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Jegyzőkönyv
Bak, Sárhida és Zalatárnok Községek Önkormányzati Képviselő-testületei 2009. február 23.
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, Sipos László, Tamás Béláné, ifj. Vas László baki települési
képviselők.
Bakos Tibor sárhidai polgármester, Gáspár Lászlóné, Mázsa Ferenc, Németh Ervinné, Pete
Istvánné, Szakony Lászlóné sárhidai települési képviselők.
Ábrahám Aladár zalatárnoki polgármester, Császár László, Fitos László, Grámán László,
Hermán Zoltán, Pintér Gyula, Szípőcs Józsefné zalatárnoki települési képviselők.
Igazoltan távol: Hetényi László baki települési képviselő, Korcsmár Károly sárhidai
települési képviselő.
Tanácskozási joggal meghívottak: Dr. Gombos Gábor körjegyző, Leitnerné Nagy Judit
pénzügyi ügyintéző, Simon Ferencné 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 7 fő, a
sárhidai 8 fő települési képviselőből 6 fő, a zalatárnoki 8 fő települési képviselőből 7 fő
megjelent.
Az együttes ülést megnyitja. Javaslatot tesz az ülés napirendjére, mely alapján a baki
képviselő-testület 8 igen szavazattal, a sárhidai képviselő-testület 6 igen szavazattal a
zalatárnoki képviselő-testület 7 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.
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Garamvölgyi György ÁMK megbízott igazgató elmondja, hogy az egyeztetéseket
lefolytatták a zalatárnoki képviselő-testülettel, a vita előre haladt, innentől inkább a
kérdésekre válaszol.
Lévay Pálné a zalatárnoki körjegyző megbízásából a könyvbeszerzésekről érdeklődik.
Bödör Ferencné ÁMK gazdasági vezetője elmondja, hogy a könyvbeszerzés milyen
tételekből áll.(pl. tanulói tankönyvek, szakmai könyvek stb.)
Molnár Károly baki polgármester megkérdezi a polgármestereket, hogy kívánnak-e
hozzászólni az előterjesztéshez.
Ábrahám Aladár zalatárnoki polgármester elmondja, hogy neki nincs kérdése.
Bakos Tibor sárhidai polgármester javasolja elfogadásra az előterjesztést.
Hermán Zoltán zalatárnoki települési képviselő elmondja, hogy nem tud egyetérteni azzal,
hogy a társulási megállapodásban Zalatárnok elkötelezte magát 2013 évig.
Molnár Károly polgármester elmondja, hogy amikor létrejött a társulás, akkor 3 évig nem
kellett hozzájárulást fizetni az önkormányzatnak, majd a következő 3 évben kell csak
hozzájárulást fizetnie.
Ábrahám Aladár zalatárnoki polgármester felolvassa a társulási megállapodás 8.2 pontját
és elmondja, hogy 3 évre elkötelezték magukat.
Több hozzászólás nem hangzott el.
Molnár Károly baki polgármester javaslatára Bak Község Önkormányzati Képviselőtestülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, Sárhida Község
Önkormányzati Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
Zalatárnok Község Önkormányzati Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással,
ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:
2/2009. számú együttes Határozat:
Bak, Sárhida és Zalatárnok Községek Önkormányzati Képviselőtestületei a Göcsej Kapuja Bak Általános Művelődési Központ, mint
közös fenntartású intézmény 2009. évi költségvetését az alábbiak
szerint állapítják meg:
A Göcsej Kapuja Bak ÁMK
bevételi és kiadási főösszege:
A kiadási főösszegből:
Működési kiadások:
ebből:
- személyi juttatások:
- munkaadót terhelő járulékok:
- dologi kiadások:

163.135 ezer Ft
163.135 ezer Ft
88.945 ezer Ft
27.886 ezer Ft
46.304 ezer Ft
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A Göcsej Kapuja Bak ÁMK létszámkerete: 35 fő
Határidő: folyamatos
Felelős: Molnár Károly baki polgármester
Bakos Tibor sárhidai polgármester
Ábrahám Aladár zalatárnoki polgármester
Garamvölgyi György ÁMK. mb. igazgató
Sipos László baki települési képviselő 17,40 órakor megérkezett az ülésre.
Molnár Károly baki polgármester javasolja, hogy az egyebekben tárgyalni kívánt társulási
megállapodást most tárgyalják meg.
