hozatal nélkül elfogadták az
alábbi:
N a p i r e n d e t:

1./ „Művészetek Völgye” Közös Fenntartású Általános Iskola
2010. I. félévi gazdálkodásáról beszámoló.
Előadó: Szipőcs Csaba
iskolaigazgató
2./ „Művészetek Völgye” Közös Fenntartású Általános Iskola
Monostorapáti mint székhelyiskola és Taliándörögd tagintézményre
vonatkozó fenntartói minőségirányítási programja 2010-2015.
Előadó:

Göntér Gyula
polgármester

3./ „Művészetek Völgye” Közös Fenntartású Általános Iskola
működtetési és fejlesztési terve (Önkormányzati Intézkedési Terv
2010.)
Előadó:

Göntér Gyula
polgármester

1. Napirend
Göntér Gyula polgármester elmondta, hogy a Közös Fenntartású Általános Iskola 2010. I.
félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóról szóló előterjesztést a képviselők írásban
megkapták.
Felkérte Szipőcs Csaba iskolaigazgatót, amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban szóbeli
kiegészítése van, tegye meg.
Szipőcs Csaba iskolaigazgató elmondta, hogy a gazdálkodásról szóló beszámoló részletesen
tartalmazza a bevételek és kiadások alakulását, az időarányos teljesítést. Az intézmény eredeti
előirányzata 93.500 eFt, bevétele 48.321 eFt, kiadása 48.317 eFt, melyből 20 eFt. függő
kiadás, mely még nem került könyvelésre. A kiadások tételes kimutatásából megállapítható,
hogy a teljesítés nem minden esetben 50 %-os. A gázszolgáltatás kiadása az eredeti
előirányzathoz képest magasabb, ez a tavalyi évről áthúzódó és a rendszertelen számlázásból
adódik. A villamos energiára fordított költség az egész évi tervezetthez viszonyítva
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alacsonyabb. A félév során próbáltak spórolni, a betervezett tárgyi eszköz vásárlást a II.
félévre halasztották. A szállításra, közlekedési költségtérítésre, helyettesítésre a tervezetthez
képest kevesebbet költöttek.
Kérte a képviselőket, amennyiben a beszámolóval kapcsolatban kérdésük, észrevételük van,
tegyék meg.
Nagy Lajos
képviselő elmondta, hogy a Monostorapáti alsó tagozatnál tervezett
gázszolgáltatási költség már az I. félévben meghaladta az egész évre tervezett kiadást, - 450
eFt helyett 600 eFt. - vissza van még három hónap, honnan lesz erre fedezet. Taliándörögdi
tagiskolánál a tervezetnél kevesebb kiadás jelentkezik a fűtésnél. Miből adódnak ezek az
eltérések.
Szipőcs Csaba elmondta, hogy a gázszámlák nem egyenletesen érkeznek. Monostorapáti
alsó tagozat esetében nagyobb összegű részszámlát küldtek, Taliándörögdi tagiskolára
vonatkozó részszámla június 30-ig nem érkezett meg, ezért nem szerepel a beszámolóban
kiadásként. A 2009. éves elszámolás is áthúzódott az idei évre, ezért a tavalyi fogyasztást is
az idén kellett kifizetni. Az előirányzatokat a tavalyi felhasználás figyelembevételével
tervezték, bíznak benne, hogy a tervezett előirányzat fedezni fogja a költségeket.
Török Jenőné gazdasági vezető elmondta, hogy a könyvbeszerzésnél mutatkozó teljesítés
elmaradás oka, hogy ez a költség csak szeptemberben jelentkezik, tehát a III. negyed éves
beszámolóban lesz látható.
Göntér Gyula
polgármester megköszönte
gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadását.

a kiegészítéseket, javasolta az I. féléves

Kérte először Monostorapáti község Képviselő-testületét szavazni.
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal
meghozta az alábbi:
52/2010. /IX. 8./ Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti
község
Önkormányzata
Képviselő-testülete a Művészetek Völgye Közös
Fenntartású Általános Iskola 2010. 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:
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32/2010. /IX. 8./ Ökt. számú

határozatot
Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestülete a Művészetek Völgye Közös
Fenntartású Általános Iskola 2010. I. félévi
gazdálkodásáról szóló beszámolót
e l f o g a d j a.

