JEGYZŐKÖNYV
DUDAR-BAKONYNÁNA-NAGYESZTERGÁR
KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGE
KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK
2012. OKTÓBER 29-ÉN TARTOTT EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL

Jegyzőkönyv
Dudar-Bakonynána-Nagyesztergár Községek Körjegyzősége képviselő-testületeinek 2012.
október 29-én tartott együttes nyílt üléséről.
Jelen vannak:

Tóth Edina Kitti
Friedrich Krisztina
Kernuszné Janás Rita
Ifj. Simon Mihály
Szőcsné Dr. Nagy Ilona

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Kropf Miklós
Fürst Gábor
Simonné Rummel Erzsébet
Szöllősi Attiláné
Tóth József
Véberné Janás Valéria

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Szelthofferné Némeht Ilona
Fillér Kornél
Horeczky Lászlóné
Istenes József
Janni Mihályné

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Szafner József
Rózsahegyiné Vecsey Márta
Tóth Zoltánné

körjegyző
aljegyző
pénzügyi vezető

Tóth Edina Kitti polgármester:
Köszöntöm az ismételt együttes ülés valamennyi résztvevőjét. Megállapítom, hogy Dudar
képviselő-testülete 4 fővel határozatképes.
Szelthofferné Németh Ilona polgármester:
Nagyesztergár képviselő-testülete 5 fővel határozatképes.
Kropf Miklós polgármester:
Bakonynána képviselő-testülete 5 fővel határozatképes.
Tóth Edina Kitti polgármester:
A napirendi pontokat a meghívó szerint javaslom elfogadni. Van valakinek más napirendi
pontra javaslata? Amennyiben nincs, aki a meghívó szerinti napirendi pontokkal egyetért,
kézfeltartással szavazzon. Megállapítom, hogy Dudar képviselő-testülete 4 igen szavazattal,
elfogadta a napirendi pontokat.
Szelthofferné Németh Ilona polgármester:
Megállapítom, hogy Nagyesztergár képviselő-testülete 5 igen szavazattal, elfogadta a napirendi pontokat.
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Kropf Miklós polgármester:
Megállapítom, hogy Bakonynána képviselő-testülete 5 igen szavazattal, elfogadta a napirendi
pontokat.

Napirendi pontok
1.
2.
3.
4.

A járási hivatalok kialakításához kapcsolódó megállapodás elfogadása
Pályázat kiírása aljegyzői álláshelyre
Döntés a 2013. január 1. napjától kialakítandó Közös Hivatal felállításáról
Vegyes ügyek
1. napirendi pont:
A járási hivatalok kialakításához kapcsolódó megállapodás elfogadása

Tóth Edina Kitti polgármester:
Az első napirendi pontunkhoz, a járási hivatalok kialakításához kapcsolódó megállapodás
írásos előterjesztésként mindenkinek rendelkezésére áll. Megkérdezem a polgármester urat,
hogy kíván-e kiegészítést tenni ehhez?
Kropf Miklós polgármester:
Köszönöm nem.
Tóth Edina Kitti polgármester:
Nekem egy kérdésem lenne a megállapodás 4. pontjához. A nyomtatás, fénymásolás, telefonhasználat költségei hogyan fognak alakulni? Mindent az önkormányzatnak kell finanszírozni?
Kropf Miklós polgármester:
A megállapodás tervezet központilag került összeállításra. A 4. pontban meghatározott költségek kizárólag azokat tartalmazhatják, amelyek a települési ügysegéd munkájával kapcsolatban merülnek fel a helyi lakosok ügyeinek intézése érdekében. Úgy működik ez a rendszer,
mint ahogy jelenleg a falugazdász hálózat. Laptopok az ügysegédek rendelkezésére fognak
állni, de nyomtatóval nem járhatják a településeket. Tehát, ha egy űrlapot kell kitölteni, vagy
nyomtatványt aláíratni, fénymásolni, akkor erre a célra az önkormányzat eszközét fogják
igénybe venni.
El szeretném mondani, hogy két fajta megállapodás készült. Amiről most beszélünk, az a járási ügysegédre vonatkozik. Ezen kívül van egy másik, amely a járási hivatalba elkerülő dolgozókra, munkaeszközökre, bútorzatra stb. vonatkozik. Ez utóbbit mindhárom testületnek el
kell fogadnia, az ügysegéd esetében pedig mindenkinek csak a saját településére vonatkozót.
(Kernuszné Janás Rita megérkezett. Dudar képviselő-testülete a továbbiakban 5 fővel határozatképes.)
Tóth Edina Kitti polgármester:
Köszönöm a választ. Van-e még valakinek kérdése a megállapodáshoz kapcsolódóan?
Amennyiben nincs, aki elfogadja a járási hivatal kialakítására vonatkozó megállapodást, kézfelemeléssel szavazzon. Megállapítom, hogy Dudar képviselő-testülete 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadta a megállapodást.
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Dudar Község Önkormányzat képviselő-testületének
56/2012. (X.29.) önkormányzati határozata
Dudar Község Önkormányzat képviselő-testülete a járások kialakításáról, valamint az egyes
ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény, és a járási (fővárosi
kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII.13.) Kormányrendelet rendelkezéseire tekintettel
elfogadja a járási hivatal kialakításához kapcsolódó megállapodást, mely a jegyzőkönyv 1.
számú mellékletét képezi.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős:
Határidő:

Tóth Edina Kitti polgármester
azonnal

Szelthofferné Németh Ilona polgármester:
Nagyesztergár képviselő-testülete 5 igen szavazattal, elfogadta a járási megállapodást.
Nagyesztergár Község Önkormányzat képviselő-testületének
85/2012. (X.29.) önkormányzati határozata
Nagyesztergár Község Önkormányzat képviselő-testülete a járások kialakításáról, valamint az
egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény, és a járási
(fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII.13.) Kormányrendelet rendelkezéseire
tekintettel elfogadja a járási hivatal kialakításához kapcsolódó megállapodást, mely a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős:
Határidő:

Szelthofferné Németh Ilona polgármester
azonnal

Kropf Miklós polgármester:
Bakonynána képviselő-testülete 5 igen szavazattal, elfogadta a járási megállapodást.
Bakonynána Község Önkormányzat képviselő-testülete
114/2012. (X.29.) önkormányzati határozata
Bakonynána Község Önkormányzat képviselő-testülete a járások kialakításáról, valamint az
egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény, és a járási
(fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII.13.) Kormányrendelet rendelkezéseire
tekintettel elfogadja a járási hivatal kialakításához kapcsolódó megállapodást, mely a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős:
Határidő:

Kropf Miklós polgármester
azonnal
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Tóth Edina Kitti polgármester:
Aki a települési ügysegédre vonatkozó megállapodással egyetért, kézfeltartással szavazzon.
Megállapítom, hogy Dudar képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta az
ügysegéd megállapodását.
Dudar Község Önkormányzat képviselő-testületének
57/2012. (X.29.) önkormányzati határozata
Dudar Község Önkormányzat képviselő-testülete a járások kialakításáról, valamint az egyes
ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény, és a járási (fővárosi
kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII.13.) Kormányrendelet rendelkezéseire tekintettel
elfogadja a járási hivatal kialakításához kapcsolódóan a települési ügysegédre vonatkozó
megállapodást, mely a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős:
Határidő:

Tóth Edina Kitti polgármester
azonnal

Szelthofferné Németh Ilona polgármester:
Megállapítom, hogy Nagyesztergár képviselő-testülete 5 igen szavazattal, elfogadta az ügysegédre vonatkozó megállapodást.
Nagyesztergár Község Önkormányzat képviselő-testületének
86/2012. (X.29.) önkormányzati határozata
Nagyesztergár Község Önkormányzat képviselő-testülete a járások kialakításáról, valamint az
egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény, és a járási
(fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII.13.) Kormányrendelet rendelkezéseire
tekintettel elfogadja a járási hivatal kialakításához kapcsolódóan a települési ügysegédre vonatkozó megállapodást, mely a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős:
Határidő:

Szelthofferné Németh Ilona polgármester
azonnal

Kropf Miklós polgármester:
Megállapítom, hogy Bakonynána képviselő-testülete 5 igen szavazattal, elfogadta a járási
megállapodást.
Bakonynána Község Önkormányzat képviselő-testülete
115/2012. (X.29.) önkormányzati határozata
Bakonynána Község Önkormányzat képviselő-testülete a járások kialakításáról, valamint az
egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény, és a járási
(fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII.13.) Kormányrendelet rendelkezéseire
tekintettel elfogadja a járási hivatal kialakításához kapcsolódóan a települési ügysegédre vonatkozó megállapodást, mely a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.
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A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős:
Határidő:

Kropf Miklós polgármester
azonnal
2. napirendi pont:
Pályázat kiírása aljegyzői álláshelyre

Tóth Edina Kitti polgármester:
A második napirendi ponthoz kapcsolódó írásbeli előterjesztést mindenkinek a rendelkezésére
bocsátottuk. Átadom a szót a téma előterjesztőjének, a jegyző úrnak.
Szafner József körjegyző:
Tudni kell, hogy a települési érintettség határozza meg az aljegyzői munkakörhöz tartozó feladatokat. A pályázati kiírás ennek megfelelően készült el és tartalmazza a közös hivatalhoz a
jövőben tartozó településeket a munkavégzés helyeként. A pályázat legkorábban november
15-én kerülne kiírásra és az álláshely 2013. január 1-től tölthető be, mivel az aljegyző asszony
ezzel az időponttal kerül át a járási hivatalhoz. Az új önkormányzati törvény kategorikusan
előírja, hogy a közös hivatalban aljegyzőt kötelező alkalmazni a társulásban részt vevő települések számától függetlenül. A továbbiakban tehát már nem tartozik a képviselő-testületek
mérlegelési jogkörébe, nem tekinthetünk el aljegyző alkalmazásától.
Istenes József képviselő:
Én azt szeretném tudni, hogy most pontosan hány településről beszélünk? Nincs túl sok információnk, csak pletyka szinten hallunk mindent, például azt is, hogy Bakonynána lehet,
kiválik a körjegyzőségből. Szeretném tudni ennek az okát? Nagyesztergárnak ugyanis nem
elhanyagolható szempont, hogy mennyi többletfinanszírozást igényel a közös hivatal fenntartása.
Tóth Edina Kitti polgármester:
Egyetértek a felvetéssel. Erről a következő napirendi pontban beszélünk.
Szafner József körjegyző:
A törvény a hivatalok állami fenntartását tervezi. Ehhez meghatározza a közös hivatal feladatainak ellátásához szükséges és államilag elismert létszámkeretet. Az így megállapított létszám finanszírozásáról gondoskodik. Arról van információnk, hogy a jövő évben az állami
támogatások, finanszírozás rendszere megváltozik, jelentős elvonásokkal számolhatunk. A
személyi jövedelemadó egy része biztosan elvonásra kerül, a helyi adóztatási rendszer módosul, új adók bevezetésére lesz módunk. A hivatalok mivel állami feladatokat fognak ellátni,
így azok finanszírozásával számolnak. Ez megjelenik tervezeti szinten, amit várhatóan el is
fogadnak. Ha az engedélyezett létszámkeretnél több dolgozót kíván a közös hivatal alkalmazni, akkor annak a költségét már a településeknek kell viselnie. A közös hivatal fenntartására
megállapított támogatást azonban csak erre a célra lehet felhasználni. A közös hivatalban foglalkoztatott köztisztviselői létszámot egyébként a közös hivatal létrehozásáról szóló megállapodásban kell rögzíteni.
(Véberné Janás Valéria megérkezett. Bakonynána képviselő-testülete a továbbiakban 6 fővel
határozatképes.)
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Tóth Edina Kitti polgármester:
Van-e valakinek még kérdése az aljegyzői pályázathoz? Amennyiben nincs, aki a pályázati
kiírással egyetért, kézfeltartással szavazzon. Megállapítom, hogy Dudar képviselő-testülete 5
igen szavazattal, egyhangúan elfogadta az aljegyzői pályázat kiírását.
Dudar Község Önkormányzat képviselő-testületének
58/2012. (X.29.) önkormányzati határozata
Dudar Község Önkormányzat képviselő-testület elfogadja, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX tv. 45. § (1) bekezdés és a 47. § alapján aljegyzői álláshelyre pályázat kerüljön meghirdetésre a jegyzőkönyv 3. számú melléklete szerinti feltételekkel.
A képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy a pályázati felhívás meghirdetéséről gondoskodjon.
Felelős:
Határidő:

Szafner József körjegyző
azonnal

Szelthofferné Németh Ilona polgármester:
Megállapítom, hogy Nagyesztergár képviselő-testülete 5 igen szavazattal, elfogadta az aljegyzői álláshelyre vonatkozó pályázat kiírását.
Nagyesztergár Község Önkormányzat képviselő-testületének
87/2012. (X.29.) önkormányzati határozata
Nagyesztergár Község Önkormányzat képviselő-testület elfogadja, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX tv. 45. § (1) bekezdés és a 47. § alapján aljegyzői álláshelyre pályázat kerüljön meghirdetésre a jegyzőkönyv 3. számú melléklete szerinti feltételekkel.
A képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy a pályázati felhívás meghirdetéséről gondoskodjon.
Felelős:
Határidő:

Szafner József körjegyző
azonnal

Kropf Miklós polgármester:
Megállapítom, hogy Bakonynána képviselő-testülete 2 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett
elutasította az aljegyzői pályázat kiírását.
Bakonynána Község Önkormányzat képviselő-testülete
116/2012. (X.29.) önkormányzati határozata
Bakonynána Község Önkormányzat képviselő-testület elutasítja azt a javaslatot, hogy az aljegyzői álláshelyre a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX tv. 45. § (1) bekezdés és a 47. § alapján pályázat kerüljön meghirdetésre.
Felelős:
Határidő:

Kropf Miklós polgármester
azonnal
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3. napirendi pont:
Döntés a 2013. január 1. napjától kialakítandó Közös Hivatal felállításáról
Tóth Edina Kitti polgármester:
A harmadik napirendi pontunk a közös hivatal felállításáról való döntés. Az ehhez kapcsolódó
módszertani segédanyagot és a közös hivatal létrehozására vonatkozó megállapodás tervezetet
írásos előterjesztésként mindenki megkapta.
Jó meglátásnak tartom azt, hogy minél több település tartja fent a közös hivatalt, annál költséghatékonyabb a működtetés. Csetény érdeklődött a körjegyzőségünkhöz való csatlakozás
lehetőségéről, így a múlt héten egy testületi ülésre voltam hivatalos. Röviden tájékoztattam az
ottani testületet az elképzeléseinkről és szeretnék ők is ezeket mélyebben, közösen megbeszélni. A megállapodás tervezetbe ezért is került bele mind az öt település. Azért fontos, hogy
mielőbb döntsünk a közös hivatal létrehozásáról, mert akkor lesz zökkenőmentes az átállás,
ha a közös hivatal 2013. január 1-től már feláll. Ehhez azonban még sok-sok munkát el kell
végeznünk, ütemezetten, határidőre. A jegyző úrral történt egyeztetés alapján ahhoz, hogy
ténylegesen minden készen álljon a január 1-jei kezdéshez, november 5-ig valamennyi településnek testületi döntést kell hozni a csatlakozási szándékáról. November 8-án a megállapodás
tervezet véglegesítése történne a közös egyeztetés alapján, majd november 15-ig megkötésre
kerülne a megállapodás. Az előző közös egyeztetés, valamint az azóta rendelkezésre álló információk, jogi háttér alapján készült el a megállapodás tervezet. Várom most ezzel kapcsolatban a kérdéseket, hozzászólásokat.
Istenes József képviselő:
Nekem továbbra is az a félelmem, hogy ketten maradunk a közös hivatalban. Ennek szeretném az okát tudni.
Simonné Rummel Erzsébet képviselő:
Én például azt szeretném tudni, hogy miért van ismét Dudaron az ülés? A régi rendszer beidegződéseit érzékelem. Lehet, apróságnak tűnik, de kb. egy éve nem működik, nem alkalmazzuk azt, hogy mindig máshol van a testületi ülés.
Szelthofferné Németh Ilona polgármester:
Épp ma jegyeztük meg mi is ezt. Az oktatási társulásnál Bakonynána a gesztor és mindig oda
megyünk, a körjegyzőségnél pedig Dudarra.
Tóth Edina Kitti polgármester:
Ez részemről nem okoz gondot. Eddig nem jelezte senki, hogy ne csak Dudaron tartsuk az
üléseket. Szívesen alkalmazkodom ehhez.
Fürst Gábor képviselő:
Sajnos ezt egy beidegződésnek tudom már be. Ami évekig működött minden egyeztetés nélkül, az most csak kérésre teljesülhet.
Kropf Miklós polgármester:
2011. év végéig mindig mindenki figyelt arra, hogy rotációban, minden településen tartsunk
együttes ülést. Tettük mindezt azért, hogy minden település egyformának érezze magát az
együttműködésben. Ennek az elmulasztása csak az egyik jelzés számunkra. Az elmúlt testületi
ülésünkön kértük a jegyző urat, hogy a megállapodásban rögzítésre kerüljön, milyen költségek tartoznak a közös hivatal által viselendő közös költségeknek, és melyek azok, amiket az
önkormányzat önállóan visel. A megállapodás 11. pontja szerint közös költségnek minősül
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például az irodaszer. Az idei évben a betervezett 1 millió forintból 33.000 Ft jutott Bakonynánára. Ez valóban időarányosnak és a település hozzájárulásának mértékéhez arányosnak minősíthető. A postai és távközlési díjak is ebbe a kategóriába tartoznak. Jelenleg egyetlen internet előfizetés kerül finanszírozásra ebből a keretből, ami Dudaron van. Postaköltségre
320.000 Ft lett eddig elköltve, mind Dudaron. A kirendeltségről küldött levelek díja, mind az
önkormányzatot terheli. A hirdetményi, közzétételei díjak tudtommal a kirendeltségeken szintén nem merültek fel. Szerintem ezeket a vitára okot adó költségeket ki kell küszöbölni és
akkor nem kell olyan méltatlan vitákba bonyolódni, mint az ételszállítás díja. Amíg ilyen mértékű postaköltség felmerül, addig a körjegyzőség fennállása óta Bakonynána ingyen biztosítja
a székhely és a kirendeltségek között az iratok szállítását. Ez természetes számunkra, mivel a
gépkocsi ezen az útvonalon közlekedik és nem is szándékoztunk soha ezért költséget felszámolni. Azzal tisztában kell lenni, hogy a gesztorság mindig lemondással jár. Tapasztalatból
mondhatom ezt az oktatási társulás révén. Az együttműködés alapja a pontos elszámolás. Ez
volt az oka a konyhához kapcsolódó döntésünknek is, miután többször kérésünk ellenére sem
tudtuk tisztáznia költségeket. Egy új, közös hivatal felállításánál is rögzíteni kell az alapokat,
amire építkezhetünk. Ne legyenek olyan költségek, amelyeket mind a közös hivatalban megtérítünk, mind az önkormányzatnál felmerülnek. Ezen kívül még tisztázni szeretném a jegyzői
kinevezés és a munkáltatói jogok gyakorlásának kérdését is.
Tóth Edina Kitti polgármester:
Dudar önkormányzata finanszírozza például a hivatalban dolgozó jegyző, aljegyző és körjegyzőségi dolgozók nyomtatási költségeit. Itt kizárólag egyedül vagyok önkormányzati dolgozó és soha nem merült fel az a kérdés, hogy ezt ne tegyük meg. Nem számoltunk azzal sem,
hogy a körjegyzőség pénzügyi csoportja is itt tevékenykedik és az iroda fenntartási, működtetési költségeihez nem kértünk többlettámogatást. Korábban feltettem azt a kérdést, hogy miért
kell lemondani a társult önkormányzatoknak 5 millió forint normatíváról Bakonynána javára?
Akkor azt a választ kaptam, hogy senki sem vállalná ingyen a gesztorságot. Dudar esetében a
körjegyzőségnél ez nem így van. Mindenki megkapja azt a támogatást, ami jár neki és Dudar
nem kap többletfinanszírozást a székhely státuszáért. Egyetértek azzal, hogy a társulás csak
akkor működhet jól, ha a felek minden kérdésben konszenzusra jutnak, mindenkinek, minden
tekintetben elfogadható a megállapodás, ami a működtetés, elszámolás alapját képezi.
Kropf Miklós polgármester:
Az oktatási társulás ügyét azt hiszem már többször megtárgyaltuk. Nem azt mondtam, hogy
ingyen senki nem vállalná a gesztor település szerepét, hanem azt, hogy senki nem akar úgy
gesztor lenni, hogy ezzel lemond a kistérségi normatíváról. A társulásban ugyanis a székhely
önkormányzat nem kap kistérségi kiegészítő normatívát, de a csatlakozó települések igen.
Ezért került a normatíva a társulási megállapodás alapján felosztásra az önkormányzatok között. A megállapodás megkötése során minden önkormányzat mérlegelte a lehetőségeit és jól
felfogott érdekei alapján került aláírásra. Évekig minden probléma nélkül ez működött, nem
okozott konfliktust. Meg kell vizsgálnunk, hogy mit rontottunk el, min változtattunk, ha ez
most állandó vita alapját képezi. De most jelenleg nem ez a témája az ülésünknek. Még mindig azt szeretném, ha az új közös hivatalnál tisztáznánk a költségeket. Ne legyen az, hogy
Bakonynána a költségek 25 %-át finanszírozza, de ebből csak töredéke kerül az ügyfélszolgálat fenntartására. Ha Bakonynánának magának kell például az internetet fizetnie, akkor ez
valamennyi hivatalnál egységes legyen. Vagy valamennyi előfizetés a közös hivatal költségei
