Jegyzőkönyv
Készült: Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa 2017.
április 24-én 15,30 órai kezdettel tartott üléséről.
Az ülés helye:

Községháza Ottawa Ignác terme

Jelen vannak:

Kondor Géza társulás elnöke Révfülöp Nagyközség polgármestere
Fábián Gusztáv társulás tagja Salföld község polgármestere
Fuchs Henrik társulás tagja Balatonrendes község polgármestere

Vella Zsolt társulás alelnöke jelezte távolmaradását.

A meghívottakból jelen van: Dr. Szabó Tímea jegyző, Egyedné Kovács Margit pénzügyi
főelőadó, Vókóné Bognár Ibolya óvodavezető.
Kondor Géza társulás elnöke: köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a társulási tanács
ülése határozatképes, mivel a négy társult önkormányzat polgármestere közül 3 társult település
polgármester jelen van. Az ülést megnyitja.
Előterjeszti a napirendi pontokat.
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa 4 igen szavazattal,
ellenszavazat, tartózkodás nélkül egyetért a napirendekkel és azok alábbi sorrendben történő
megtárgyalásával.
Napirend

1. Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó
költségvetésének módosítása.
Előterjesztő: Kondor Géza társulás elnöke

Társulás

2016.

évi

2. Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2016. évi költségvetési
beszámolója.
Előterjesztő: Kondor Géza társulás elnöke
3. Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának és a Társulási
Tanács SZMSZ módosítása, Társulási megállapodás módosítás véleményezése
Előterjesztő: Kondor Géza Társulási Tanács Elnök
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

1. Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2016.
költségvetésének módosítása. (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Előterjesztő: Kondor Géza társulás elnöke

évi

Kondor Géza társulás elnöke: elmondja, az írásos anyagot mindenki megkapta. Megkérdezi
Egyedné Kovács Margit pénzügyi főelőadót, hogy kívánja-e szóban kiegészíteni az
előterjesztést?
Egyedné Kovács Margit pénzügyi főelőadó: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.
Kérdés, észrevétel nem hangzott.
Kondor Géza társulás elnöke: szavazásra bocsátja, aki a társulás 2016. évi költségvetésének
módosításával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa 3 igen szavazattal,
ellenszavazat, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

6/2017. (IV.24.) határozat
Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban
Társulási Tanács) a 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (6) bekezdése alapján az alábbiak szerint
dönt a gazdálkodásáról szóló 2016. évi költségvetés módosításáról.
I. A Társulási Tanács a Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2016. évi
költségvetés bevételi főösszegét 35.426.899 forintban kiadási főösszegét 35.426.899 forintban
állapítja meg.
II. A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Társulási Tanács a következőkben
állapítja meg.
a) személyi juttatások
0
Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok
0 Ft
c) dologi kiadások
178.010 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai
0 Ft
e) egyéb működési célú kiadások
0 Ft
f) beruházások
0 Ft
g )felújítások
0 Ft
h) egyéb felhalmozási célú kiadások
0 Ft
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i) finanszírozási kiadások
Ft