Göntér Gyula polgármester kérte Taliándörögd község Önkormányzati Képviselő-testületét
szavazni.
Taliándörögd község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal
meghozta az alábbi:
28/2010. /IX. 8./ Ökt. számú

határozatot
Taliándörögd község Önkormányzata Képviselőtestülete a Művészetek Völgye Közös
Fenntartású Általános Iskola 2010. 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:
33/2010. /IX. 8./ Ökt. számú

határozatot
Vigántpetend község Önkormányzata Képviselőtestülete a Művészetek Völgye Közös
Fenntartású Általános Iskola 2010. 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:
77/2010. /IX. 8./ Ökt. számú

határozatot
Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete a Művészetek Völgye Közös
Fenntartású Általános Iskola 2010. I. félévi
gazdálkodásáról szóló beszámolót
e l f o g a d j a.
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2. Napirend
Göntér Gyula
polgármester felkérte Takács Lászlóné körjegyzőt, ismertesse az iskola
fenntartóinak minőségirányítási programját.
Takács Lászlóné körjegyző elmondta, hogy a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 85.
§. (7) bekezdésében foglaltak alapján a helyi önkormányzatok önkormányzati
minőségirányítási programot kötelesek készíteni, amely alapján a közoktatási intézmények
elkészítik intézményi minőségirányítási programjukat. A minőségirányítási program az
oktatási törvény hatályos rendelkezései szerint a közoktatási szolgáltatással összefüggő
fenntartói elvárásokat, valamint azokat a szempontokat foglalja magában melyeket az
intézményi minőségfejlesztési program elkészítésekor figyelembe kell venni. Az iskola
minőségirányítási programja 2009-ben lejárt, változott a fenntartók köre is, ezért
mindenképpen újat kellett készíteni. Az Oktatási és Döntés-előkészítő Bizottság a program
tervezetet megtárgyalta, javasolta annak elfogadását.
Ismertette a program fő fejezeteit, kérte a képviselőket amennyiben kérdésük, észrevételük
van, tegyék meg.
Nagy Lajos az Oktatási és Döntés-előkészítő bizottság elnöke elmondta, hogy 2010. június
10-én tárgyalta a bizottság a tervezetet. A felkért szakértő által elkészített program sok hibát
tartalmazott, főleg a második rész. Az intézkedési terv összes számadatát ki kellett javítani,
mivel a létszámadatok nem stimmeltek. Az anyagból látszott, hogy a szakértő nem látta át ezt
a struktúrát, nem tudta hogyan működik az iskola. A Képviselő-testületeknek törvényi
kötelezettségük, hogy megtárgyalják, és elfogadják a programot. Aki megnézte, elolvasta,
láthatta, hogy szakmai dolgokról van szó. Az első rész egy általános rész, az általános
elvárásokat tartalmazza,
az ebben megfogalmazottak teljesítéséhez azonban oktatási
apparátusra volna szükség. A helyi közoktatási intézmények szakmai irányítását az
önkormányzatok nem tudják megoldani. A készségszint felméréseken kívül szakmai
felügyelet az elmúlt években nem volt. Ezek megvalósításához nagyon sok pénzre lenne
szükség. A program elkészítését törvény írja elő, a bizottság összességében elfogadásra
javasolta.
Göntér Gyula polgármester mivel több hozzászólás nem volt, javasolta a minőségirányítási
program elfogadását.
Kérte először Monostorapáti község képviselő-testületét szavazni.
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal
meghozta az alábbi:
53/2010. /IX. 8./ Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti
község
Önkormányzata
Képviselő-testülete a Művészetek Völgye Közös
Fenntartású
Általános
Iskola
–
mint
székhelyiskola – és Taliándörögd tagintézményre
vonatkozó
„Fenntartói
Minőségirányítási
Program 2010-2015. „ e l f o g a d j a.
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/Minőségirányítási program 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:
33/2010. /IX. 8./ Ökt. számú

