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Jegyzőkönyv
Bak, Sárhida és Zalatárnok Községek Önkormányzati Képviselő-testületei 2009. december
16. 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, Sipos
László, Tamás Béláné, ifj. Vas László baki települési képviselők.
Bakos Tibor polgármester, 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, Hetényi László, Magyar Zoltán baki
települési képviselők, Gáspár Lászlóné sárhidai képviselő, Grámán László, Hermán Zoltán
zalatárnoki települési képviselők.
Tanácskozási joggal meghívottak: Dr. Gombos Gábor körjegyző, Leitnerné Nagy Judit
pénzügyi munkatárs, Garamvölgyi György igazgató Göcsej Kapuja Bak ÁMK, Biró Katalin
pénzügyi munkatárs, Molnár István vállalkozó.
Molnár Károly baki polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján
megállapítja, hogy az együttes ülés határozatképes, a baki 10 fő települési képviselőből 6 fő, a
sárhidai 8 fő települési képviselőből 7 fő, a zalatárnoki 8 fő települési képviselőből 6 fő
megjelent.
Az együttes ülést megnyitja. Javaslatot tesz az ülés napirendjére. A baki képviselő-testület 6
igen szavazattal, a sárhidai képviselő-testület 7 igen szavazattal, a zalatárnoki képviselőtestület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirend tárgyalását fogadja el:

Napirend:
1.

Élelmezési nyersanyagköltségek, intézményi térítési díjak valamint rezsi
költségek meghatározása
Előadó: Dr. Gombos Gábor körjegyző

Napirend tárgyalása:
1.

Élelmezési nyersanyagköltségek, intézményi térítési díjak valamint rezsi költségek
meghatározása
Előadó: Dr. Gombos Gábor körjegyző
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A képviselő-testület tagjai az előterjesztést a meghívóval együtt kézhez kapták.

Molnár Károly polgármester elmondja, hogy az előző ülésen már szó volt a térítési
díjakról. Tekintettel arra, hogy az étkeztetés közbeszerzési eljárás alá esik, az ÁMK
igazgatója ajánlatot kért a Zalaber Kft-től az eljárás lefolytatására. Az Árajánlat 450
ezer Ft + áfa összegű. Javasolta a jelenlegi szerződés felmondását az Atroplusz Kft-vel
6 hónapos felmondási idővel. A szolgáltatás addig folytatódna, ez idő alatt a
közbeszerzési eljárást is le lehet folytatni.
Dr. Gombos Gábor körjegyző tájékoztatja a képviselő-testületeket, hogy a
szerződésben 6 hónapos felmondási idő szerepel. Jelen esetben márciusban ki kell írni
a közbeszerzést, még két árajánlatot kell beszerezni, bíráló bizottságot kell létrehozni a
közbeszerzés lebonyolítására. A szerződés a gesztor önkormányzatnak, a Baki
Önkormányzatnak kell felmondani, a térítési díjakat pedig a három testület hagyja
jóvá.
Balogh Elemér megkérdezi, hogy mielőtt szerződést kötöttünk az Atroplusz Kft-vel,
nem kellet volna közbeszerzési eljárást lefolytatni? A létszám tudomása szerint nem
növekedett, nem érti miért 14 millió Ft az összeg.
Dr. Gombos Gábor körjegyző elmondja, hogy 8 millió Ft feletti rezsiköltségnél kell
közbeszerzési eljárást lefolytatni. A jelenlegi rezsiköltség 14 millió Ft.
Bakos Tibor polgármester aggályát fejezi ki a döntésekkel szemben, úgy látja, hogy
folyamatosan a dolgok után megy a testület, a döntések előtt nem készül fel alaposan
az adott témákról. Érthetetlen, hogy a meghozott döntés után három hónap múlva
szerződést módosítanak a testületek. Valaki megvezette a testületeket, rossz
információval szolgált. Egy éve kötöttük meg ezt a szerződést.
Mázsa Ferenc elmondja, hogy nem lehet a levegőben hagyni ezt a napirendet. Mit
tartalmaz a szerződés? 7.800 ezer Ft-ról szólt a döntés most 14 millió Ft az összeg?
Miért emelkedett a duplájára?
Dr. Gombos Gábor körjegyző elmondja, hogy a házi segítségnyújtás is benne van a
létszámban. Ott is változott a létszám.
Tamás Béláné elmondja, hogy 2008. július 1. napjától él a szerződés. Félévre volt
7.800 ezer Ft, egész évre 14 millió Ft az összeg.
Bakos Tibor polgármester megkérdezi, hogy a 14 millió Ft-ot mikortól kell
számolni? Tudomása szerint a TÁMASZ Alapszolgáltatási intézmény rendezi a házi
segítségnyújtást, a belépéskor vállaltuk, hogy a közétkeztetést a TÁMASZ intézménye
látja el.
Szipőcs Józsefné zalatárnoki képviselő 17,25 órakor távozik az ülésről.

