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Jegyzőkönyv
Bak, Sárhida és Zalatárnok Községek Önkormányzati Képviselő-testületei 2009. november
12. napján 17 órai kezdettel megtartott együttes üléséről.
Az ülés helye: Képviselő-testület hivatali helyisége Bak
Jelen vannak: Molnár Károly polgármester, Balogh Elemér, Béresné Simon Eszter, Magyar
Zoltán, Sipos László, Tamás Béláné, ifj. Vas László baki települési képviselők.
Bakos Tibor polgármester, Korcsmár Károly, Mázsa Ferenc, Németh Ervinné, Pete Istvánné,
Tóbiás Tamás Sándor sárhidai települési képviselők.
Ábrahám Aladár, Császsár László, Fitos László, Szipőcs Józsefné, Pintér Gyula zalatárnoki
települési képviselők.
Igazoltan távol: Andris Lászlóné, Harmath Péter, Hetényi László baki települési képviselők,
Gáspár Lászlóné, Szakony Lászlóné sárhidai képviselők, Grámán László, Hermán Zoltán
zalatárnoki települési képviselők.
Tanácskozási joggal meghívottak: Dr. Gombos Gábor körjegyző, Leitnerné Nagy Judit,
Simon Ferencné, Biró Katalin pénzügyi munkatárs, Garamvölgyi György igazgató Göcsej
Kapuja Bak ÁMK.
Molnár Károly baki polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján
megállapítja, hogy az együttes ülés határozatképes, a baki 10 fő települési képviselőből 7 fő, a
sárhidai 8 fő települési képviselőből 6 fő, a zalatárnoki 8 fő települési képviselőből 5 fő
megjelent.
Az együttes ülést megnyitja. Javaslatot tesz az ülés napirendjére. A baki képviselő-testület 7
igen szavazattal, a sárhidai képviselő-testület 6 igen szavazattal, a zalatárnoki képviselőtestület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirend tárgyalását fogadja el:

Napirend:

1. Göcsej Kapuja Bak ÁMK TÁMOP „Építő Közösségek” pályázata
Előadó: Garamvölgyi György igazgató

Napirend tárgyalása:
1. Göcsej Kapuja Bak ÁMK TÁMOP „Építő Közösségek” pályázata
Előadó: Garamvölgyi György igazgató
Garamvölgyi György igazgató tájékoztatja a képviselő testületet, hogy a benyújtani kívánt
pályázat uniós támogatottságú, célja, hogy a Göcsej Kapuja ÁMK az intézményi
akkreditáció megszerzését követően alkalmassá váljon
a felnőttképzést segítő
szolgáltatások nyújtására, a képzések szervezésére, lebonyolítására. Célja még a gyengén
képzett, elhelyezkedni nem tudó emberek képzése, illetve a jövőre nézve kertgondozás,
biotermelés és szobaasszony képzés feltételeinek a megteremtése. A képzés időtartama 22
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hónap, a projekt keretében az összes költség 100 %-a elszámolható. A pályázati összeg
10 %-a fordítható beruházásra, támogatás esetén a faluházban oktató terem leválasztása,
illetve informatikai eszközök beszerzése történne. Az elnyerhető támogatás mértéke
minimum 10 millió, maximum 30 millió Ft.
Balogh Elemér megkérdezi, hogy mindez 2 millió Ft-os költséget jelent? Ha nem tudjuk
finanszírozni, milyen lehetőség van?
Garamvölgyi György válaszában elmondja, hogy az összeg 40%-a hívható le előlegként,
utána 10%-onként kell elszámolni. Kötelező fél év után elkészíteni az első beszámolót, az
előleg összegét folyamatosan görgetjük magunk előtt. Az utolsó 2 millió Ft kb. négy
hónap múlva térül meg. Finanszírozás hiánya miatt banki lehívást kell kérni.
Balogh Elemér kéri a jelenlévő pénzügyi munkatársakat, hogy nyilatkozzanak, aztán utána
döntsön a képviselő testület.
Molnár Károly megkérdezi, hogy ezzel a programmal az intézménynek keletkezik-e
bevétele? Terem bérleti díj, oktatási díj, stb.
Garamvölgyi György elmondja, mivel a pályázatot az intézmény adja be, ennek a
projektnek a hozadéka az lesz, hogy akkreditált képző lesz az intézmény, illetve
eszközfejlesztésre 2,2 millió Ft-ot fordíthat, mely a faluháznál jelentkezik, illetve lesz az
intézménynek egy honlapja. Itt az ún. haszon nem a pályázattal térül meg, hanem a
képzésekben. Bízom abban, hogy a pályázat nyertes lesz a térségben.
Simon Ferencné pénzügyi munkatárs elmondja, hogy a képviselő-testület döntéséhez
támogatást nem tudnak adni, mivel most értesülünk erről. Ha jól értette, három település
pályázik, megkérdezi, ki lesz a költségviselő, a kedvezményezett? A fenntartási
kötelezettségről kér részletes tájékoztatást. Milyen költségek merülnek fel a projekt
befejezése után?
Garamvölgyi György elmondja, hogy 2 millió Ft költség utólag kerül finanszírozásra. A
költségeket a pályázónak ki kell termelni. Elmondja továbbá, hogy mind a
kötelezettségvállaló, mind a kedvezményezett az ÁMK lesz.
Bíró Katalin pénzügyi munkatárs megkérdezi, hogy jól érti-e az elmondottakat, azaz a 40
%-os előleg nagyobb hányada csak a pályázat végén kerül felhasználásra, a 10%-onkénti
lehívásból folyamatosan történik a pályázat finanszírozása.
Garamvölgyi György válaszában elmondja, hogy a végén éljük fel az előleget, ebből
elsősorban a három település profitál. 2011. év végén 2012. februárban számolunk el. A 2
millió Ft-ot meg kell előlegezni, amelyre várhatóan banki hitelt kell felvenni. Tárgyalni
kell a bankkal, hogy milyen feltételekkel biztosítja a hitelt.
Biró Katalin pénzügyi munkatárs megkérdezi, hogy ki veszi fel a hitelt?
Garamvölgyi György elmondja, hogy a pályázat benyújtásakor nem kell dönteni, mindez
tárgyalás kérdése. Megkérdezi, hogy a jelenlegi hitel kamata hány %?
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Balogh Elemér képviselő 17,31 órakor távozik az ülésről.
Biró Katalin pénzügyi munkatárs elmondja, hogy jelenleg likvid hitele van az
önkormányzatnak, amelyet kedvezményes feltételekkel biztosított a számlavezetőnk.
Kamata 12 %. A hitelfelvétel kérdését azért vetette fel, mivel az önkormányzatnak több
pályázata van elbírálás alatt pl. Faluház IKSZT pályázat, stb. amelyhez nyertessége esetén
az önerőhöz, az áfa kifizetéséhez biztosítani kell az összeget, amely az önkormányzat
jelenlegi anyagi helyzetét tekintve várhatóan csak hitelfelvétellel lesz biztosítható. Nem
tudni, hogy az önkormányzat esetleges hitelkérelme kedvezően kerül-e elbírálásra.
Bakos Tibor polgármester megkérdezi, hogy a képző szakemberek rendelkezésre állnake? A jelenlegi létszámban jelent-e változást?
Garamvölgyi György elmondja, hogy a képző szakembereket szabadon lehet kiválasztani,
tervezik egy projektmenedzser foglalkoztatását 4 órában, 22 hónap időtartamra. A
létszámban ez nem jelent változást. A dolgozók, akik a programban részt vesznek
megbízási szerződéssel kerülnek foglalkoztatásra. Életszerű, hogy külső szakember legyen
a képzést végző.
Bakos Tibor polgármester úgy érti, hogy lesz egy 4 órában foglalkoztatott
projektmenedzser, aki a létszámba beszámít. Aggályát fejezi ki ezzel kapcsolatban, hisz a
beadott létszámcsökkentési pályázatnál ez probléma lehet.
Biró Katalin pénzügyi munkatárs elmondja, hogy ezzel kapcsolatban állásfoglalást kell
kérni a minisztériumtól, mivel kinevezés esetén határozott időre fél fővel emelkedne az
ÁMK létszámkerete. Az idei évben benyújtott létszámcsökkentési pályázatban vállaltuk,
hogy sem intézményi, sem önkormányzati szinten nem emelkedik a létszám. A pályázat
abban az esetben ismeri el a létszámnövekedést, ha feladat bővülés következik be
felsőbbrendű jogszabályból adódóan. Egyéb esetben nem garantálható, hogy elfogadják-e
a fél fős határozott idejű létszámbővülést, amely a támogatás visszafizetését
eredményezheti. Célszerű lenne a 4 órás foglalkoztatás megbízási szerződéssel való
ellátása, így nem kerül be a létszámba. Megkérdezi, hogy van-e a pályázatírásnak
költsége.
Garamvölgyi György elmondja, hogy nincs a pályázatírásnak költsége, mivel „házon”
belül készült el a pályázat.
Bakos Tibor polgármester aggályát fejezi az ötéves fenntartási kötelezettséggel
kapcsolatban.
Garamvölgyi György elmondja, ha a tevékenység megszűnik, nincs fenntartási
kötelezettsége az önkormányzatoknak.

