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Jegyzőkönyv
Bak, Sárhida és Zalatárnok Községek Önkormányzati Képviselő-testületei 2009. február 16.
napján 17,20 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, Harmath Péter, Hetényi László, Sipos László, Tamás Béláné, ifj. Vas László
baki települési képviselők.
Bakos Tibor sárhidai polgármester, Gáspár Lászlóné, Korcsmár Károly, Mázsa Ferenc,
Németh Ervinné, Pete Istvánné, Szakony Lászlóné sárhidai települési képviselők.
Ábrahám Aladár zalatárnoki polgármester, Császár László, Fitos László, Szípőcs Józsefné
zalatárnoki települési képviselők.
Igazoltan távol: Grámán László, Hermán Zoltán, Pintér Gyula zalatárnoki települési
képviselők.
Tanácskozási joggal meghívottak: Dr. Gombos Gábor körjegyző, Leitnerné Nagy Judit
pénzügyi ügyintéző, Biró Katalin pénzügyi ügyintéző, Garamvölgyi György ÁMK mb.
igazgató, Bödör Ferencné ÁMK gazd. vez., dr. Szekér Katalin zalatárnoki körjegyző, Gaálné
Farkas Valéria óvodavezető, Baloghné Bacsa Ibolya művelődésszervező.
Molnár Károly baki polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján
megállapítja, hogy az együttes ülés határozatképes, a baki 10 fő települési képviselőből 9 fő, a
sárhidai 8 fő települési képviselőből 7 fő, a zalatárnoki 8 fő települési képviselőből 4 fő
megjelent.
Az együttes ülést megnyitja. Javaslatot tesz az ülés napirendjére, mely alapján a baki
képviselő-testület 9 igen szavazattal, a sárhidai képviselő-testület 7 igen szavazattal a
zalatárnoki képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirend tárgyalását
fogadja el:
NAPIREND:
1. A Göcsej Kapuja Bak ÁMK 2009. évi költségvetési tervezet megtárgyalása.
Előadó: Garamvölgyi György ÁMK igazgató
2. A Körjegyzőség 2009. évi költségvetésének megállapítása.
Előadó: dr. Gombos Gábor körjegyző
3. Egyebek.

Napirendek tárgyalása:
1. A Göcsej Kapuja Bak ÁMK 2009. évi költségvetési tervezet megtárgyalása.
Előadó: Garamvölgyi György ÁMK igazgató
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést a meghívóval együtt kézhez kapták.
Dr. Gombos Gábor körjegyző elmondja, hogy a zalatárnoki képviselő-testület nem
határozatképes.
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Gáspár Lászlóné sárhidai települési képviselő véleménye, hogy már megint törvénysértést
követnek el, ha határozatképtelenség miatt megtárgyalják az ÁMK költségvetését. Elmondja,
hogy a jegyző úr beszámolója még nem történt meg feléje az ÁMK-nak a megalakulásával
kapcsolatban, pedig külön kérte, hogy a jegyzőkönyvben szerepeljen a kérése. Igaz a
jegyzőkönyvet nem nézte meg, ez az ő hibája.
Balogh Elemér baki települési képviselő az előző hozzászólással kapcsolatban javasolja,
hogy, mint régen most is legyen két jegyzőkönyv-hitelesítő. Majd javasolja, hogy a nemrég
elhunyt sárhidai képviselő Nagyné Pete Rozália emlékére egy perces néma megemlékezést
tartsanak.
Molnár Károly baki polgármester felkéri a képviselő-testületeket, hogy álljanak fel a
megemlékezéshez.
A megemlékezést követően Ábrahám Aladár zalatárnoki polgármester elnézést kér, hogy
megint miattuk határozatképtelen az együttes ülés, majd ismerteti a távollétek okait.
Molnár Károly baki polgármester elmondja, hogy jövő hétfőre újra összehívják az együttes
ülést, a meghívókat kiküldik.
A zalatárnoki képviselő-testület tagjai távoztak az ülésről.
2. A Körjegyzőség 2009. évi költségvetésének megállapítása.
Előadó: dr. Gombos Gábor körjegyző
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést a meghívóval együtt kézhez kapták.