35.248.889

III. A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Társulási Tanács a következőkben
állapítja meg.
a) önkormányzat működési támogatása
0 Ft
b) működési célú támogatások
35.348.889 Ft
c) felhalmozási célú támogatások
0 Ft
d) közhatalmi bevételek
0 Ft
e) működési bevételek
10 Ft
f) felhalmozási bevételek
0 Ft
g) működési célú átvett pénzeszközök
0 Ft
h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök
0 Ft
i) finanszírozási bevételek
78.000 Ft
IV. A Társulási Tanács a költségvetési létszámkeretet 0 főben állapítja meg.
V. A Társulási Tanács a Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda 2016. évi költségvetés
bevételi fő összegét 37.073.369 forintban, kiadási fő összegét 37.073.369 forintban állapítja
meg.
VI. A kiadási fő összegen belül a kiemelt előirányzatokat a Társulási Tanács a következőkben
állapítja meg.
a) személyi juttatások
21.507.550
Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok
5.927.006 Ft
c) dologi kiadások
9.638.813 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatása
0 Ft
e) egyéb működési célú kiadások
0 Ft
f) beruházások
0 Ft
g) felújítások
0 Ft
h) egyéb felhalmozási célú kiadások
0 Ft
VII. A bevételi fő összegen belül a kiemelt előirányzatokat a Társulási Tanács a következőkben
állapítja meg.
a) önkormányzat működési támogatása
0 Ft
b) működési célú támogatások
0 Ft
c) felhalmozási célú támogatások
0 Ft
d) közhatalmi bevételek
0 Ft
e) működési bevételek
1.031.480 Ft
f) felhalmozási bevételek
0 Ft
g) működési célú átvett pénzeszközök
0 Ft
h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök
0 Ft
i) finanszírozási bevételek
36.041.889 Ft
VIII. A Társulás tekintetében
a) a megállapított kiadási és bevételi fő összeg megoszlását, annak összevont mérlegét az 1.
melléklet;
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b) a megállapított kiadási és bevételi fő összeg forrásonkénti megbontását előirányzatonként a
2. melléklet;
IX. Az Óvoda tekintetében
a) a megállapított bevételek előirányzat csoportonkénti részletezését a 3. melléklet;
b) a megállapított bevételek jogcím csoportonkénti részletezését az 4. melléklet;
c) a kiadások részletezését a 5. melléklet
d) önkormányzatok elszámolását a 6. melléklet
2. Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2016. évi költségvetési
beszámolója. (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Előterjesztő: Kondor Géza társulás elnöke
Kondor Géza társulás elnöke: elmondja, az írásos anyagot mindenki megkapta. Megkérdezi
Egyedné Kovács Margit pénzügyi főelőadót, hogy kívánja-e szóban kiegészíteni az
előterjesztést?
Egyedné Kovács Margit pénzügyi főelőadó: Mindenki megfizette az előírt hozzájárulást, ők
is átadták a támogatást. A pénzmaradványt beépítették a 2017. évi költségvetésbe, ezért nincs
visszaosztás, 2017. évben megjelenik a megmaradt pénzkészlet.
Kérdés, észrevétel nem hangzott.
Kondor Géza társulás elnöke: szavazásra bocsátja, aki a társulás 2016. évi költségvetési
beszámolóval egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa 3 igen szavazattal,
ellenszavazat, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
7/2017. (IV.24.) határozat
Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban
Társulási Tanács) a 2011. évi CXCV. törvény 91 § (3) bekezdése alapján az alábbiak szerint
dönt a gazdálkodásáról szóló 2016. évi költségvetési beszámoló elfogadásáról.
I. A Társulási Tanács a Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2016. évi
költségvetési beszámoló bevételi főösszegét 34.873.145 forintban kiadási főösszegét
34.775.226 forintban állapítja meg.
II. A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatok az alábbiak szerint alakultak
a) személyi juttatások
0
Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok
0 Ft
c) dologi kiadások
80.090 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai
0 Ft
e) egyéb működési célú kiadások
0 Ft
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f) beruházások
g )felújítások
h) egyéb felhalmozási célú kiadások
i) finanszírozási kiadások
Ft

