JEGYZŐKÖNYV
BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI
EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL

2009. szeptember 14.

Rendeletek száma: 1/2009. (IX.15.)
Határozatok száma: 19, 20, 21, 22/2009.

Jegyzőkönyv

Bak, Sárhida és Zalatárnok Községek Önkormányzati Képviselő-testületei 2009. szeptember
14. napján 19 órai kezdettel megtartott együttes üléséről.

Az ülés helye: Képviselő-testület hivatali helyisége Bak

Jelen vannak: Molnár Károly polgármester, Balogh Elemér, Béresné Simon Eszter, Hetényi
László, Magyar Zoltán, Sipos László, Tamás Béláné, ifj. Vas László baki települési
képviselők.
Bakos Tibor polgármester, Gáspár Lászlóné, Korcsmár Károly, Mázsa Ferenc, Németh
Ervinné, Pete Istvánné, Szakony Lászlóné, 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 baki települési képviselők, Grámán László,
Hermán Zoltán zalatárnoki települési képviselők.
Tanácskozási joggal meghívottak: Dr. Gombos Gábor körjegyző, Leitnerné Nagy Judit
pénzügyi munkatárs, Gyergyák Zoltán gazdasági vezető Göcsej Kapuja Bak ÁMK, Biró
Katalin pénzügyi munkatárs.
Molnár Károly baki polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján
megállapítja, hogy az együttes ülés határozatképes, a baki 10 fő települési képviselőből 8 fő, a
sárhidai 8 fő települési képviselőből8 fő, a zalatárnoki 8 fő települési képviselőből 6 fő
megjelent.
Az együttes ülést megnyitja. Javaslatot tesz az ülés napirendjére. A baki képviselő-testület 8
igen szavazattal, a sárhidai képviselő-testület 8 igen szavazattal, a zalatárnoki képviselőtestület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirend tárgyalását fogadja el:

Napirend:

1. Tájékoztató a Göcsej Kapuja Bak ÁMK 2009, évi gazdálkodásának első félévi
helyzetéről.
Előadó: Molnár Károly polgármester Bak
2. Élelmezési nyersanyagköltségek és intézményi térítési díjak módosítása
Előadó: Gyergyák Zoltán gazdasági vezető
3. Göcsej Kapuja Bak ÁMK alapító okiratának módosítása
Előadó: Molnár Károly polgármester Bak
4. Bak-Sárhida Községek Körjegyzősége Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Dr. Gombos Gábor körjegyző

5. Létszámcsökkentési pályázat
Előadó: Dr. Gombos Gábor körjegyző
6. Egyebek.

Napirend tárgyalása:

1. Tájékoztató a Göcsej Kapuja Bak ÁMK 2009, évi gazdálkodásának első félévi
helyzetéről.
Előadó: Molnár Károly polgármester Bak
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést a meghívóval együtt kézhez kapták.
Gyergyák Zoltán gazdasági vezető röviden tájékoztatja a képviselő-testületet a
gazdálkodásról. Elmondja, hogy a közműdíjakon tudnak spórolni azáltal, hogy a
konyha teljesítményének a csökkentését kérték, így a költségek csökkenni fognak. A
szállítók felé tartozásaink vannak, de igyekszünk minden számlát kifizetni. Az
Atroplusz Kft-nek van nagyobb tartozása felénk, többszöri tárgyalás volt ez ügyben.
Ígéretet kaptunk a számla mielőbbi kiegyenlítésére.
Molnár Károly polgármester felteszi a kérést, aki egyetért a Göcsej Kapuja Bak
ÁMK 2009. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló beszámolóval,
kézfeltartással szavazzon.
Bak Község Önkormányzati Képviselő-testülete képviselő-testület 8 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül, Sárhida Község Önkormányzati Képviselőtestülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, Zalatárnok Község
Önkormányzati Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta a következő határozatot:

19/2009. számú együttes Határozat

Bak, Sárhida és Zalatárnok Községek Önkormányzati
Képviselő-testületei a Göcsej Kapuja Bak ÁMK 2009.
évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló –
jegyzőkönyvhöz mellékelt- tájékoztatót elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Gombos Gábor körjegyző

2. Élelmezési nyersanyagköltségek és intézményi térítési díjak módosítása
Előadó: Gyergyák Zoltán gazdasági vezető

A képviselő-testületek tagjai az előterjesztést a meghívóval együtt kézhez kapták.
Gyergyák Zoltán gazdasági vezető elmondja, hogy az élelmezési térítési díj
módosítására az áfa törvény változása miatt van szükség. 2009. július 1. napjától az
eddigi 20%-ról 25 %-ra emelték fel az áfát. Mivel az élelmezési térítési díjról szóló
rendelet korábban nem úgy lett megállapítva, hogy nettó összeg + áfa, ezért ezt át kell
vezetni. Javasolja a jövőben úgy megállapítani és a rendeletbe foglalni az összegeket,
hogy nettó összeg + áfa, így a törvényi változások folytán nem kell újra tárgyalni.
Visszamenőlegesen nem lehet érvényesíteni, ezért 2009. október 1. napjától javasolja
figyelembe venni.
Balogh Elemér megkérdezi, hogy a szociális étkeztetési térítési díjakról nem szól az
előterjesztés.
Molnár Károly polgármester válaszában elmondja, hogy a szociális étkeztetést a
TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény látja el, a térítési díjat a Többcélú Társaulás
szedi be. Ők még nem jelezték a módosítást.