Dr. Gombos Gábor körjegyző először a tavalyi, majd az idei költségvetés számadatait
ismerteti, összehasonlítva azokat. Elmondja, hogy a 2009. évi költségvetés 2 millió Ft-tal
kevesebb, mint a tavalyi, annak ellenére, hogy az állami támogatás 1,9 millió Ft-tal csökkent.
Kérdéseket vár a képviselő-testületektől az előterjesztéssel kapcsolatban.
Gáspár Lászlóné sárhidai települési képviselő elmondja, hogy szép, hogy 2 millióval
kevesebb a költségvetés, de ebből hiányzik egy pénzügyesnek a bére. A pénzügyes bére nem
teszi ki a 2 millió-t, tehát valami spórolás még történt.
Dr. Gombos Gábor körjegyző kiegészítésül elmondja, hogy a december 31-én felmentett
építési ügyintéző bérével még számoltak. Április 15-ig lehet beadni a létszámcsökkentéses
pályázatot, ha nyernek, akkor a kifizetett összeg egy részét visszaigényelhetik.
Biró Katalin pénzügyi ügyintéző elmondja, hogy a végkielégítés teljes összegét, a
felmentési időre járó illetmény felét visszakaphatják, valamint ezek járulékait is.
Leitnerné Nagy Judit pénzügyi ügyintéző tájékoztatja képviselő-testületeket, hogy nagyon
sok dologban spóroltak, pl. telefonközpont, takarítás kiszervezése. Elmondja még, hogy a
tavalyi évben kifizetett jubileumi jutalmak magasabb összegűek voltak, mint az idei
tervezettek, mivel tavaly több volt a 35 éves jubileumi jutalomban részesültek száma, mint az
idén. A működési költségeken is megpróbáltak takarékoskodni. A körjegyzőség informatikai
eszközellátottsága jó, ezért csak egy számítógép beszerzést terveztek ez évre (meghibásodás
esetén), a nyomtatókba is olcsóbban tudják megvásárolni a festékpatronokat.
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Bakos Tibor sárhidai polgármester megkérdezi, hogy az „Út a munkához” program
keretében a hivatal takarítása bekerült-e a költségvetésbe. Véleménye szerint így olcsóbb
lenne a takarítás, mintha vállalkozóval végeztetnék.
Leitnerné Nagy Judit pénzügyi ügyintéző elmondja, hogy amíg nincs konkrét döntés, addig
nem lehet betervezni. Hozzáteszi még, hogy mindenféle embert a hivatalba beengedni nem
lehet, minden iratot nem lehet elzárni, tehát megbízható személyt lehet alkalmazni e program
keretében, meg kell gondolni, hogy ki takarítson. A hivatali apparátusnak esküt kell tenni a
titoktartásra, ezt az utat valamilyen szinten mindenkinek be kell tartani.
Hetényi László baki települési képviselő a köztisztviselők személyi juttatásai felől
érdeklődik. Elmondja, hogy az előterjesztésben két mondat szól a juttatásokról, nincs
tételesen kidolgozva. Tavaly is aggályosnak tartotta az üdülési csekkek kiosztását, mivel a
ktv. szerint ez csak adható. Az utazási költségtérítés 80 %-ra való mérséklését javasolja,
valamint kíváncsi a tavalyi és az idei étkezési utalvány összegére.
Dr. Gombos Gábor körjegyző elmondja, hogy az üdülési hozzájárulás a ktv. felhatalmazása
alapján önkormányzati rendeletben lett szabályozva. A közlekedési költségtérítést, melynek
mértéke 100 %, szintén a ktv. felhatalmazása alapján a közszolgálati szabályzat tartalmazza.
Étkezési utalvány (meleg), valamint a szemüvegtérítést is a ktv. felhatalmazása alapján lett
meghatározva.
Béresné Simon Eszter baki települési képviselő megkérdezi, hogy melyik rendeletben lett
ez szabályozva?
Dr. Gombos Gábor körjegyző elmondja, hogy a ktv. módosítása után lett szabályozva 2001.
évben.
Hetényi László baki települési képviselő javasolja, hogy a rendeletet módosítsák, amit a
törvény előír minimum juttatásokat, azokat adják meg. Most mindenkit sújt a válság, az
országban mindenhol, ezt érezzük az ÁMK költségvetésében, a szociális költségek
lefaragásánál is. Nem ért egyet a körjegyzőség költségvetésével, véleménye szerint a
juttatásokat szabályozzák másként.