0 Ft
0 Ft
0 Ft
34.695.136

III. A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatok az alábbiak szerint alakultak
a) önkormányzat működési támogatása
0 Ft
b) működési célú támogatások
34.795.136 Ft
c) felhalmozási célú támogatások
0 Ft
d) közhatalmi bevételek
0 Ft
e) működési bevételek
9 Ft
f) felhalmozási bevételek
0 Ft
g) működési célú átvett pénzeszközök
0 Ft
h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök
0 Ft
i) finanszírozási bevételek
78.000 Ft
IV. A Társulási Tanács a költségvetési létszámkeretet 0 főben állapítja meg.
V. A Társulási Tanács a Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda 2016. évi költségvetési
beszámoló bevételi főösszegét 36.516.855 forintban, kiadási főösszegét 35.525.550 forintban
állapítja meg.
VI. A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatok az alábbiak szerint alakultak
a) személyi juttatások
21.166.307
Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok
5.757.111Ft
c) dologi kiadások
8.602.132 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatása
0 Ft
e) egyéb működési célú kiadások
0 Ft
f) beruházások
0 Ft
g) felújítások
0 Ft
h) egyéb felhalmozási célú kiadások
0 Ft
i) finanszírozási kiadások
0 Ft
VII. A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatok az alábbiak szerint alakultak
a) önkormányzat működési támogatása
0 Ft
b) működési célú támogatások
0 Ft
c) felhalmozási célú támogatások
0 Ft
d) közhatalmi bevételek
0 Ft
e) működési bevételek
1.028.719 Ft
f) felhalmozási bevételek
0 Ft
g) működési célú átvett pénzeszközök
0 Ft
h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök
0 Ft
i) finanszírozási bevételek
35.488.136 Ft
VIII. . A Társulási Tanács az Óvoda költségvetési létszámát 6,5 főben állapítja meg.
IX. Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás kizárólag kötelező feladatot lát
el.
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X. A Társulás tekintetében
a) a kiadási és bevételi főösszeg megoszlását, annak összevont mérlegét az 1. melléklet;
b) a kiadási és bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását előirányzatonként a 2. melléklet
tartalmazza.
XI. Az Óvoda tekintetében
a) a bevételek előirányzat csoportonkénti részletezését a 3. melléklet;
b) a bevételek jogcím csoportonkénti részletezését a 4. melléklet;
c) a kiadások részletezését az 5. melléklet
d) a társult önkormányzatok által fizetett hozzájárulások elszámolását a 6. melléklet
tartalmazza.
XII. A vagyon változását
a) az óvoda tekintetében a 7. melléklet
b) a Társulás tekintetében a 8. melléklet
tartalmazza.
XIII. A pénzmaradvány alakulását
a) az óvoda tekintetében a 9. melléklet
b) a Társulás tekintetében 10. melléklet
tartalmazza.
XIV. A z eredmény kimutatás alakulását
a) az óvoda tekintetében a 11. melléklet
b) a Társulás tekintetében a 12. melléklet
XV. A személyi juttatásokra vonatkozó tájékoztatást
a) az óvoda tekintetében a 13.melléklet
b) a Társulás tekintetében 0 fő létszám adatra nincs melléklet
XVI. A költségekről és megtérült költségekről a tájékoztatást
a) az óvoda tekintetében a 14.melléklet
b) a Társulás tekintetében a15.melléklet tartalmazza.

3. Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda Alapító okiratának és a Társulási
Tanács SzMSz módosítása, Társulási megállapodás véleményezése
Előterjesztő: Kondor Géza Társulási Tanács Elnök (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.)

