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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Mint arról folyamatosan és részletesen beszámoltam, a ZKTT Tanácsában folyó „munka” 

morálisan és etikailag is kifogásolható. A költségvetések előkészítése, a szociális feladatok 

közötti hasra ütésszerű költségfelosztás, a Pénzügyi Bizottság érdemi munka nélküli 

tevékenysége mind odavezetett, hogy egyre inkább értelmét veszti, időt és energiát pazarolni 

rá.  

Többen rendszeresen részt sem vesznek a Tanács ülésein, és sok esetben, a tanácstagok 

felkészültsége a tárgyalandó napirendből is kívánni valót hagy maga után. Nem csoda, pl. egy 

számszakilag többszörösen hibás költségvetés simán átmegy a Pénzügyi Bizottságon 

(pénzügyi végzettségű tagok is vannak benne) és a bizottság egyhangúlag elfogadásra 

javasolja azt a Tanácsnak.   

Ezen ülés 9. napirendjében részletezett körülményeket, szándékos becsapásnak, tudatos 

megtévesztésnek tudom csak értékelni.  

Amennyiben a Tanács képtelen változtatni módszerein, és a tisztességes elszámolás 

érdekében haladéktalanul lépéseket tenni, úgy a további együttműködésnek sem 

szolidaritásból, sem anyagi okokból nem látom értelmét.  

Gyakorlatilag a felnőtt ellátások közül a szociális étkeztetés az egyetlen olyan feladat, amit 

érdemben igénybe veszünk. A központi orvosi ügyelet biztosításához is egyre többet kell 

hozzátenni. 

 

A kialakult körülményekre és a településünk érdekeire való tekintettel javasolom, hogy 

vegyük fontolóra a ZKTT-ből történő kilépést és kezdjünk tárgyalásokat a kistérség váltásra. 

 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, a határozati javaslatot 

elfogadni szíveskedjen. 

 

Eplény, 2011. december 19. 

 Fiskál János 

 polgármester 

 

Határozati javaslat 

 

 

…../2011.(XII.21.) Kt. számú határozat  

 

1./ Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testülete, a Zirc Kistérség Többcélú Társulása 

Tanácsában kialakult fenntarthatatlan helyzetre való tekintettel, – amely a tisztességes, 

tényekkel alátámasztott költségfelosztás mellőzésére, az ellentmondásos és megtévesztő 

adatokra és előterjesztésekre, valamint az érdemi előkészítést nélkülöző bizottság munkára 

vezethető vissza – a Társulásból történő kilépést és a kistérség váltást fontolóra veszi és arról 

a szükséges döntést 2012. I. félévében meghozza. 

 

2./ A képviselő-testület egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy tárgyalásokat 

kezdeményezzen egy esetleges kistérség váltás előkészítésére és annak eredményéről a 

képviselő-testületnek számoljon be. 

 

3./ A képviselő-testület a tárgyalások eredményének és a ZKTT Tanácsának változtatási 

hajlandóságától teszi függővé végleges döntését. 

 

Felelős: Fiskál János polgármester 

Határidő: 1./ és 3./ pontban: 2012. április 30.  

 2./ pontban: azonnal, illetve folyamatosan  