határozatot
Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestülete a Művészetek Völgye Közös Fenntartású
Általános Iskola – mint székhelyiskola – és
Taliándörögd
tagintézményre
vonatkozó
„Fenntartói Minőségirányítási Program 20102015. „ 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:
34/2010. /IX. 8./ Ökt. számú

határozatot
Vigántpetend község Önkormányzata Képviselőtestülete a Művészetek Völgye Közös Fenntartású
Általános Iskola – mint székhelyiskola – és
Taliándörögd
tagintézményre
vonatkozó
„Fenntartói Minőségirányítási Program 20102015. „ e l f o g a d j a.

Göntér Gyula polgármester kérte Taliándörögd község Önkormányzati Képviselő-testületét
szavazni.
Taliándörögd község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal
meghozta az alábbi:
29/2010. /IX. 8./ Ökt. számú

határozatot
Taliándörögd község Önkormányzata Képviselőtestülete a Művészetek Völgye Közös Fenntartású
Általános Iskola – mint székhelyiskola – és
Taliándörögd
tagintézményre
vonatkozó
„Fenntartói Minőségirányítási Program 20102015. „ e l f o g a d j a.

Göntér Gyula polgármester kérte Kapolcs község Önkormányzati Képviselő-testületét
szavazni.
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Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal
meghozta az alábbi:
78/2010. /IX. 8./ Ökt. számú

határozatot
Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete a Művészetek Völgye Közös Fenntartású
Általános Iskola – mint székhelyiskola – és
Taliándörögd
tagintézményre
vonatkozó
„Fenntartói Minőségirányítási Program 20102015. „ e l f o g a d j a.

