JEGYZŐKÖNYV

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

2009. AUGUSZTUS 17.

HATÁROZATOK SZÁMA: 16, 17, 18/2009.
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Jegyzőkönyv

Bak, Sárhida és Zalatárnok Községek Önkormányzati Képviselő-testületei 2009. augusztus
17. napján 18,15 órai kezdettel megtartott együttes üléséről.
Az ülés helye: Képviselő-testület hivatali helyisége Bak.
Jelen vannak: Molnár Károly baki polgármester, Balogh Elemér, Béresné Simon Eszter,
Magyar Zoltán, Sipos László, Tamás Béláné, ifj. Vas László baki települési képviselők.
Bakos Tibor sárhidai polgármester, Gáspár Lászlóné, Korcsmár Károly, Mázsa Ferenc,
Németh Ervinné, Pete Istvánné, Tóbiás Tamás Sándor sárhidai települési képviselők.
Ábrahám Aladár polgármester, Császár László, Fitos László, Szípőcs Józsefné, Pintér Gyula
zalatárnoki települési képviselők.
Igazoltan távol: Andris Lászlóné, Harmath Péter, Hetényi László baki települési képviselők,
Szakony Lászlóné sárhidai települési képviselő, Grámán László, Hermán Zoltán zalatárnoki
települési képviselők.
Lakosság részéről: 1 fő
Tanácskozási joggal meghívottak: Dr. Gombos Gábor körjegyző, Garamvölgyi György
ÁMK igazgató.
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,
sárhidai 8 fő települési képviselőből 7 fő, a zalatárnoki 8 fő települési képviselőből 5 fő
megjelent.
Az együttes ülést megnyitja. Javaslatot tesz az ülés napirendjére, elmondja, hogy a
meghívóban közölt sorrendet megfordítanák, először a Körjegyzőség 2009. évi első féléves
beszámolóját tárgyalnák. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze. A baki képviselő-testület
7 igen szavazattal, a sárhidai képviselő-testület 7 igen szavazattal a zalatárnoki képviselőtestület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirend tárgyalását fogadja el:
NAPIREND:
1. Tájékoztató a Körjegyzőség 2009. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről.
Előadó: dr. Gombos Gábor körjegyző
2. A Göcsej Kapuja Bak ÁMK igazgatói állásra pályázat(ok) megtárgyalása.
Előadó: Molnár Károly polgármester Bak
3. Egyebek.

Napirendek tárgyalása:
1. Tájékoztató a Körjegyzőség 2009. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről.
Előadó: dr. Gombos Gábor körjegyző
Az előterjesztést a képviselő-testületek tagjai a meghívóval együtt kézhez kapták.
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dr. Gombos Gábor körjegyző elmondja, hogy az előterjesztést kiküldték. A kiküldött anyag
óta annyi változás volt, hogy Bocfölde a tartozását rendezte, múlt héten pénteken átutalásra
került az építési előadónak a közös bérmegosztásából a még fennmaradó tartozás. Ez majd a
második félévben fog majd realizálódni. A kolléganő, aki készítette az előterjesztést
szabadságon van, így ha kérdésük van, megpróbál rá válaszolni. Ezt a beszámolót azért kell
most tárgyalni, mert beépül a baki önkormányzat beszámolójába, amit szeptember 15-ig
terjesztenek elő elfogadásra.
Tamás Béláné baki települési képviselő megkérdezi, hogy mi az a 7 ezer forint működési
bevétel.
dr. Gombos Gábor körjegyző elmondja, hogy valószínű, hogy eljárási illetéket fizettek be,
igazgatási szolgáltatási díjbevétel. elmondja még, hogy a bevételek és kiadások 1-2 %-os
teljesülését tudják tartani.
Mázsa Ferenc sárhidai települési képviselő megkérdezi, hogy 21. pontnál az eredeti
előirányzatban nem szerepelt összeg a ténylegesnél pedig van, ez micsoda?
dr. Gombos Gábor körjegyző elmondja, hogy valószínű, hogy Schulcz Géza felmentéséhez
kapcsolódó tétel volt. (vagy szabadságmegváltás, vagy a felmentéséhez kapcsolódik) Az
előirányzatban ugyanannyi az összeg, tehát ez nem változott.
Molnár Károly baki polgármester megkérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e
még kérdés?
Balogh Elemér baki települési képviselő elmondja, hogy kérdés nincs, csak megjegyzés, ha
a körjegyzőséget tárgyalják nem ártott volna, ha itt van a pénzügyes kolléga is. Majd
megkérdezi, hogy mi van a létszámcsökkentéses pályázattal.
dr. Gombos Gábor körjegyző elmondja, hogy a Schulcz Géza létszámcsökkentéses
pályázatát tavasszal nem sikerült beadni (két határidőt kellett elhalasztani) úgy néz ki, hogy
szeptember 15-ével adják be. Erről majd szeptember 15-ig kell döntést hozni a képviselőtestületeknek, a korábbi döntést majd vissza kell vonni (mivel a határidőt nem tudták tartani
egyéb okok miatt) A Schulcz Géza létszámcsökkentéses pályázatánál 4.132 ezer Ft-ot
szeretnének visszaigényelni.
Több hozzászólás nem hangzott el.
Molnár Károly polgármester javaslatára Bak Község Önkormányzati Képviselő-testülete 7
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, Sárhida Község Önkormányzati
Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:

16/2009. számú együttes Határozat:
Bak és Sárhida Községek Önkormányzati Képviselő-testületei a
Körjegyzőség 2009. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló
– jegyzőkönyvhöz mellékelt – tájékoztatót elfogadják.
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Határidő: folyamatos
Felelős: Molnár Károly polgármester
Molnár Károly baki polgármester a következő napirendi pont tárgyalásáig 10 perc szünetet
rendelt el.
Szünet
Molnár Károly baki polgármester a szünetet követően megállapítja, hogy mindhárom
képviselő-testület határozatképes.
2. A Göcsej Kapuja Bak ÁMK igazgatói állásra pályázat(ok) megtárgyalása.
Előadó: Molnár Károly polgármester Bak
Molnár Károly polgármester elmondja, hogy a Göcsej Kapuja Bak ÁMK igazgatói
álláshelyére 1 pályázat érkezett be. A határozat képességet megállapítja és egyben zárt ülést
rendel el.
A lakosság részéről jelen volt személy távozott az ülésről.
Molnár Károly baki polgármester elmondja, hogy a pályázat ismertetése előtt Ügyrendi
Bizottság megalakítását kell végrehajtaniuk. Mindhárom képviselő-testületet kér, hogy
jelöljenek ki maguk közül egy képviselőt, aki a bizottságban benn lesz. Kéri a képviselőtestületeket, hogy tegyenek javaslatot. A baki képviselő-testület Balogh Elemér, a sárhidai
képviselő-testület Németh Ervinné, a zalatárnoki képviselő-testület pedig Fitos László
települési képviselőt javasolta az Ügyrendi Bizottságba.
Molnár Károly baki polgármester javaslatára Bak Község Önkormányzati Képviselőtestülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, Sárhida Község
Önkormányzati Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
Zalatárnok Község Önkormányzati Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
17/2009. számú együttes Határozat:
Bak, Sárhida és Zalatárnok Önkormányzati Képviselő-testületei
Ügyrendi Bizottságot hoznak létre.
Az Ügyrendi Bizottság tagjai:
 Balogh Elemér baki települési képviselő
 Németh Ervinné sárhidai települési képviselő
 Fitos László zalatárnoki települési képviselő
Az Ügyrendi Bizottság feladata a titkos szavazás lebonyolítása az
igazgatói kinevezéshez.