Kondor Géza társulás elnöke: elmondja, az írásos anyagot mindenki megkapta. A révfülöpi
bizottságok szerdán tárgyalták. Az oktatási bizottság elnöke vetette fel, aki volt iskolaigazgató,
hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek oktatásának bevétele az alapító okiratba problémákat
is felvethet. A bizottsági ülésen döntést nem hoztak e miatt. Megkérték az óvodavezetőt, az
aljegyző, és az oktatási bizottság elnöke társaságában elemezzék végig a helyzetet.
2016. ősze óta hatályos az a jogszabály, amely előírja, hogy a fenntartó köteles legalább 11
órában a gyermek fejlesztéséről gondoskodni, ha van sajátos nevelési igényű gyermek az
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intézményben. Az alapító okiratba beépítették, mely típusú SNI gyermekek nevelése
megoldható.
Ezt a helyzetet több mint egy órán át elemezték, így most már annak a tudásnak a birtokában
vannak, hogy dönteni tudjanak. Nem örülnek neki, de ez a legdiplomatikusabb megoldás.
Szakmai részről ezt tartják jó megoldásnak.
Kérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele.
Fábián Gusztáv Salföld polgármestere: Salföld megszavazta. Az egyik képviselő részéről is
felmerült, már majdnem akadémiai szintű nevelőt kellene találniuk, mert mire mennek, ha egy
„gyalogos” óvodapedagógus kezeli a gyermeket. Erre nem nagyon tudtak mit mondani. Azért
nem fog felvenni egyetlen egy óvoda se, faluhelyen, ha van egy gyermek, és azért külön képezni
egy nagyon magasan kvalifikált szakembert. Gondolja, hogy ebbe nem igen akar belemenni a
társulás.
Felmerült a kérdés, ha befogadnak ilyen gyermeket, akkor milyen szakmai végzettsége van az
óvónőknek.
Vókóné Bognár Ibolya óvodavezető: Az óvodában óvodapedagógusi végzettséggel
rendelkező óvónők vannak. Ezen belül lehet szakvizsgázni többféle területen. Van
fejlesztőpedagógusuk is, de ez más. Akik sajátos nevelési igényű gyerekek, azokat a szakértői
bizottság állapítja meg, nem Tapolcán a Nevelési Tanácsadó. Az óvónők küldik a gyermekeket
a Nevelési Tanácsadóba, ha valami probléma van a gyerekkel. Elmennek a Nevelési
Tanácsadóba, és onnan küldik őket tovább Veszprémbe, a Szakértői Bizottsághoz, és ha ott a
Szakértői Bizottság azt mondja, hogy ez a gyermek sajátos nevelési igényű gyermek, valamiben
olyan nagy a lemaradása, vagy olyan problémája van, akár magatartászavar, akár hiperaktivitás,
akár diszlexia, diszgráfia jellegű problémája van, akkor azt jelzik az óvodának. Ahogy most is
jelezték, mert ez úgy merült fel, hogy van egy kis gyerekük, aki már két éve jár óvodába, és
most jutottak el olyan fázisba az intézkedések, hogy most jeleztek nekik, hogy sajátos nevelési
igényű lesz ez a kisgyermek, illetve az lett. Erre a fenntartónak, illetve az óvodának lépnie kell.
Mivel itt már ez a kisgyermek, 1 évet fog már csak maradni, jó esetben, az óvodában, és megy
tovább az iskolába, ezért kell neki biztosítaniuk az óvodát. Ehhez jön hozzá az a szakember,
például neki a logopédus kell. Megírták, illetve lefektették, egy héten 2 órában kell
fejleszteniük, a logopédus 1 órát fejleszti, és egy gyógypedagógus, aki viszont a magatartását,
illetve a hiperaktivitását, a figyelemzavarát próbálja helyrehozni az óvónők közreműködésével
együtt. Ehhez csak gyógypedagógus szakmai végzettség kell.
Fábián Gusztáv Salföld polgármestere: Megfelelő nevelésben fog részesülni a gyermek.
Dr. Szabó Tímea jegyző: A testületek elé csak a társulási megállapodás módosítás kerül,
abban valóban csak annyi van, hogy az SNI gyerekek ellátása. Az óvoda alapító okiratában, ez
nem volt ott előttük sajnos, ott azért le van korlátozva, csak bizonyos típusú sajátos nevelési
igényű gyerekekre.
Vókóné Bognár Ibolya óvodavezető: Az enyhe értelmi fogyatékos. Ki lehet mondani, hogy