3. Napirend
Göntér Gyula
polgármester felkérte Takács Lászlóné körjegyzőt, ismertesse az iskola
fenntartóinak Önkormányzati Intézkedési Tervét.
Takács Lászlóné
körjegyző elmondta, hogy szintén a közoktatási törvény írja elő a
fenntartó önkormányzatoknak közoktatási feladataik megszervezéséhez szükséges,
önkormányzati döntés-előkészítést szolgáló feladat-ellátási, intézményhálózat működtetési és
fejlesztési terv - önkormányzati intézkedési terv - elkészítését. Az önkormányzatok
közoktatási feladatait a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. határozza meg. Az
intézkedési terv elkészítésének legfontosabb indoka a fenntartói tevékenységek előretekintő
tervezése. Meghatározza azokat a célokat és feladatokat, amelyeket a következő időszakban
az intézmény hatékonyabb működtetése érdekében az intézmények fenntartóinak követnie
kell. Tartalmazza, hogy a fenntartók kötelező közoktatási feladataikat milyen módon kívánják
ellátni, milyen nem kötelező feladatokat akarnak ellátni, milyen elképzeléseik vannak az
intézmény működtetésével, fenntartásával, fejlesztésével, átszervezésével kapcsolatban.
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke az Intézkedési terv elfogadását
támogatja, mivel az abban megfogalmazottak összhangban állnak a megyei fejlesztési terv
célkitűzéseivel. A Szülői Munkaközösség a tervezettel egyetértett, annak elfogadását
javasolta. Véleményezte a társulás által létrehozott Oktatási és Döntés-előkészítő Bizottság
is.
Kérte a képviselőket mondják el véleményüket, észrevételeiket az előterjesztéssel
kapcsolatban.
Nagy Lajos elmondta, hogy az Intézkedési terv tervezetét a bizottság a minőségirányítási
programmal együtt megtárgyalta, elfogadásra javasolta. Az intézkedési terv első része egy
általános, helyzetelemző rész a fenntartó önkormányzatokra vonatkozóan. Tartalmazza az
intézményfenntartói társulás oktatáspolitikai célkitűzéseit, a középtávú célokat, az
önkormányzatok kötelező, és nem kötelező közoktatási feladatait és azok ellátásának módját,
a szervezeti feladatok, irányítási viszonyokat, a tervben foglaltak teljesítésének ellenőrzését.
A bizottság több hibát is talált az intézkedési tervben, ezek javításra kerültek. A jelenlegi
verzióban is talált hibát. Kéri pontosítani a 9. oldalon „ 2006. szeptember 12-től mint
tagiskola működik” mondatot „működött”-re, valamint kiegészíteni azzal, hogy „ 2008.
szeptember 1-től, mint a Művészetek Völgye Közös Fenntartású Általános Iskola alsó
tagozatos tagiskolája működik”.
Véleménye szerint a 13. oldalon található „Várható adatok az iskolában” első táblázatra nincs
szükség, mivel ugyanazokat az adatokat tartalmazza, mint a második táblázat. A 15. oldalon
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található költségek viselése fejezetben foglaltakat pontosítani kell az alábbiak szerint: „A
monostorapáti általános iskola épülete, Monostorapáti község Önkormányzatának,
Taliándörögdi tagiskola épülete Taliándörögd község Önkormányzatának tulajdonában áll.
Az összevonás előtt vásárolt, (különböző pályázati támogatásokból) – Taliándörögdi, illetve
Monostorapáti iskolában leltárba vett - iskolai felszerelések és ingóságok a két önkormányzat
Taliándörögd, illetve Monostorapáti Önkormányzat - tulajdonát, a közös működtetés után
vásárolt, leltárban szereplő ingóságok az iskola tulajdonát képezik.”
A fenti módosításokkal javasolta az Intézkedési Terv elfogadását.
Göntér Gyula polgármester kérte a képviselőket, amennyiben a javasolt módosításokkal az
Intézkedési Tervet elfogadják, kézfeltartással jelezzék.
Kérte először Monostorapáti község Képviselő-testületét szavazni.
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal
meghozta az alábbi:
54/2010. /IX. 8./ Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti
község
Önkormányzata
Képviselő-testülete a „Művészetek Völgye”
Közös
Fenntartású
Általános
Iskola
Működtetési
és
Fejlesztési
Tervét
–
Önkormányzati Intézkedési Terv 2010 . e l f o g a d j a.

/Intézkedési Terv 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:
33/2010. /IX. 8./ Ökt. számú

határozatot
Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestülete a „Művészetek Völgye” Közös
Fenntartású Általános Iskola Működtetési és
Fejlesztési
Tervét
–
Önkormányzati
Intézkedési Terv 2010 . 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:
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35/2010. /IX. 8./ Ökt. számú

határozatot
Vigántpetend község Önkormányzata Képviselőtestülete a „Művészetek Völgye” Közös
Fenntartású Általános Iskola Működtetési és
Fejlesztési
Tervét
–
Önkormányzati
Intézkedési Terv 2010 . e l f o g a d j a.

Göntér Gyula polgármester kérte Taliándörögd község Önkormányzati Képviselő-testületét
szavazni.
Taliándörögd község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal
meghozta az alábbi:
30/2010. /IX. 8./ Ökt. számú

határozatot
Taliándörögd község Önkormányzata Képviselőtestülete a „Művészetek Völgye” Közös
Fenntartású Általános Iskola Működtetési és
Fejlesztési
Tervét
–
Önkormányzati
Intézkedési Terv 2010 . 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:
79/2010. /IX. 8./ Ökt. számú

határozatot
Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete a „Művészetek Völgye” Közös
Fenntartású Általános Iskola Működtetési és
Fejlesztési
Tervét
–
Önkormányzati
Intézkedési Terv 2010 . e l f o g a d j a.