Molnár Károly polgármester felteszi a kérést, aki egyetért
az élelmezési
nyersanyagköltségek és intézményi térítési díjak módosításával, kézfeltartással
szavazzon.
Bak Község Önkormányzati Képviselő-testülete képviselő-testület 8 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül, Sárhida Község Önkormányzati Képviselőtestülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, Zalatárnok Község
Önkormányzati Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül megalkotta a következő együttes rendeletet:

1/2009. (IX.15.) számú együttes Rendelet
Bak, Sárhida és Zalatárnok Községek Önkormányzati
Képviselő-testületei az élelmezési nyersanyagköltségek
és az intézményi térítési díjak módosításáról szóló
együttes rendeletet megalkotja.
A rendelet eredeti, teljes szövege a jegyzőkönyvhöz
csatolva.

3. Göcsej Kapuja Bak ÁMK alapító okiratának módosítása
Előadó: Molnár Károly polgármester Bak
A képviselő-testületek az előterjesztést a meghívóval együtt kézhez kapták.
Dr. Gombos Gábor körjegyző elmondja, hogy az alapító okiratot törvényi
kötelezettségnek megfelelve kell módosítani úgy, hogy az alapító okiratba a
szakfeladatokat be kell építeni.
Molnár Károly polgármester felteszi a kérést, aki egyetért a Göcsej Kapuja Bak
ÁMK alapító okiratának módosításával, kézfeltartással szavazzon.
Bak Község Önkormányzati Képviselő-testülete képviselő-testület 8 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül, Sárhida Község Önkormányzati Képviselőtestülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, Zalatárnok Község
Önkormányzati Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta a következő határozatot:

20/2009. számú együttes Határozat

Bak, Sárhida, Zalatárnok Községek Önkormányzati
Képviselő-testületei a Göcsej Kapuja Bak Általános
Művelődési Központ számára a költségvetési szervek
jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. 2. § (2)
bekezdése és 4. §-a, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
tv. 37. § (5) bekezdése, valamint az államháztartás működési
rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10. §-a
szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően az alapító
okirat szakfeladat rend szerinti módosítását elfogadják.
A képviselő-testületek felhatalmazzák a körjegyzőt a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: 2009. szeptember 30.
Felelős: Dr. Gombos Gábor körjegyző

4. Bak-Sárhida Községek Körjegyzősége Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Dr. Gombos Gábor körjegyző
A képviselő-testületek az előterjesztést a meghívóval együtt kézhez kapták.
Molnár Károly polgármester felteszi a kérést, aki egyetért a Bak-Sárhida Községek
Körjegyzősége alapító okiratának módosításával, kézfeltartással szavazzon.

Bak Község Önkormányzati Képviselő-testülete képviselő-testület 8 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül, Sárhida Község Önkormányzati Képviselőtestülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a
következő határozatot:

21/2009. számú együttes Határozat

Bak és Sárhida Községek Önkormányzati Képviselőtestületei a Bak-Sárhida Községek Körjegyzősége alapító
okiratának a költségvetési szervek jogállásáról és
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. 2. § (2)
bekezdése és a 4 §-a, valamint az államháztartás
működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm.
rendelet 10. §-a szerinti tartalmi követelményeknek
megfelelően az alapító okirat szakfeladat rend szerinti
módosítását elfogadják.
A módosított okirat eredeti példánya a jegyzőkönyvhöz
csatolva.
A képviselő-testületek felhatalmazzák a körjegyzőt a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2009. szeptember 30.
Határidő: Dr. Gombos Gábor körjegyző

5. Létszámcsökkentési pályázat
Előadó: Dr. Gombos Gábor körjegyző
Biró Katalin pénzügyi munkatárs elmondja, hogy módosítani kell a 15/2009. számú
határozatot, mivel a 2 fő létszámcsökkentésből felmentéssel történő megszüntetés
közül csak egy valósult meg 2009. július 1-i hatállyal. A dajka munkakörben dolgozó
közalkalmazott jogviszonya a mai napig nem került megszüntetésre, melyet 2009.
augusztus 1. napi hatállyal kellett volna megszüntetni. A létszámcsökkentési döntés
2009. szeptember 30-át megelőzően született, ezért a jövő évi létszámcsökkentési
pályázat keretében nem adható be a dajkára, a támogatási igénnyel csak az idei évben
élhetünk.
Dr. Gombos Gábor körjegyző elmondja, hogy a megszüntetéssel érintett dajka
munkakört betöltő személy augusztus közepéig szabadságon volt az ÁMK
tájékoztatása szerint.
Balogh Elemér megkérdezi, hogy mekkora összeget kell visszafizetni.
Biró Katalin pénzügyi munkatárs elmondja, hogy 2009. április és július hónapban is
beadásra került a műszaki ügyintézőt érintő létszámcsökkentési pályázat, amelyeket

