JEGYZŐKÖNYV

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

2009. ÁPRILIS 8.

HATÁROZATOK SZÁMA: 4, 5, 6/2009.
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Jegyzőkönyv

Bak, Sárhida és Zalatárnok Községek Önkormányzati Képviselő-testületei 2009. április 8.
napján 17,10 órai kezdettel megtartott együttes üléséről.
Az ülés helye: Képviselő-testület hivatali helyisége Bak.
Jelen vannak: Molnár Károly baki polgármester, Andris Lászlóné, Balogh Elemér, Béresné
Simon Eszter, Magyar Zoltán, Tamás Béláné, baki települési képviselők.
Bakos Tibor sárhidai polgármester, Mázsa Ferenc, Németh Ervinné, Pete Istvánné, Szakony
Lászlóné, Tóbiás Tamás Sándor sárhidai települési képviselők.
Ábrahám Aladár polgármester, Császár László, Fitos László, Szípőcs Józsefné, Pintér Gyula
zalatárnoki települési képviselők.
Igazoltan távol: Harmath Péter, Hetényi László, Sipos László, ifj. Vas László baki települési
képviselők, Gáspár Lászlóné, Korcsmár Károly sárhidai települési képviselők, Grámán
László, Hermán Zoltán zalatárnoki települési képviselő.
Tanácskozási joggal meghívottak: Dr. Gombos Gábor körjegyző, Leitnerné Nagy Judit
pénzügyi ügyintéző, Simon Ferencné pénzügyi ügyintéző, Marton Csabáné igazgatási
ügyintző, Garamvölgyi György ÁMK igazgató, dr. Szekér Katalin zalatárnoki körjegyző,
Bödör Ferencné ÁMK gazdasági ügyintéző.
Molnár Károly baki polgármester köszönti a megjelenteket. Elmondja, hogy dr. Gombos
Gábor körjegyző nem tud jelen lenni az ülésen, mivel az ügyvédekkel tárgyal, megbízta
Marton Csabáné igazgatási ügyintézőt a helyettesítésére. A jelenléti ív alapján megállapítja,
hogy az együttes ülés határozatképes, a baki 10 fő települési képviselőből 6 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 6
igen szavazattal, a sárhidai képviselő-testület 6 igen szavazattal a zalatárnoki képviselőtestület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirend tárgyalását fogadja el:
NAPIREND:
1. Tájékoztató a Göcsej Kapuja Bak ÁMK, mint közös fenntartású intézmény 2008.
évi költségvetésének végrehajtásáról.
Előadó: Garamvölgyi György ÁMK igazgató
2. Tájékoztató a Körjegyzőség 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról.
Előadó: dr. Gombos Gábor körjegyző
3. Egyebek.