Göntér Gyula
polgármester felkérte Szipőcs Csaba iskolaigazgatót tájékoztassa a
képviselőket a gyógytestnevelés és pedagógiai szakszolgálati feladatok kistérségi szinten
történő feladat ellátásról szóló tervekről.
Szipőcs Csaba elmondta, hogy a gyógytestnevelési, logopédiai feladatok eddig a Megyei
Önkormányzat által kötelezően ellátandó feladatok közé tartozott. A Pedagógiai Intézet látta
el a Nevelési Tanácsadón keresztül. A Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás
kezdeményezte, hogy azokat a feladatokat, amelyeket a helyi önkormányzatoknak kellene
ellátni, kistérségi szinten lássák el a jövőben, Ők igényelnék a támogatásokat. Kistérségi
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szinten magasabb színvonalon tudják ellátni a pedagógiai szakszolgálati feladatokat. A
megbízás 2010. szeptember 15-től határozatlan időre jön létre. Kérte a képviselő-testületeket
hatalmazzák fel a gesztor önkormányzat polgármesterét a megállapodás aláírására.
Göntér Gyula polgármester ismertette a határozati javaslatot, kérte annak elfogadását.
Kérte először Monostorapáti község Képviselő-testületét szavazni.
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal
meghozta az alábbi:
55/2010. /IX. 8./ Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti
község
Önkormányzata
Képviselő-testülete megállapodást köt a Tapolca
és Környéke Kistérség Többcélú Társulással
pedagógiai
szakszolgálati
feladatok
–
gyógytestnevelés – kistérségi szinten, magasabb
színvonalon való ellátása érdekében.
A megbízás időtartama: 2010. szeptember 15-től,
határozatlan időre jön létre.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás
aláírására.
Felelős:

Hárshegyi József
polgármester

Határidő: 2010. szeptember 15.
Göntér Gyula polgármester kérte Hegyesd község Önkormányzati Képviselő-testületét
szavazni.
Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal
meghozta az alábbi:
35/2010. /IX. 8./ Ökt. számú

határozatot
Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestülete megállapodást köt a Tapolca és
Környéke Kistérség Többcélú Társulással
pedagógiai
szakszolgálati
feladatok
–
gyógytestnevelés – kistérségi szinten, magasabb
színvonalon való ellátása érdekében.
A megbízás időtartama: 2010. szeptember 15-től,
határozatlan időre jön létre.
Felhatalmazza
a
gesztor
önkormányzat
polgármesterét a megállapodás aláírására.
Felelős:

Hárshegyi József
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polgármester
Határidő: 2010. szeptember 15.
Göntér Gyula polgármester kérte Vigántpetend község Önkormányzati Képviselő-testületét
szavazni.
Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal
meghozta az alábbi:
36/2010. /IX. 8./ Ökt. számú

határozatot
Vigántpetend község Önkormányzata Képviselőtestülete megállapodást köt a Tapolca és
Környéke Kistérség Többcélú Társulással
pedagógiai
szakszolgálati
feladatok
–
gyógytestnevelés – kistérségi szinten, magasabb
színvonalon való ellátása érdekében.
A megbízás időtartama: 2010. szeptember 15-től,
határozatlan időre jön létre.
Felhatalmazza
a
gesztor
önkormányzat
polgármesterét a megállapodás aláírására.
Felelős:

Hárshegyi József
polgármester

Határidő: 2010. szeptember 15.
Göntér Gyula polgármester kérte Taliándörögd község Önkormányzati Képviselő-testületét
szavazni.
Taliándörögd község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal
meghozta az alábbi:
31/2010. /IX. 8./ Ökt. számú

határozatot
Taliándörögd község Önkormányzata Képviselőtestülete megállapodást köt a Tapolca és
Környéke Kistérség Többcélú Társulással
pedagógiai
szakszolgálati
feladatok
–
gyógytestnevelés – kistérségi szinten, magasabb
színvonalon való ellátása érdekében.
A megbízás időtartama: 2010. szeptember 15-től,
határozatlan időre jön létre.
Felhatalmazza
a
gesztor
önkormányzat
polgármesterét a megállapodás aláírására.
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Felelős:

Hárshegyi József
polgármester

Határidő: 2010. szeptember 15.
Göntér Gyula polgármester kérte Kapolcs község Önkormányzati Képviselő-testületét
szavazni.
Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal
meghozta az alábbi:
80/2010. /IX. 8./ Ökt. számú

határozatot
Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete megállapodást köt a Tapolca és
Környéke Kistérség Többcélú Társulással
pedagógiai
szakszolgálati
feladatok
–
gyógytestnevelés – kistérségi szinten, magasabb
színvonalon való ellátása érdekében.
A megbízás időtartama: 2010. szeptember 15-től,
határozatlan időre jön létre.
Felhatalmazza
a
gesztor
önkormányzat
polgármesterét a megállapodás aláírására.
Felelős:

Hárshegyi József
polgármester

Határidő: 2010. szeptember 15.
Göntér Gyula polgármester elmondta ez az utolsó közös testületi ülés, most vannak utoljára
együtt. Megragadva az alkalmat megköszönte a képviselők, körjegyzőségi- iskolai dolgozók
munkáját, segítségét, melyet az elmúlt négy év során nyújtottak.
Nagy Lajos
bizottsági elnök megköszönte a bizottsági tagok, polgármesterek munkáját.
Elmondta, hogy a legnehezebb döntést kellett meghozniuk ebben a ciklusban, az iskola
átszervezését, összevonását. Minden község másképp élete meg, reméli jól döntöttek, de ezt
már az útókor tudja megítélni, a gazdasági helyzet erre lépésre kényszerítette Őket. A szakmai
munka jobb lesz –e, ezt még nem tudni, de meghatározták az itt élő gyermekek, szülők életét.
Azt gondolták az összevonás után megszűnnek az anyagi problémák, amelyek az iskolák
fenntartásában külön-külön mindig napirenden voltak, de sajnos ez az elvárás nem teljesült.
Azóta is anyagi problémákkal küszködnek, melynek oka, hogy kivontak egy csomó pénzt az
ágazatból, ezzel a helyzet nem változott. Bízik abban, hogy a következő években jobb lesz,
sok sikert kívánt az újból induló képviselőknek, polgármestereknek, akit esetleg megbántott
valamivel elnézést kér.
Szipőcs Csaba
iskolaigazgató megköszönte a polgármesterek, képviselők, intézményi
dolgozók segítségét. Elmondta, hogy az elmúlt négy év nem volt egyszerű, nehéz volt
dönteni az összevonásról, de mindenki azt nézte, hogy lehetne jobbá tenni az oktatás
színvonalát, helyben biztosítani az oktatást. A döntésnél valóban a pénzhiány játszott
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szerepet. Reméli, hogy az oktatás finanszírozása változni fog, pozitívabbá
fenntartóknak nem kell hozzátenni.

válik, és a

Marton Istvánné polgármester megköszönte mindenki munkáját, segítségét, ha valakit
megbántott, elnézést kér. Az iskola összevonás közös döntés volt, mindig azért harcoltak,
hogy az itt élő gyerekeknek jobb legyen, magasabb színvonalú oktatást tudjanak számukra
nyújtani, a fenntartáshoz szükséges pénzt biztosítani tudják.
Göntér Gyula
bezárta.

polgármester megköszönte a képviselők részvételét, az ülést 18.50 órakor

Kmf.
Hárshegyi József
polgármester

Kajdi István
polgármester

Göntér Gyula
polgármester

Marton Istvánné
polgármester
Stark Sándor
polgármester

Takács Lászlóné
körjegyző

Vizeli Zoltánné
körjegyző