Molnár Károly polgármester felteszi a kérdést, aki egyetért azzal, hogy a Göcsej Kapuja
Bak Általános Művelődési Központ a TÁMOP „Építő Közösségek” elnevezésű
pályázatban részt vegyen, kézfeltartással szavazzon.
Bak Község Önkormányzati Képviselő-testülete képviselő-testület 7 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül, Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete 6
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igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, Zalatárnok Község Önkormányzati
Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:

23/2009. számú Határozat

Bak, Sárhida és Zalatárnok Községek Önkormányzati
Képviselő-testülete hozzájárul a Göcsej Kapuja Bak Általános
Művelődési Központ részvételéhez a TÁMOP 3.2.3/09/1. „Építő
Közösségek” közművelődési intézmények az élethosszig tartó
tanulásért című pályázaton.

A fenntarthatóság biztosítása érdekében a Göcsej Kapuja Bak
Általános Művelődési Központ vállalja, hogy :
- a támogatott projekt keretében létrehozott kapacitásokat,
szolgáltatásokat az 1083/2006 EK rendelet szerint a projekt
befejezését követően 5 évig fenntartja,
- a támogatott projekt során akkreditált intézményben létrehozott
felnőttképzési szolgáltatások fenntartását: help-desk tanácsadói
szolgáltatást és évente legalább egy saját vagy kihelyezetett,
minimum 90 órás felnőttképzési program megszervezését,
lebonyolítását a projekt befejezését követő 5 éves időszakban,
- a projekt megvalósításának zárásától számított 5 évig a
támogatás visszafizetésének terhe mellett biztosítja, hogy a
támogatásból felújított vagy átalakított ingatlan, illetve
beszerzett eszközök rendeltetésében és azok tulajdonjog
viszonyaiban változás nem történik, használatából bármely
szervezetnek jogtalan előnye nem származik. A támogatás által
megvalósított fejlesztés eredménye (beleértve kifejlesztett
szolgáltatások és eszközbeszerzés) a fenntartási kötelezettség
fennállása alatt. A Támogató előzetes jóváhagyása nélkül nem
idegeníthető el, nem terhelhető meg, nem adható bérbe.
-

a
projekttel
kapcsolatos
minden
dokumentumot
elkülönítetten nyilvántartja és legalább 2020. december 31ig azokat megőrzi.

Határidő: folyamatos
Felelős: Molnár Károly polgármester Bak
Bakos Tibor polgármester Sárhida
Ábrahám Aladár polgármester Zalatárnok
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Molnár Károly polgármester miután hozzászólás nem volt, megköszönte a az ülésen való
megjelenést és az ülést 18 órakor bezárta.

Kmf.

Molnár Károly
polgármester Bak

Bakos Tibor
polgármester Sárhida

Dr. Gombos Gábor
körjegyző

Ábrahám Aladár
polgármester Zalatárnok