Molnár Károly polgármester baki polgármester megkéri a képviselő-testületeket, hogy
tegyenek javaslatokat a módosításra. Javasolja, hogy az utazási költségtérítésnél kövessék az
ÁMK gyakorlatát, 80%-ot térítsenek.
Hetényi László baki települési képviselő javaslata, hogy a köztisztviselők is annyi étkezési
utalványt kapjanak, mint az ÁMK dolgozói, valamint az üdülési csekket pedig szüntessék
meg.
Bakos Tibor sárhidai polgármester javaslata, hogy jó lenne a juttatásokról kapniuk egy
tételes, összegszerű írásbeli tájékoztatót, hogy tudjanak hasonlítani, hogy ebben a
költségvetésben mekkora összeggel szerepel.
Mázsa Ferenc sárhidai települési képviselő is egyetért a polgármester javaslatával.
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Gáspár Lászlóné sárhidai települési képviselő elmondja, hogy a köztisztviselőknek a
túlóráért nem fizetnek, valamilyen szinten lehetne jutalmazni is. Nem biztos, hogy akkor
gazdálkodnak jól, ha az üdülési csekket is elveszik.
Bakos Tibor sárhidai polgármester elmondja, hogy az egyeztetésnél elmondta, hogy úgy
tudja elképzelni a csökkentéseket, hogy komplettan vesznek mindent, ha egyik helyen (ÁMK)
csökkentenek, akkor a másik helyen (hivatal) is csökkentsenek. Elmondja még, hogy nem
biztos, hogy ezzel kell kezdeni a spórolást. Javasolja, hogy az írásbeli összehasonlítás
(táblázat) kézhezvétele után döntsenek.
Hetényi László baki települési képviselő elmondja, hogy ő nem személyeskedik senkivel.
Azért vetette fel a juttatások kérdését, csökkentését, mert ő azért képviselő, hogy a lakosság
érdekeit képviselje, a lakosság véleményét tükrözte, amit ö elmondott. Megkérdezi, hogy a
pedagógusok miért nem kapnak üdülési csekket, ők miért nem kapnak ilyen juttatásokat. Az
étkezési hozzájárulásban ők is ugyanolyan családot látnak el, mint bárki más. Véleménye
szerint egységesíteni kellene a juttatásokat az ÁMK dolgozóival.
Molnár Károly baki polgármester elmondja, hogy egyetért azzal, hogy ésszerűsíteni kell.
Úgy érzi, hogy a körjegyzőség dolgozói az elmúlt időszakban megpróbáltak olyan
rendszerben dolgozni, ami a takarékosságot segítette elő, gazdálkodtak. Egyetért a sárhidai
polgármesterrel, hogy a következő képviselő-testületi ülésen döntsenek erről, úgy, hogy
igazából ne sérüljön senkinek az érdeke sem.
Dr. Gombos Gábor körjegyző a témához hozzászólva elmondja, hogy a köztisztviselői
illetményalap nem változott, tehát ugyanannyit kapunk, mint tavaly. A másik dolog, hogy a
tizenharmadik havi juttatásnak is csak az egy bizonyos részét kapjuk meg. Az utazási
költségtérítéssel kapcsolatban elmondja, hogy az üzemanyagköltség, amit kapnak, csak 4-5
napra elég, legalábbis neki. Azt senki nem kérdezi meg, hogyha értekezleten vagyunk, akkor
hányszor kell 200 forintot beledobni a parkoló automatába és ez mennyit jelent havonta.
Elmondja, hogy vannak költségek melyeket, nem lehet érvényesíteni. Véleménye szerint
ezeket a költségeket is tervezzék meg, vegyenek parkoló bérletet és akkor nincsenek ezek a
költségek.
Béresné Simon Eszter baki települési képviselő elmondja, hogy ne azon vitatkozzanak,
hogy ki mennyit dolgozik. Ő is költ a saját munkahelyén, használja a saját autóját, feláldozza
a szabadidejét, senki ki nem fizeti neki. Az üdülési csekkel kapcsolatban megkérdezi, hogy
mennyi az összege egy évben.
Dr. Gombos Gábor körjegyző elmondja, hogy 71.500.-Ft.