az óvodáskorban a gyerekekre nem fogják kimondani, illetve nagyon-nagyon ritkán mondják
ki még a szakember is, hogy valami problémája van, mert még fejlődik a kisgyermek. Mire
iskolába kerül vagy fejlődik, avagy nem, és ők fogják majd 8-9-10 éves korra, hogy ez a gyerek
tényleg speciális nevelési igényű. Minél előbb kapnak korai fejlesztést, annál jobban tudna az
a kisgyermek fejlődni.
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Kondor Géza társulás elnöke: Elemezték a döntésnél, hogy mi történhet. Ha nem módosítják
az alapító okiratot, dráma akkor se lett volna, csak utána a speciális ellátásokhoz nem tudtak
volna normatívát leigényelni.
Volt az a változat, hogy kihagyják azt a részt, ahol részletezik, milyen típusú speciális nevelési
igényű gyermekeket tudnak ellátni, de abban maradtak, hogy az legyen benne, és nem az
általános, minden problémás kategóriában potenciális intézménynek tekintenék őket. A szó
szerint eléjük terjesztett javaslatot fogadták el.
A bizottsági ülésen ők is úgy jártak, mint Salföld, hogy nem lesz-e ebből baj. Főleg azért, mert
az iskolában volt erre precedens, s akkor nem mentek bele, de most a törvény, ami 2016.
szeptemberében hatályos, ezt nem teszi lehetővé, hogy továbbgöngyölítsék. Előírtak egy
kötelességet. Az, ami kötelező, azon már nem kell gondolkodni.
Ha több kérdés nincs a napirenddel kapcsolatban, szavazásra bocsátja, aki az óvoda alapító
okiratának módosításával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa 3 igen szavazattal,
ellenszavazat, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
8/2017. (IV.24.) határozat
Révfülöp és Térsége Óvoda Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a
Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda Alapító okirat módosítását és annak
egységes szerkezetét 2017. augusztus 1. napjától jóváhagyja.
A Társulási Tanács felkéri a jegyzőt, hogy a Magyar Államkincstár részére az Alapító
Okiratot küldje meg, a bejegyzésről intézkedjen.
Felelős: Dr. Szabó Tímea jegyző
Határidő: május 15.
Kondor Géza társulás elnöke: szavazásra bocsátja, aki a társulás szervezeti és működési
szabályzatának módosításával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa 3 igen szavazattal,
ellenszavazat, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
9/2017. (IV.24.) határozat
Révfülöp és Térsége Óvoda Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a Társulás
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását és annak egységes szerkezetét
2017 augusztus 1. napjától jóváhagyja.
A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása és egységes szerkezete 2017.
augusztus 1. napjával válik hatályossá.
A Társulási Tanács felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Dr. Szabó Tímea
Határidő: május 15.
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Kondor Géza társulás elnöke: szavazásra bocsátja, aki a társulási megállapodás
módosításával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa 3 igen szavazattal,
ellenszavazat, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
10/2017. (IV.24.) határozat
Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a
Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodás
2017. augusztus 1. hatályú módosítását és annak egységes szerkezetét véleményezte,
és azt tudomásul veszi.
A Társulási Tanács felkéri a Társulás Elnökét, hogy a döntés értelmében szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Kondor Géza Társulási Tanács Elnöke
Határidő: azonnal
Kondor Géza társulás elnöke: Megkérdezi az óvodavezetőjét, hogy van-e közlendője.
Vókóné Bognár Ibolya óvodavezető: Megköszöni, hogy az önkormányzatok támogatták őket
busszal a színházlátogatáskor és az úszásoktatáskor.
Kaptak nagyon jó pólókat Balatonrendestől, melyeket a Föld Napja, Világ Napja, húsvéti