között szerepeljen.
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Tóth Edina Kitti polgármester:
Dudaron ugyanúgy van internet költség. A körjegyzőség által fizetet előfizetés a körjegyzőségi dolgozók munkájához szükséges. A körjegyzőség költségvetése egyébként minden évben
elfogadásra kerül. Nem tudom, hogy most mi a gond ezzel?
Kropf Miklós polgármester:
Nem arról van szó, hogy az elfogadott költségvetés ne lenne tartva. De felosztás nem igazságos véleményem szerint. Ezért kell tisztázni, hogy mely költségek terhelik a közös hivatalt és
melyek önkormányzatot kizárólagosan.
Tóth Edina Kitti polgármester:
Azért tervezet ez a megállapodás, hogy mindenki elmondhassa a véleményét. Konkrét javaslatokat várok a költségeknél is, ami Bakonynána számára elfogadható. Az a cél, hogy olyan
megállapodás kerüljön megkötésre, ami mindenkinek jó, képviseli az érdekeit. Ha azonban a
személyemmel van probléma, akkor azt is el lehet mondani, mert ez is fontos információ, ha
ez az oka a testület hezitálásának. A kiadásainknál nem jellemző a túlköltekezés, sőt év végén
mindig a tervezetthez képest megtakarításaink vannak. Az oktatási társulásnál sem feltételezzük azt, hogy Bakonynána szórja a pénzt. Az intézményvezető költségtérítésénél azonban
annak ellenére nincs változás, csökkentés, hogy külön kértem ezt. De most azt kell eldöntenünk, hogy akarunk-e együtt dolgozni a jövőben is. Nem a vádaskodásokkal kell az időnket
tölteni, hanem a lényegi megbeszélésekkel.
Kropf Miklós polgármester:
Véleményem szerint konkrét javaslatokat tettem a megállapodás vonatkozásában, de választ
ezideig nem kaptam. Nem kellene érzelmi útra terelni a beszélgetést. Nem személlyel van
gondom, hanem a jelenlegi rendszer működési problémáit mondtam el.
Szelthofferné Németh Ilona polgármester:
Úgy látom, hogy 2011. óta vannak gondok az elszámolással. Bakonynánának 2011. óta menynyivel emelkedtek például az irodaszer költségei?
Kropf Miklós polgármester:
Én a 2012. évi költségvetésből említettem a számadatokat. Egyébként pedig csak azt szeretném, hogy a jelenlegi számomra rossz módszer a közös hivatal esetén már ne kerüljön alkalmazásra.
Szelthofferné Németh Ilona polgármester:
De irodaszert vásárolni kell. Mi csak a körjegyzőséghez adjuk a pénzügyi hozzájárulásunkat,
más költségünk nincs.
Kropf Miklós polgármester:
Nem gondolom, hogy ez így van. Külön vásárol mindenki irodaszert magának az önkormányzat költségvetése terhére. De ha a postaköltségről beszélünk, az is tetemes összeg. 320.000 Ftból nem jut a kirendeltségekre, mert mindenki maga adja fel a helyben keletkező leveleit. Ez
1000 db tértivevényes levél, amit kizárólag Dudarról küldtek el.
Szelthofferné Németh Ilona polgármester:
Meg kell nézni a postakönyvet, hogy milyen küldemények voltak az idei évben. Ez azonban
szerintem nem ok a kiválásra. Ezeket a problémákat meg kell beszélni.
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Kropf Miklós polgármester:
De most sem érzem, hogy meg lehet beszélni a gondokat.
Istenes József képviselő:
Ugyanez volt a konyhánál is. Mi is hiába ültünk le beszélni. Dudar elmondta az álláspontját és
nem változott semmi.
Szelthofferné Németh Ilona polgármester:
Az ételszállításnál is össze kellett volna fognunk, majd hármasban kellett volna leülni tárgyalni. Így Bakonynána megoldotta a saját problémáját, mi meg maradtunk ebben a helyzetben.
Tóth Edina Kitti polgármester:
Az étkezést Dudar a saját konyháján, a saját költségén biztosítja. Ennek a szolgáltatásnak van
egy értéke, amit a szolgáltató határoz meg. A vevő eldöntheti, hogy ez az ár számára megfelelő-e vagy sem. A környékben a mi konyhánk a második legolcsóbb, de a minőség a visszajelzések szerint a legjobb. A beszélgetést pedig nem én kezdtem érzelmi területre terelni, csak
reagáltam az előző felvetésekre. A költségekkel kapcsolatban továbbra is azt mondom, hogy
Dudar székhelyként jelentős költséget vállal át. A legnagyobb irodaszer, nyomtatvány, postaköltség itt merül fel, mivel itt van a legnagyobb apparátus, akiknek nagy része nem kizárólag
a településért, hanem a körjegyzőségért dolgozik. Dudar nem kért és nem is kapott a gesztorságért többlet-támogatást. Erre a továbbiakban sem tart igényt. Az elszámolás eddig is korrekt
volt, egyik települést sem csaptuk be, nem került hátrányos helyzetbe. De a közös hivatalra
vonatkozó megállapodást a jövőben is az ésszerűség határain belül kell megfogalmazni. Úgy,
hogy senkinek ne sérüljenek az érdekei.
Kernuszné Janás Rita képviselő:
A körjegyzőség költségvetése minden évben elfogadásra került és eddig soha nem jelezte
senki, hogy ezzel valami gond van. A költségeket közösen kell viselni ez tény. De most nem a
húsz évvel ezelőtti konfliktusokra kell visszamutogatni. A jelenben kell élni és most nem látok olyan jellegű problémákat, ami akadálya lenne a további együttműködésnek. Ha mégis
van oka annak, hogy nem akar Bakonynána a továbbiakban közös hivatalt, akkor arról mindenki mondja el a véleményét.
Véberné Janás Valéria képviselő:
Én például azt is problémának tartom, hogy nem kapunk semmiről tájékoztatást. Most a megállapodás tervezetben láttam először, hogy Csetény-Szápár is csatlakozna. Erről semmi információnk nem volt. Egyébként Csetény látta ezt a tervezetet? Ha igen, akkor ez számukra
elfogadható? Csetény véleményem szerint egy erős, meghatározó település. Nekik jó lesz 3
fős kirendeltség?
Tóth Edina Kitti polgármester:
2011. őszén kezdtem meg az egyeztetéseket a közös hivatal felállítására vonatkozóan. Csetény-Szápár polgármesterei eddig azt a visszajelzést adták, hogy szeretnének együttműködni.
A szervezeti felépítésre vonatkozó ábrát megkapták és elfogadhatónak tartották. Ezt a megállapodás tervezetet még nem bocsátottuk a rendelkezésükre, mert a napokban készült el. Említettem már, hogy a múlt héten egy közös testületi ülésre voltunk hivatalosak a jegyző úrral. A
képviselő-testületek ott sem utasították vissza a javaslatot, sőt az egyik képviselő megkeresett,
hogy milyen további együttműködési lehetőségek vannak még. Én tehát alaptalannak tartom
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az a félelmet, amit a képviselő asszony felvetett. Nem látom sem a csetényi képviselők, sem a
polgármester úr részéről az ellenszenvet, ami akadályozná a közös hivatal létrehozását.
Kropf Miklós polgármester:
Számomra is meglepő, hogy Cseténynek megfelelő ez a szervezeti felépítés. A járási hivatal
felállítása kapcsán többször tárgyaltam a polgármester úrral és azt a tájékoztatást kaptam,
hogy a hivatal létszáma megfelelő, nem kíván egy dolgozót sem átadni.
Tóth Edina Kitti polgármester:
Azt nem tudom, hogy miért nem akart átadni a polgármester úr dolgozót a járási hivatalba, de
azt jelezte számomra, hogy az ő önkormányzatuknak az adó és a pénzügy nem az erőssége,
ezért is venné szívesen a csatlakozást. A jegyzőjük is nyugdíjas, így szeretné biztos kézben
tudni a hivatalát.
Szőllősi Attiláné képviselő:
Elfogadom ezt a tájékoztatást, de a bakonynánai testület kérte a jegyző urat, hogy a költségek