Béresné Simon Eszter baki települési képviselő elmondja, hogy az akkor a körjegyzőségen
évente 700 ezer Ft, ami nem kis pénz. Ő meg nem kap üdülési csekket. A továbbiakban
hosszasan elmondja, hogy ő mennyi eszközt, fénymásolópapírt, stb.-t vesz meg a saját
pénzéből, ahhoz, hogy tanítani tudjon. Mindenki így van ezzel, de senki nem lengeti, hogy
„igen én vagyok a frankó”. Az igazgató úr a ruhapénzt, valamint az étkezési utalványt is meg
akarta szüntetni, pedig az étkezési utalvány összege fele annyi, mint a körjegyzőségi
dolgozóké. Úgy gondolja, hogy akkor a hivatalnak is valamiről le kellene mondani.
Hetényi László baki települési képviselő felveti, hogy a képviselők még nem kaptak
tiszteletdíjat. A 2007 évi költségvetésbe beterveztek bruttó 150 ezer Ft-ot, el lett fogadva, nem
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volt módosítva a költségvetés, hogy nem kapták meg. Ha ő megkapta volna, akkor a
Polgárőrség számlájára utalta volna. Elmondja még, hogy vezetőként dolgozott, ott is kellett
túlórázni, pénz nem volt, szabadidő kiadásában oldották meg. Azt gondolja, hogy a túlórákat
szabadidőként ki lehetne adni.
Dr. Gombos Gábor körjegyző elmondja, hogy a szabadságokat is nagyon nehéz kiadni.
Elmondja még, hogy a rendeletet át fogják nézni, kidolgozzák a juttatásokat is táblázatos
rendszerbe.
Leitnerné Nagy Judit pénzügyi ügyintéző megkérdezi, hogy konkrétan mit kell kidolgozni,
mert vannak kötelezően előírt juttatások is.
Dr. Gombos Gábor körjegyző elmondja, hogy úgy dolgozzák ki, hogy mi az ami törvény
szerint kötelező, mi az ami adható és akkor arra tesznek javaslatot.
Leitnerné Nagy Judit pénzügyi ügyintéző elmondja, hogy törvény szerint a munkaruha
juttatás kötelező, a természetbeni juttatások, az étkezési utalvány stb. adható a törvény szerinti
legmagasabb összegben. Kéri a képviselő-testületeket, hogy döntsenek, mert „szorít a
határidő”, a költségvetést15-ig be kell terjeszteni.
Garamvölgyi György ÁMK megbízott igazgatója hozzászólásában elmondja, hogy az
étkezési jegy, az utazási költségtérítés, a munkaruha juttatás az, ami érdemben befolyásolhatja
a költségvetést.
A továbbiakban a képviselő-testületek a természetbeni juttatásokról, az erről szóló rendeletről
tárgyaltak, vitatkoztak.
Molnár Károly baki polgármester elmondja, hogy akkor egy hét múlva tárgyalják meg a
körjegyzőség költségvetését, kiküldik az összehasonlító táblázatot, a javaslatot a körjegyzőség
költségvetésére.
3. Egyebek.
Dr. Gombos Gábor körjegyző elmondja, hogy a MÁK jelezte, hogy módosítani kell a
körjegyzőség alapító okiratát, megszűntek a TEÁOR számok és e helyett szakágazati
számokat kell beírni. Ismerteti a szakágazati számokat, majd kéri a képviselő-testületeket,
hogy az alapító okirat módosítását szíveskedjenek jóváhagyni.
Molnár Károly baki polgármester javaslatára Bak Község Önkormányzati Képviselőtestülete 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, Sárhida Község
Önkormányzati Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta a következő határozatot:
1/2009. számú együttes Határozat:
Bak-Sárhida Községek Önkormányzati Képviselő-testületei a BakSárhida Községek Körjegyzősége Alapító Okirata – jegyzőkönyvhöz
mellékelt - módosítását elfogadják.
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A képviselő-testület felkéri a körjegyzőt a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Gombos Gábor körjegyző
Molnár Károly baki polgármester megkérdezi, hogy van-e bejelentenivalója, kérdése a
képviselő-testületeknek.
Molnár Károly baki polgármester – miután bejelentés, kérdés nem hangzott el megköszöni a megjelenést majd az együttes ülést 19,40 órakor bezárja.
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