rendezvényeiken ki tudtak használni. Ezt is köszöni szépen.
Fábián Gusztáv Salföld polgármester: Nagyon rövid kérdése lenne, nem napirendi ponthoz.
Salföldnek van egy másik óvodával is társulási szerződése. Badacsonytomaj gyermekszállításra
támogatást igényel vissza. Ő ezt nem feszegette, hogy miért nincs Révfülöppel. Révfülöppel
szállítási szerződésük van, visznek iskolás gyermeket, óvodást is, de a mai ülésen az
alpolgármester asszony feltette a kérdést, hogy lehetséges-e, hogy a révfülöpi óvodai társulás,
ha ők odavisznek gyermeket, függetlenül attól, hogy nekik van ilyen szerződésük a szállításra,
szintén igényelhet-e óvodai szállításra állami támogatást. Van-e ilyen? Badacsonytomajnál
189.000 Ft támogatást vehetnének fel, ha ők szállítanák a gyermekeket (szülő szállítja).
Felvetődött a kérdés, hogy miért nincs ilyen a révfülöpi óvodai társulásnál.
Dr. Szabó Tímea jegyző: Miután visszaérkezett a hivatalba, utánanézett a dolognak. Valóban
van egy megállapodás. Ez szól arról, hogy az iskolás- és óvodás gyermekek szállítására
tekintettel havonta 30.000 Ft támogatást nyújt Révfülöp Salföldnek. Ebben az is benne van,
hogy Salföld viszont nem tart igényt külön arra a normatívára, ami ilyen esetben jár a gyerekek
után. Az újabb csavar, hogy meglepő módon ezt a normatívát nem igénylik le.
Egyedné Kovács Margit pénzügyi munkatárs: 2014-ben valamiért olyan feltételek voltak,
mindig is nagyon szigorúan vették, most is. Ábrahámhegynek átadják, visszafizeti, mert elvonja
tőlük a Magyar Államkincstár, állandóan ilyen kapcsolatban vannak Ábrahámheggyel. Ha van
utas lista, utaskísérő, minden nap rajta van-e a gyermek, az a gyermek betöltötte-e abban az
évben a 3. életévét, a busznak a megvásárlását, biztosítását, az utaskísérő munkaköri leírását,
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amelyben biztosítják, hogy ő tud a buszon ülni, ha ezeket a feltételeket elfogadja, akkor jár a
normatíva.
Fábián Gusztáv Salföld polgármestere: Így van, Badacsonytomajon is, mondták, ha 40%ban viszi, és 60% kimarad, akkor egy fillért nem kapnak. A 189.000 Ft jól hangzik, de a
valóságban ez a fele.
Kondor Géza polgármester: Kicsit azon ijedt meg nem az történt, hogy valamilyen oknál
fogva megkapták, de hála, nem erről van szó. Mérlegelni kell, elsősorban Salföldnek, hogy ezt
a terhet tudják-e adminisztratív és műszakilag tudják-e, vagy akarják-e bevállalni.
Fábián Gusztáv Salföld polgármestere: Elmondja, hogy Badacsonytomajjal hogyan járt.
Elkezdték a járatot csinálni. Első hónapban nem jött a kisgyerek, bár előző évben jött. Akkor
azt mondták, hogy van egy másik testvére, és anyuka viszi autóval a két gyereket. Pont volt egy
iskolás, vitték. Ment a járat oda, vissza. Eltelt három hónap. Megkérdezte a szülőt, hogy mi a
helyzet, ők még egy kicsit beszoktatják a gyereket. Fél év után közölték, hogy egyáltalán nem
akarja igénybe venni. Fél évig mentek oda az autóval úgy, hogy semmi értelme nem volt.
Közölték Badacsonytomajról, hogy egy fillért nem kapnak, ha nem vittek gyereket, akkor nincs
támogatás. Ha még fél évig viszi a gyereket, akkor se kapnak egy fillért sem, mert el kell érni
a 60%-ot, és már hiába viszi fél évig a gyereket, akkor sem éri el. Sok értelme nincs ennek.
Csábító az ajánlat, a valóságban tényleg rémálom is lehet belőle.
Kondor Géza polgármester: Valószínű ebből a megfontolásból nem kérték, de ha kérni
akarják, azt tudja garantálni, megkaphatják ezt is, meg a 30.000 Ft-ot ugyanúgy továbbra is.
Dr. Szabó Tímea jegyző: Át kell gondolni, és úgy módosítani a megállapodást.
Kondor Géza társulás elnöke: több napirendi pont nem volt. Megköszöni a részvételt a
társulási tanács ülését 15,50 órakor berekeszti.
kmft.

Kondor Géza
társulás elnöke

Fábián Gusztáv
társulás tagja
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