Napirendek tárgyalása:
1. Tájékoztató a Göcsej Kapuja Bak ÁMK, mint közös fenntartású intézmény 2008.
évi költségvetésének végrehajtásáról.
Előadó: Garamvölgyi György ÁMK igazgató
Az előterjesztést a képviselő-testületek tagjai a meghívóval együtt kézhez kapták.
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Molnár Károly polgármester felkéri Garamvölgyi György ÁMK igazgatót, hogy ismertesse
az előterjesztést.
Garamvölgyi György ÁMK igazgató elmondja, hogy egyeztettek a zalatárnoki
körjegyzőséggel, hogy az ő igényeiknek is megfelelő legyen az anyag. Az előterjesztéshez
nem kíván hozzáfűzni, inkább a képviselők kérdéseire válaszol.
Molnár Károly baki polgármester elmondja, hogy a 2009-es esztendő is olyan „szűk” lesz,
mint a 2008-as év. A gazdálkodás keretei is szűkek voltak, de a bérét és a járandóságát
mindenki megkapta. Az ÁMK működtetése fenntartói oldalról finanszírozható volt, a szakmai
eredménye érezhető volt az intézménynek. Elfogadásra javasolja az előterjesztést. Van-e
kérdés?
Balogh Elemér baki települési képviselő megkérdezi, hogy a finanszírozási hiány miatt
kifizetetlen számlák (étkezés, energia, telefondíj, stb.) összege áthúzódik a 2009-es évre,
szerinte, akkor a 2008. év hiánnyal zárult?
Bödör Ferencné ÁMK gazdasági ügyintéző elmondja, hogy ez a 6.835 ezer Ft ez a
költségvetésben előirányzott intézmény finanszírozásnak a maradványa. Év végén nem volt a
számlájukon pénz, azért húzódott át a kifizetés a 2009-évre. Ez nem hiány.
Simon Ferencné pénzügyi ügyintéző a kérdéshez hozzászólva elmondja, hogy az idei
költségvetésből kell ezt az összeget az önkormányzatnak átadni az ÁMK részére.
Több hozzászólás nem hangzott el.
Molnár Károly baki polgármester javaslatára Bak Község Önkormányzati Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül, Sárhida Község
Önkormányzati Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
Zalatárnok Község Önkormányzati Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
4/2009. számú együttes Határozat:
Bak, Sárhida és Zalatárnok Községek Önkormányzati Képviselőtestületei a Göcsej Kapuja Bak Általános Művelődési Központ, mint
társulás keretében működő intézmény 2008. évi költségvetésének
végrehajtásáról szóló zárszámadást – a jegyzőkönyvhöz mellékelt
előterjesztésnek megfelelően – 49.738.000.-Ft teljesített bevétellel,
45.759.000.-Ft teljesített kiadással és 10.701.-Ft pénzmaradvánnyal
elfogadják.
A zalatárnoki képviselő-testület tagjai távoztak az ülésről.
2. Tájékoztató a Körjegyzőség 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról.
Előadó: dr. Gombos Gábor körjegyző
Az előterjesztést a képviselő-testületek tagjai a meghívóval együtt kézhez kapták.
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Marton Csabáné igazgatási ügyintéző (körjegyző megbízásából) elmondja, hogy az
előterjesztéshez nem kíván hozzáfűzni, a kérdésekre válaszol.
Leitnerné Nagy Judit pénzügyi ügyintéző az írásos anyag kiegészítéseként elmondja, hogy
a körjegyzőségnek a 3.309 ezer Ft pénzmaradványa előirányzat maradvány. Sárhida
önkormányzata a körjegyzőség finanszírozását teljes egészében átutalta. Ebből a
pénzmaradványból Sárhidának kb. 1 millió Ft visszajár.
Balogh Elemér baki települési képviselő megjegyzi, hogy az előterjesztés tárgyalása miatt a
jegyző itt lehetett volna, ügyvédekkel tárgyalni máskor is lehet.
Több hozzászólás nem hangzott el.
Molnár Károly baki polgármester javaslatára Bak Község Önkormányzati Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül, Sárhida Község
Önkormányzati Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
meghozta a következő határozatot:
5/2009. számú együttes Határozat:
Bak és Sárhida Községek Önkormányzati Képviselő-testületei a
Körjegyzőség 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
zárszámadást – jegyzőkönyvhöz mellékelt előterjesztésnek
megfelelően – 56.906.000.-Ft teljesített bevétellel, 51.794.000.-Ft
teljesített kiadással elfogadják.
3. Egyebek.
Molnár Károly baki polgármester elmondja, hogy a Schulcz Géza létszámcsökkentésével
kapcsolatos határozatukat ki kell egészíteni.
Marton Csabáné igazgatási ügyintéző (körjegyző megbízásából) ismerteti a határozati
javaslatot.
Molnár Károly baki polgármester javaslatára Bak Község Önkormányzati Képviselőtestülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, Sárhida Község
Önkormányzati Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozták a következő együttes határozatukat:
6/2009. számú Együttes Határozat:
Bak és Sárhida Községek Önkormányzati Képviselő-testületei az
önkormányzati szintű feladat ellátás racionálisabb megszervezése
érdekében a 2008. december 29. napján meghozott 34/2008. számú
együttes határozatukat a következőkkel egészítik ki:
Az önkormányzat intézményei létszámhelyzetének és az intézmények
közötti tervezhető létszám- és álláshely-átcsoportosítás lehetőségének
felülvizsgálata függvényében döntöttek a felmentéssel együtt járó
létszámcsökkentésről.
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Határidő: azonnal
Felelős: dr. Gombos Gábor körjegyző
Molnár Károly baki polgármester megkérdezi, hogy kinek van kérdése, bejelentenivalója.
Bejelentés, közlemény nem hangzott el.
Molnár Károly baki polgármester megköszöni a megjelenést majd az ülést 17,30 órakor
bezárja.
Kmf.
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