vissza kellett vonnunk, mivel a tavalyi évben meghozott határozatban foglaltakat nem
teljes mértékben teljesítettük, azaz intézményi és önkormányzati szinten is egy fővel
nőtt a létszám, amelyet önkormányzati döntésen kívüli jogszabály nem indokolt.
Annak érdekében, hogy most 3 főre vonatkozó támogatási igényünket érvényesíteni
tudjuk, várhatóan a 2008. évi létszámcsökkentési pályázat keretében elnyert
támogatást részben vagy egészben kamatokkal növelten vissza kell fizetnünk. A
pontos összeg jelenleg nem ismert, csak az alaptámogatás összegét tudjuk, mely
2.738.471 Ft.
Dr. Gombos Gábor körjegyző elmondja, hogy a legnagyobb probléma, hogy az
ÁMK nem hajtotta végre a létszámcsökkentési pályázatot. Egy fő dolgozó, dajka, aki
érintett a létszámcsökkentésben, táppénzen van. A műszaki ügyintéző esetében pedig
csak ebben az évben adhatjuk be a pályázatot.
Balogh Elemér megkérdezi, hogy az iskolában a két dolgozó esetében mi a lehetőség.
A karbantartó és az iskolatitkárra gondol.
Biró Katalin pénzügyi munkatárs elmondja, hogy ők a prémium évek programban
vesznek részt.
Molnár Károly polgármester felteszi a kérést, aki egyetért azzal, hogy a
létszámcsökkentési pályázat a Magyar Államkincstár által javasoltak szerint kerüljön
beadásra kézfeltartással szavazzon.
Bak Község Önkormányzati Képviselő-testülete képviselő-testület 8 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül, Sárhida Község Önkormányzati Képviselőtestülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, Zalatárnok Község
Önkormányzati Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta a következő határozatot:

22/2009. számú együttes Határozat:

Bak, Sárhida és Zalatárnok Községek Önkormányzati Képviselőtestületei a 2009. július 02. napján tartott együttes ülésén hozott
15/2009. számú együttes határozatukat az alábbiak szerint módosítják:
Bak, Sárhida és Zalatárnok Községek Önkormányzati Képviselőtestületei a Göcsej Kapuja Bak Általános Művelődési Központban az
önkormányzati szintű feladat ellátás racionálisabb megszervezése
érdekében létszámcsökkentést hajtanak végre, mellyel a sárhidai
Némethy Miklós Általános Iskola és Óvoda tagintézményben
megszüntetik az iskolában 1 fő pedagógus álláshelyet 2009. július 01.
napi hatállyal a Kjt. 25. § (2) bek. e. pontja, illetve 30. § (1) bek. b.
pontja alapján, az óvodában 1 fő dajka álláshelyet 2009. szeptember 22.
napi hatállyal a Kjt. 25. § (2) bek. e. pontja, illetve 30. § (1) bek. b.
pontja alapján.

A létszámcsökkentéssel megszüntetett pedagógus és dajka álláshelyek
5 évig nem kerülhetnek visszaállításra, kivéve, ha - önkormányzati
rendeleten kívüli – jogszabályváltozásból adódó többletfeladatok ezt
indokolttá teszik.
A létszámcsökkentést követően:
- Göcsej Kapuja Bak Általános Művelődési Központ
létszámkerete 2009. december 01.-től 33 főről 32 főre
csökken, továbbá 2010. május 22.-től 32 főről 31 főre
csökken,
- Bak Község Önkormányzata összesített létszámkerete 2009.
december 01.-től 51 főről 50 főre csökken, továbbá 2010.
május 22.-től 50 főről 49 főre csökken.
Az álláshelyek megszüntetéssel érintett dolgozók jogviszonyban töltött
ideje folyamatosságának megszakítás nélküli foglalkoztatására az
önkormányzatnál (költségvetési szerveinél) a meglévő üres
álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a
tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás
következtében a fenntartói körén kívüli munkáltatónál nincs lehetőség.
Az önkormányzat intézményei létszámhelyzetének és az intézmények
közötti tervezhető létszám- és álláshely-átcsoportosítás lehetőségének
felülvizsgálata függvényében döntöttek a képviselő-testületek a
létszámcsökkentésről.
A
képviselő-testület
megbízza
az
intézményvezetőt
létszámcsökkentésből adódó munkáltatói intézkedések megtételére.

a

Határidő: folyamatos, illetve 2009. december 31.
Felelős: Molnár Károly baki polgármester
Bakos Tibor sárhidai polgármester
Ábrahám Aladár zalatárnoki polgármester
Operatív végrehajtásért felelős: dr. Gombos Gábor körjegyző
Garamvölgyi György ÁMK igazgató a végrehajtásért

Molnár Károly polgármester megkérdezi, hogy kinek van kérdése, véleménye.
Molnár Károly polgármester miután egyéb közlemény, hozzászólás nem hangzott el, az
ülést 19, 45 órakor bezárta.
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Zalatárnok
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körjegyző