Molnár Károly baki polgármester megkérdezi a baki képviselő-testületet, hogy a
testületben részt vevő 2 fő pedagógus (Béresné Simon Eszter, Tamás Béláné) szavazását
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elfogadják, illetve javasolják az ő tartózkodásukat a szavazástól. Majd megkérdezi a sárhidai
képviselő-testületet, hogy az 1 fő pedagógus (Pete Istvánné) szavazását elfogadják-e.
A képviselő-testületek elfogadták, hogy a pedagógusok is szavazzanak.
Molnár Károly polgármester megkéri Garamvölgyi György ÁMK igazgatót, hogy
ismertesse a pályázatát.
Ábrahám Aladár zalatárnoki polgármester javasolja, hogy mivel minden képviselő
megkapta a pályázatot és elolvasta, nem tartja szükségesnek az ismertetést. Ha valakinek
kérdése van, felteheti az igazgató úr felé.
Molnár Károly baki polgármester elfogadta a zalatárnoki polgármester indítványát.
Elmondja, hogy „én azért szeretném hallani az igazgató hangját egy kicsit”.
Garamvölgyi György ÁMK igazgató ismerteti a pályázat főbb elemeit, kiemelve a
mikrotérségek szerepének erősítését. Várja a kérdéseket.
Balogh Elemér baki települési képviselő elmondja, „hogy tudják, hogy az iskola létszám
gondokkal küzd, ha a törvény így marad, akkor két év múlva elvileg nekik nem lehet általános
iskolájuk”. (ha jól tudja, akkor az ötödik osztályban 9 gyermek van). Erre vonatkozóan
milyen elképzelései vannak?
Garamvölgyi György ÁMK igazgató elmondja, hogy „ez a kilenc gyerek hál istennek 13”.
Átmeneti megoldásra a következő év végén javasolja, hogy erre a konkrét problémára
térjenek vissza egy év múlva. Elmondja, hogy vannak már megkeresések, de ő ebben nem
illetékes, hogy erről beszéljen. Úgy érzi, hogy ez a kérdés pozitív irányba változhat. A
szomszédos falvakkal való együttműködés vezethet sikerhez. Majd elmondja, hogy a sárhidai
kis intézmény olyan módszertani tapasztalatokat tud behozni a rendszerbe, hogy Bagodból
fognak jönni megnézni, hogy ezt hogyan kell csinálni.
Molnár Károly baki polgármester megköszöni a hozzászólást. Megkérdezi, hogy van-e
még kérdés? Mivel kérdés nem volt a szavazás lebonyolítását rendeli el. Elmondja, hogy a
körjegyző javaslatot tett, illetve kéri, hogy a szavazás titkos szavazással legyen lebonyolítva
jogszabályi rendelkezés szerint. Ehhez elkészítették a szavazólapokat. Az Ügyrendi Bizottság
tagjai a szavazólapok kiosztását követően egy másik helyiségben bonyolítják le a szavazást, a
képviselő-testületek tagjai egyenként viszik a szavazólapokat leadni, utána pedig a bizottság
értékeli a szavazatokat, majd eredményt hirdetnek. Ismerteti a szavazás módját.
Szavazás.
Balogh Elemér baki települési képviselő, Ügyrendi Bizottság tagja elmondja, hogy a baki
képviselő-testületből 7 fő, a sárhidai képviselő-testületből 7 fő, a zalatárnoki képviselőtestületből pedig 5 fő szavazott, 19 érvényes szavazat volt az urnában. A 19 szavazatból 18
szavazatnál az „igen” szó volt Garamvölgyi György neve mellett aláhúzva, 1 szavazatnál a
„nem” szó volt aláhúzva. A Bizottság megállapítja, hogy Garamvölgyi Györgyöt a képviselőtestületek 5 évre megválasztották a Göcsej Kapuja Bak ÁMK igazgatójává. Gratulál a
kinevezéséhez sok sikert kívánva.
Balogh Elemér baki települési képviselő, Ügyrendi Bizottság tagja javaslatára Bak Község
Önkormányzati Képviselő-testülete, Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete,
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Zalatárnok Község Önkormányzati Képviselő-testülete titkos szavazással 18 igen szavazattal,
1 ellenszavazattal a következő együttes határozatot hozta:
18/2009. számú együttes Határozat:
Bak, Sárhida és Zalatárnok Községek Önkormányzati Képviselőtestületei a Göcsej Kapuja Bak Általános Művelődési Központ
igazgatójának Garamvölgyi György (Zalaegerszeg, Vizslaparki u. 44/b)
az Általános Iskola Bak magyar nyelv és irodalom szakos tanárát
határozott időre, 2009. augusztus 1. napjától 2014. augusztus 1. napjáig
a tantestület támogató véleményével kinevezi.
Határidő: azonnal
Felelős: Molnár Károly baki polgármester
Bakos Tibor sárhidai polgármester
Ábrahám Aladár zalatárnoki polgármester
Dr. Gombos Gábor körjegyző ügymenetért
Garamvölgyi György ÁMK igazgatója megköszöni a bizalmat. Megkéri a képviselőtestületetek, hogy továbbra is figyelemmel és odaadással kísérjék azt a munkát, ami az
intézményben folyik. Ők is azon lesznek a pedagógusokkal együtt, hogy a közösség
elvárásainak megfelelően dolgozzanak.
Molnár Károly baki polgármester elmondja, hogy augusztus 1-vel nevezik ki az igazgató
urat, és 5 évre szól a megbízatás. Jó egészséget, jó munkát kíván az igazgató úrnak.
dr. Gombos Gábor körjegyző elmondja, hogy helyesbít, a kinevezés lejárta lesz augusztus 1.
Jogszabályi változás miatt július 15. és augusztus 15. közé lehet adni a kinevezéseket. A
korábbi megbízatása az igazgató úrnak augusztus 31-ig szólt és emiatt van, hogy most
megbízott és kinevezett igazgató is egyszerre. Nyílván le fog mondani a megbízotti
kinevezésről és akkor kinevezett igazgatója lesz az intézménynek.
3. Egyebek.
Molnár Károly baki polgármester megkérdezi, hogy az egyebek napirendi pontban van-e
valakinek kérdése, javaslata?
Molnár Károly baki polgármester – mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el megköszöni a megjelenést majd az ülést 19,30 órakor bezárja.
Kmf.

Molnár Károly
polgármester

Bakos Tibor
polgármester

dr. Gombos Gábor
körjegyző

Ábrahám Aladár
polgármester