4
Dr. Gombos Gábor körjegyző elmondja, hogy 2009. évre vonatkozik a 14 millió Ft.
Az élelmiszer beszerzést átadtuk a vállalkozónak. 2008. február 1-től ismerteti a
kalkulációt.
Mázsa Ferenc kéri, hogy a 2009. évi változásokat nézzék meg.
Dr. Gombos Gábor körjegyző elmondja, hogy rendeletben fogadjuk el az összeget,
ez az összeg a szerződésben nem szerepel. Kalkuláció alapján nem kellett a
közbeszerzést lefolytatni.
Molnár Károly polgármester megkérdezi, hogy mi okozza a 7 millió Ft-ról a 14
millió Ft-ra való emelkedést, mi tartozik bele ebbe az összegbe?
Garamvölgyi György elmondja, hogy a szülő téríti meg a térítési díj egy részét, ezt
fizetik a vállalkozónak, hisz szolgáltatást vásárolnak a vállalkozótól. Csak azon
összeg kerül kiutalásra, amit rendeletben meghatároztak a testületek.
Bakos Tibor polgármester ismerteti a szerződés 5/a. pontját.
Balogh Elemér elmondja, hogy a tisztánlátás a cél, nemcsak most ebben a témában,
hanem másban is. Név szerinti szavazást kér.
Biró Katalin elmondja, hogy 2008. szeptembertől 2009. szeptemberig tényadatok
vannak.
Bakos Tibor polgármester javasolja, hogy 2010. január 15-ig számolja át a pénzügyi
és gazdasági csoport az étkeztetést. Következő ülésen legyen döntés. A szerződés
felmondásáról szavazzanak, hogy a közbeszerzési eljárási határidőt.

Garamvölgyi György elmondja, hogy ne kényszerítsék a testületek nehéz helyzetbe.
A munkatársai kellő szaktudással végzik e feladatukat.
Leitnerné Nagy Judit pénzügyi munkatárs elmondja, nincs akkora probléma, meg
kell nézni, hogy mennyi adagot tartalmaz a kifizetés és mit tartalmaz a szerződés.
Pete Istvánné javasolja a 2007. évi beszámolóval összevetni az adatokat.
Leitnerné Nagy Judit pénzügyi munkatárs elmondja, hogy nem lesz pontos adat, de
abban az évben szűnt meg a konyha, illetve akkor a közművek nem voltak leválasztva
a rendszerről.
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy azt kell megvizsgálni, hogy miből adódik
a 7 millió Ft-os különbség.
Ábrahám Aladár polgármester elmondja, hogy egyszerű számítással választ kapnak
a kérdésre. Az igazgató úr ne sértődjön meg azon, hogy a két gazdasági csoport
közösen elvégzi a vizsgálatot. Nem érti, hogy egy év alatt megduplázódott az összeg.
Véleménye szerint csupán számítási hiba van.
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Garamvölgyi György elmondja, hogy ha a fenntartó adatot kér, szolgáltatjuk.
Hivatalból vizsgálja meg valaki, hogy ez miért alakult így, jól alkalmaztuk-e a
testületek döntését.
Béresné Simon Eszter megkérdezi, hogy amikor a kalkulációt megkapta az
önkormányzat, valaki utána számolt-e. Lehet, hogy akkor már rossz adatot közöltek,
hogy ne legyen közbeszerzési eljárás.
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy az ajánlat egész évre szól, a szolgáltatást
öt hónapig biztosította a vállalkozó.
Mázsa Ferenc megkérdezi, hogy miért nincs a szerződés mellett a rendelet? Tisztán
lehetne látni, hogy mit fizettünk ki.
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy a kalkuláció 200 napra szól, a
szolgáltatás pedig szeptember 1. napjától van.
Biró Katalin pénzügyi munkatárs elmondja, hogy a tényadatot a nyilvántartásból
meg lehet állapítani.
Garamvölgyi György elmondja, hogy rájuk nem tartozik, hogy a fenntartó milyen
szerződést köt. Az ő feladatuk az önkormányzati rendeletben foglaltak betartása.
Vas László a következő ülésre kéri a szerződést, a kalkulációt, a szerződés
megvalósulását, a jövő évi kalkulációt.
Pete Istvánné elmondja, hogy 2010. január 1-től nem léphet életbe a térítési díj.
Molnár Károly polgármester javasolja, hogy a térítési díjakat csak a vizsgálat után a
következő ülésen tárgyalják.
Bakos Tibor polgármester megkérdezi, hogy minden határidőt be lehet tartani a
kézbeszerzési eljárás lefolytatásához?
Molnár Károly polgármester elmondja, hogy Bak község önkormányzata, mint
gesztor önkormányzat testületi ülésen fog arról dönteni, hogy felmondja az Atroplusz
Kft-vel kötött szerződést.

Egyebek
Mikronet szolgáltatásról tájékoztató
Előadó: Molnár Károly polgármester

Molnár István vállalkozó tájékoztatja a testületet, hogy mikronet szolgáltatással foglalkozik
a Mobillan-Sat Informatikai Szolgáltat és Kereskedelmi Kft. A régi kábeltv oszlopát
elhelyeztük az iskola udvarán ezzel lehetőséget biztosítva mindhárom településen a gyerekek
részére internet szolgáltatás igénybevételét. Felvetődött a szülők részéről, hogy ezen rendszer
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sugárzása veszélyes, ezért bekérték az Országos Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató
Intézet szakvéleményét, melyet átnyújtott a képviselők részére.
Molnár Károly polgármester kéri, hogy a felállított oszlopot kerítéssel zárják körbe,
elkerülve a baleseteket.
Molnár Károly polgármester miután egyéb felvetés nem hangzott el, az ülést 18, 30 órakor
bezárta.

Kmf.
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polgármester Bak
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polgármester Sárhida

Dr. Gombos Gábor
körjegyző

Ábrahám Aladár
polgármester Zalatárnok