tekintetében az eddig is említettek figyelembe vételével készítse el a megállapodás tervezetet.
Számomra azonban még mindig nem tisztázott, hogy miként lesz a költségek megosztása, így
én ma nem tudok erről a megállapodásról dönteni. A konyha témájára szeretnék még visszakanyarodni. Abban a témában is hosszú ideig folytak a tárgyalások és csak azután döntöttünk
a szerződés felmondása mellett, amikor nem tudtunk partnerként beszélni.
Tóth Edina Kitti polgármester:
Nem tudom, hogy az étkeztetés kapcsán milyen tárgyalások nem vezettek eredményre. Én
minden megbeszélésre nyitott vagyok, de ilyen jellegű megkeresés nem érkezett. Képviselőként is erre lehetősége van bárkinek, akár a testületi ülés keretében a vegyes ügyek között.
Kropf Miklós polgármester:
Szeretném a tisztánlátás érdekében elmondani az étkezési díj kapcsán kialakult helyzetet kronológiai sorrendben. 2009-ben vetettük fel először, hogy a térítési díjba ne kerüljön beszámításra a dudari étkező fűtése, világítása, takarítása, ételosztás, mosogatás, technika terem fűtése. Akkor azt a választ kaptam, hogy két nagy értékű sütő beszerzése van folyamatban, ezért
térjünk erre vissza a következő évben. 2010-ben a polgármester asszony a választások előtt
nem akart már ilyen volumenű döntést meghozni. 2010. őszén a költségvetési koncepciónál
ismét jeleztem a problémát, amikor ígéretet kaptam arra, hogy megvizsgálják. A 2012-es díjkalkulációnál, mivel nem láttam változást, ismét szóltam, de egyértelmű elutasítást kaptam.
Ezután döntött a testületünk úgy, hogy más szolgáltatót választ. Nagyesztergárnak azért nem
kívántunk szólni, mert nem akartunk felbújtók lenni. Ez Bakonynána döntése volt. Ha a másik
településnek elfogadható ez az ár, akkor miért mi jeleztük volna, hogy problémánk van, és
együtt forduljunk Dudarral szemben?
Istenes József képviselő:
Nagyesztergárnak ugyanúgy fennáll a problémája, de mi sem tudtunk ebben a témában előbbre lépni.
Tóth Edina Kitti polgármester:
A felsorolt költségek minimális mértékűek a költségek között. Amennyiben szükséges a jövő
évben megvizsgáljuk és kimutatásra kerülnek. De összességében szerintem azt lehet mondani,
hogy jó áron, jó minőségű étkezést biztosítunk.
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Istenes József képviselő:
Ha ennyire elenyésző ez a költség, akkor nem értem miért nem lehetett a díjon változtatni?
Megérte Dudarnak, hogy ragaszkodott az árhoz? A minősége valóban nagyon jó az ételnek.
Én azonban érdeklődtem a környékbeli árak után. Több helyen jóval alacsonyabb, mint a
dudari.
Tóth Edina Kitti polgármester:
Ha így gondolkodunk, akkor Dudarnak más feladata nem lenne, csak az összes kérést teljesíteni. Ez egy szolgáltatás. El kell fogadni, hogy a szolgáltató megállapítja az árat az igénybevevő pedig vagy elfogadja, vagy nem. Nem az étkező mondja meg, hogy milyen költségeket
és milyen mértékben érvényesíthet az árban. A megállapodásra visszatérve pedig annál könynyebb nincs, mint támadni azt, aki ezzel az egésszel dolgozik. Rengeteg munka, utánjárás,
információgyűjtés áll mögötte. De nem készülhet el úgy egy tervezet, hogy az 15-20 embernek minden tekintetben megfelel. Ezért kell egyeztetni, konkrét módosító javaslatokkal előállni. Ehhez azonban tudni kell, hogy van-e szándék a további együttműködésre. Egyetértek
azzal, hogy ennek a körjegyzőségnek együtt kell maradnia és amennyiben lehet, bővíteni kell.
Az új tagokkal szemben pedig nem előítéletekkel, ellenszenvvel kell fordulni. Szomorú vagyok, hogy most azt hallom, Dudar semmit nem csinál jól. Ennek ellenére mégis működik a
hivatal és az ellenőrzéseknél sem állapítanak meg elmarasztalást.
Istenes József képviselő:
Nem arról van szó, hogy semmi nem működik jól, csak egyes dolgok nem úgy történnek,
ahogy elvárható.
Szelthofferné Németh Ilona polgármester:
Ezek a pénzügyi problémák azonban nem akkorák, hogy megalapoznák a szétválást. Meg kell
beszélni és változtatni kell ezen, így megoldódik a probléma.
Szőcsné Dr. Nagy Ilona képviselő:
A költségvetést a pénzügyi csoport a jegyző úr vezetésével készíti el. Ők rendelkeznek megfelelő szaktudással és abban meg lehet bízni. Ha valakinek mégis kifogása van, akkor a tervezésnél kell jelezni és akkor kell módosítani.
Ifj. Simon Mihály képviselő:
Én egy kicsit azt érzem, hogy arról szól a tárgyalás, hogy Dudar szeretné, ha mindenki vele
társulna. Pedig csak arról van szó, hogy felajánljuk az együttműködés lehetőségét. Természetesen vannak hibák a körjegyzőség működésében is, amit fel lehet vetni, de véleményem szerint azok nem jelentős mértékűek. Most tényleg azt kell megbeszélni, hogy miként szeretnénk
a jövőben a közös hivatal működését. Ami eddig nem tetszett, azon változtatni kell. Egyetértek azzal, hogy 2010-ig több feladat hárult Bakonynánára a társulásban, és kevesebb volt a
konfliktus, mivel Dudarnak olyan polgármestere volt az előző ciklusban, aki inkább hagyta,
hogy mások lássák el a feladatot. Most azonban a polgármesterünk aktív, és nem sajnálja a
munkát, hogy utánanézzen a dolgoknak és tapasztalatot szerezzen. Azt azonban senki ne várja
el, hogy mindig Dudar engedjen és teljesen háttérbe vonulva csak a munkából vegye ki a részét. Természetesen mi is engedünk a tárgyalások során, de ami jár, arról mi sem kívánunk
lemondani.
Szafner József körjegyző:
A jövőre nézve két meghatározó dolgot figyelembe kell venni. Az egyik, hogy a közös hivatal
működtetése elengedhetetlen, mivel mindhárom település lélekszáma 2000 fő alatti. A hivatal
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működtetésére átadott pénzeszközből kell biztosítani a finanszírozási költségeket, azt a támogatást másra nem lehet fordítani. Azt azonban nem tudjuk, hogy ez az összeg mire lesz elég.
Igyekezni kell beosztani ezt az összeget, hogy az önkormányzatoknak ne legyen befizetési,
hozzájárulási kötelezettsége. Az azonban látható, hogy a költségekre vonatkozóan felmérés
nem történt, nem lett modellezve a rendszer. Így a jövő év kísérleti jellegű lesz, és majd kiderül, hogy milyen költséggel lehet megfelelő színvonalon biztosítani a működtetést. Az ügyfélfogadást mindenképpen biztosítani kell és az ehhez szükséges finanszírozás rendelkezésre fog
állni. Ezt olyan módon kell megoldani, hogy a telephely és a székhely között olyan informatikai rendszer, kapcsolat legyen, amely minimális dolgozói létszámot feltételez.
Tóth Edina Kitti polgármester:
Van-e még a közös hivatal létrehozásával kapcsolatban bárkinek kérdése, hozzászólása.
Amennyiben nincs, aki elfogadja, hogy 2012. november 5-ig minden testület hozza meg a
döntését a csatlakozási szándékra vonatkozóan, az kézfeltartással szavazzon. Megállapítom,
hogy Dudar testülete 5 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a határozati javaslatot.
Dudar Község Önkormányzat képviselő-testületének
59/2012. (X.29.) önkormányzati határozata
Dudar Község Önkormányzat képviselő-testülete elfogadta, hogy a közös hivatal kialakítására
vonatkozóan legkésőbb 2012. november 5. napjáig döntését megerősíti vagy új döntést hoz.
Felelős:
Határidő:

Tóth Edina Kitti polgármester
2012. 11. 05.

Szelthofferné Németh Ilona polgármester:
Nagyesztergár község képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a szándéknyilatkozat megtételére vonatkozó határidőt.
Nagyesztergár Község Önkormányzat képviselő-testületének
88/2012. (X.29.) önkormányzati határozata
Nagyesztergár Község Önkormányzat képviselő-testülete elfogadta, hogy a közös hivatal kialakítására vonatkozóan legkésőbb 2012. november 5. napjáig döntést hoz.
Felelős:
Határidő:

Szelthofferné Németh Ilona polgármester
2012. 11. 05.

Kropf Miklós polgármester:
Bakonynána képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a szándéknyilatkozat elfogadásának határidejét.
Bakonynána Község Önkormányzat képviselő-testülete
117/2012. (X.29.) önkormányzati határozata
Bakonynána Község Önkormányzat képviselő-testülete elfogadta, hogy a közös hivatal kialakítására vonatkozóan legkésőbb 2012. november 5. napjáig döntést hoz.
Felelős:
Határidő:

Kropf Miklós polgármester
2012. 11. 05.
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4. napirendi pont:
Vegyes ügyek
Tóth Edina Kitti polgármester:
Az utolsó napirendi pontunk a vegyes ügyek. Itt tudtommal két témát kell még megbeszélnünk. Kezdeném azzal, hogy Bakonykarszt Zrt. a hatályos jogszabályok alapján köteles arra,
hogy a korábban bevitt vagyonunkat visszaadja. A Bakonykarszt javaslata alapján a meghívóhoz csatolt térkép szerint lenne a felosztás. Ebből látszik, hogy a CS81-es kút sem Bakonynánához, sem Dudarhoz nem tartozna. Így nem rendelkeznénk víznyerő kúttal. Az egyeztető
tárgyaláson kértük, hogy ez a kút azon önkormányzatok közös tulajdonbába kerüljön, amely
települések számára biztosítja a vizet. Csetény, mint területileg illetékes település is bejelentette az igényét a tulajdoni hányadra, de ebből a kútból nincs vízbiztosítássa és le is mondott a
tulajdonosi jogai érvényesítéséről. Így előreláthatólag 5 település tulajdonába lesz átadva ez a
kút. A tájékoztatással kapcsolatban van-e valakinek kérdése? Amennyiben nincs, aki egyetért
a vagyonfelosztás módjával kézfeltartással szavazzon. Megállapítom, hogy Dudar képviselőtestülete 5 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a vagyonfelosztást.
Dudar Község Önkormányzat képviselő-testületének
60/2012. (X.29.) önkormányzati határozata
Dudar Község Önkormányzat képviselő-testülete elfogadja, hogy a víziközmű-szolgáltatásról
szóló 2011. évi CCIX. törvény rendelkezéseire tekintettel jelenleg a Bakonykarszt Zrt. tulajdonában lévő viziközmű vagyon 2013. január 1. napjától az önkormányzat tulajdonába kerül.
A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a vagyonátadás után a vagyon a jegyzőkönyv 4.
számú melléklete szerinti egyetértési nyilatkozatban rögzített módon és feltételekkel a
Bakonykarszt Zrt. vagyonkezelésébe kerüljön.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a nyilatkozat aláírására.
Felelős:
Határidő:

Tóth Edina Kitti polgármester
azonnal és folyamatos

Szelthofferné Németh Ilona polgármester:
Nagyesztergár község képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a szándéknyilatkozat megtételére vonatkozó határidőt.
Nagyesztergár Község Önkormányzat képviselő-testületének
89/2012. (X.29.) önkormányzati határozata
Nagyesztergár Község Önkormányzat képviselő-testülete elfogadja, hogy a víziközműszolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény rendelkezéseire tekintettel jelenleg a
Bakonykarszt Zrt. tulajdonában lévő viziközmű vagyon 2013. január 1. napjától az önkormányzat tulajdonába kerül.
A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a vagyonátadás után a vagyon a jegyzőkönyv 4.
számú melléklete szerinti egyetértési nyilatkozatban rögzített módon és feltételekkel a
Bakonykarszt Zrt. vagyonkezelésébe kerüljön.
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A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a nyilatkozat aláírására.
Felelős:
Határidő:

Szelthofferné Németh Ilona polgármester
azonnal és folyamatos

Kropf Miklós polgármester:
Bakonynána képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a szándéknyilatkozat elfogadásának határidejét.
Bakonynána Község Önkormányzat képviselő-testülete
118/2012. (X.29.) önkormányzati határozata
Bakonynána Község Önkormányzat képviselő-testülete elfogadja, hogy a víziközműszolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény rendelkezéseire tekintettel jelenleg a
Bakonykarszt Zrt. tulajdonában lévő viziközmű vagyon 2013. január 1. napjától az önkormányzat tulajdonába kerül.
A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a vagyonátadás után a vagyon a jegyzőkönyv 4.
számú melléklete szerinti egyetértési nyilatkozatban rögzített módon és feltételekkel a
Bakonykarszt Zrt. vagyonkezelésébe kerüljön.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a nyilatkozat aláírására.
Felelős:
Határidő:

Kropf Miklós polgármester
azonnal és folyamatos

Tóth Edina Kitti polgármester:
A vegyes ügyek között szükséges döntenünk arról is, hogy a kistérségi társulás által eddig
közösen ellátott feladatok közül melyeket kívánjuk a továbbiakban is társult formában megoldani.
Kropf Miklós polgármester:
A legutóbbi polgármesteri egyeztetésen arról volt szó, hogy a kistérségi társulás az új önkormányzati törvény szerinti társulássá kívánjuk átalakítani. A szociális szolgáltató önálló intézmény maradna, a pénzügyi feladatokat a zirci hivatal látná el, a munkaszervezet pedig megszüntetésre kerül. Az orvosi ügyelet engedélyese a szociális szolgáltató lenne és továbbra is a
társulás keretében biztosítanánk ezt a szolgáltatást. Eplény a kistérségből 2013. január 1. napjától kiválik, Veszprémhez tartozik. Így az orvosi ügyelet finanszírozásánál számítani kell az
így kieső támogatás szétosztására. Ezen felül a rendelő bérleti díja is előreláthatólag az infláció mértékével megegyezően fog emelkedni, ez is bizonyos mértékű támogatási igényt növekedést eredményez. Az orvosi díjak változásáról még nem voltak tárgyalások, de ha az nem
emelkedik, akkor is kb. 87 Ft/hó/fő összegű hozzájárulással kell számolni. A belső ellenőrzés
tekintetében elmondhatom, hogy csökkenik az ellenőrzendő intézményi létszám, és a jövő
évben erre nem várható támogatás. Ennek megfelelően az önkormányzatoknak 150.000
Ft/1000 fő összegű hozzájárulással lehet tervezni. Véleményem szerint ezt a kötelező feladatot ennél kisebb összegért nem lehet ellátni. A tájékoztatásnak megfelelően javaslom mindhárom testület részére, hogy az ismertetett két feladatot a továbbiakban is a társulás útján lássa
el, illetve a szociális feladatok részletes felsorolásával erősítse meg korábbi határozatát.
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Tóth Edina Kitti polgármester:
Tudjuk azt, hogy jövőre csökkenő állami támogatással kell számolnunk és az önkormányzatoknak mélyebben a zsebébe kell nyúlnia. A jegyző úrral megvizsgáltuk és megállapítottuk,
hogy ennél olcsóbban nem tudjuk a feladatokat ellátni, ezért mindenképpen a társulás mellett
szükséges döntenünk. Amennyiben a témához kapcsolódóan kérdés, észrevétel nincs, aki
egyetért azzal, hogy 2013. január 1. napját követően továbbra is kistérségi társulás keretében
biztosítsuk a korábban elfogadott szociális feladatok mellett az orvosi ügyelet és a belső ellenőrzési feladatok ellátását, kézfeltartással szavazzon. Megállapítom, hogy Dudar képviselőtestülete 5 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a feladatellátás módját.
Dudar Község Önkormányzat képviselő-testületének
61/2012. (X.29.) önkormányzati határozata
Dudar Község Önkormányzat képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 2013. január 1. napjától:
– a családsegítő szolgálat,
– a fogyatékosok nappali ellátása,
– pszichiátriai betegek nappali ellátása,
– a közösségi pszichiátriai ellátás,
– a házi segítségnyújtás,
– a támogató szolgálat,
– a gyermekjóléti szolgálat,
– az orvosi ügyelet,
– védőnői,
– a belső ellenőrzési
feladatok ellátását a Zirc Kistérség Többcélú Társulás jogutódjaként létrejövő önkormányzati
társulás útján biztosítsa a 46/2012. (IX.24.) önkormányzati határozatában foglaltak fenntartása
mellett.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa Zirc Kistérség Többcélú Társulását és az együttműködési megállapodás megkötését kezdeményezze.
Felelős:
Határidő:

Tóth Edina Kitti polgármester
azonnal

Szelthofferné Németh Ilona polgármester:
Nagyesztergár község képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a szándéknyilatkozat megtételére vonatkozó határidőt.
Nagyesztergár Község Önkormányzat képviselő-testületének
90/2012. (X.29.) önkormányzati határozata
Nagyesztergár Község Önkormányzat képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 2013. január 1.
napjától:
– a családsegítő szolgálat,
– a fogyatékosok nappali ellátása,
– a pszichiátriai betegek nappali ellátása,
– a közösségi pszichiátriai ellátás,
– a házi segítségnyújtás,
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– a támogató szolgálat,
– a gyermekjóléti szolgálat,
– az orvosi ügyelet,
– védőnői,
– a belső ellenőrzési
feladatok ellátását a Zirc Kistérség Többcélú Társulás jogutódjaként létrejövő önkormányzati
társulás útján biztosítsa a 77/2012. (IX.26.) önkormányzati határozatában foglaltak fenntartása
mellett.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa Zirc Kistérség Többcélú Társulását és az együttműködési megállapodás megkötését kezdeményezze.
Felelős:
Határidő:

Szelthofferné Németh Ilona polgármester
azonnal

Kropf Miklós polgármester:
Bakonynána képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a szándéknyilatkozat elfogadásának határidejét.
Bakonynána Község Önkormányzat képviselő-testülete
119/2012. (X.29.) önkormányzati határozata
Bakonynána Község Önkormányzat képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 2013. január 1.
napjától:
– a családsegítő szolgálat,
– a házi segítségnyújtás,
– a támogató szolgálat,
– a gyermekjóléti szolgálat,
– idősek nappali ellátása,
– az orvosi ügyelet,
– védőnői
– a belső ellenőrzési
feladatok ellátását a Zirc Kistérség Többcélú Társulás jogutódjaként létrejövő önkormányzati
társulás útján biztosítsa a 104/2012. (IX.25.) önkormányzati határozatában foglaltak fenntartása mellett.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa Zirc Kistérség Többcélú Társulását és az együttműködési megállapodás megkötését kezdeményezze.
Felelős:
Határidő:

Kropf Miklós polgármester
azonnal

Szafner József körjegyző:
A vegyes ügyek között még egy rövid tájékoztatást kívánok adni a képviselő-testületek számára. A mai nap töltöttem le egy törvényjavaslatot, amely az oktatási intézmények állami
fenntartásba kerüléséről szól. Teljes mértékben még nem olvastam át, de szeretnék kiemelni
belőle egy részt, ami szerint a jelenleg fennálló társulásoknak nem kell megszűnnie, csak
2013. január 1. után nem láthat el olyan feladatot, amelyet az állam hatáskörébe tartozik. A
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kötelező feladataink meghatározásra kerülnek, így a kiválás, elszámolás, az át nem vett dolgozók továbbfoglalkoztatása, de az óvodai társulásról semminemű előírást nem tartalmaz a
tervezet. Készülni kell arra, hogy megjelenik ezen jogszabály ütemezése és ez alapján a társulási megállapodásunkat december 31-ig módosítani kell.
Tóth Edina Kitti polgármester:
Köszönjük a tájékoztatást. Vegyes ügyek között van-e valakinek még kérdése, észrevétele,
hozzászólása? Amennyiben nincs, megköszönöm a részvételt és az együttes ülést 19 órakor
bezárom.

Tóth Edina Kitti
polgármester

Szelthofferné Németh Ilona
polgármester

Kropf Miklós
polgármester

Szafner József
körjegyző
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