A képviselő-testületek egyetértettek a javaslattal.
2. Társulási megállapodás - intézmény közös fenntartására - megtárgyalása.
Előadó: Molnár Károly polgármester
Molnár Károly baki polgármester elmondja, hogy az előterjesztést már mindenki
áttanulmányozhatta.
Ábrahám Aladár zalatárnoki polgármester elnézést kér, hogy közbeszól, de a képviselőtestületük még nem tárgyalta meg a társulási megállapodást, és kéri a többi képviselőtestületet, hogy halasszák el a társulási megállapodás megtárgyalását.
Molnár Károly baki polgármester elmondja, hogy a társulási megállapodás megtárgyalását
elhalasszák, és egy későbbi időpontban majd megtárgyalják.
A zalatárnoki képviselő-testület tagjai távoztak az ülésről.
3. 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 elmondja, hogy a múlt képviselő-testületi ülésen több kérés
volt a körjegyzőség költségvetésével kapcsolatosan. Kiegészítésként kiküldték a 2007-20082009. évi költségvetési adatokat, a 2009. évi II. átdolgozott változatot, valamint a
közalkalmazottak és a köztisztviselők juttatásainak kimutatásait összehasonlításul. Várja a
képviselő-testületek kérdéseit.
Baloghné Bacsa Ibolya művelődésszervező megkérdezi, hogy ő hova tartozik, mert a
közalkalmazotti kimutatásban nem szerepel.
Dr. Gombos Gábor körjegyző elmondja, hogy az ÁMK-hoz tartozik.
Simon Ferencné pénzügyi ügyintéző tájékoztatja a képviselő-testületeket, hogy mi célból
készültek a kimutatások, (az iskolában milyen lehetőségek vannak a túlmunka elismerésére,
illetve milyen juttatások vannak). Ez van szembeállítva a köztisztviselők kötelező juttatásaival
és az adható juttatásokkal.
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Garamvölgyi György ÁMK megbízott igazgató a közalkalmazotti juttatásokat bővebben
ismerteti. Majd a túlóra, helyettesítési összegeket ismerteti, mely szaktanár hiánya miatt lett
betervezve.
Simon Ferencné pénzügyi ügyintéző elmondja, hogy itt költségekről van szó.
Mázsa Ferenc sárhidai települési képviselő az előterjesztésben szereplő eredeti költségvetés
és az átdolgozott változat közötti különbségekről kérdez pl. nyelvpótlékról, a 21. pontban
szereplő összegről, takarítási díjról, stb.
Dr. Gombos Gábor körjegyző válaszol a kérdésekre.
Leitnerné Nagy Judit pénzügyi ügyintéző a 21. pont egyéb sajátos juttatásait ismerteti, majd
az I. és II. változatról, a különbségekről beszél.
Tamás Béláné baki települési képviselő a nyelvpótlékkal kapcsolatban megkérdezi, hogy a
köztisztviselőknél szükséges-e a munkakör betöltéséhez az idegen nyelv használata.
Dr. Gombos Gábor körjegyző tájékoztatásul elmondja, hogy milyen nyelvvizsgára van
kötelező nyelvpótlék (alanyi jogon) és van amit törvény, illetve rendelet szabályozhat.
Felolvassa a szabályozást.
A továbbiakban a nyelvpótlékról tartott kisebb vitát a képviselő-testület.
Bakos Tibor sárhidai polgármester elmondja, hogy már a múlt héten is jelezte, hogy úgy
tudja csak elfogadni a juttatásokat, hogy mindkét intézménynél eredeti állapotában marad.
Balogh Elemér baki települési képviselő véleménye szerint a körjegyzőség átdolgozott
költségvetésében nem változott semmi, csak az összegek lettek átrendezve.
Dr. Gombos Gábor körjegyző elmondja, hogy a körjegyzőség központi támogatása
csökkent, a költségvetés összege is csökkent.
Molnár Károly baki polgármester elmondja, hogy ő is a 2009. I. eredeti tervezetet
támogatja. Megalapozza a körjegyzőség munkáját, hogy hogyan gazdálkodik, eredményes
gazdálkodás van mögöttük. Hadd „kardoskodjon” ő is a körjegyzőség dolgozói mellett, ahogy
az igazgató úr is kardoskodott a kollégái mellett. Majd a körjegyzőség munkájáról, a
nehézségekről beszélt.
Tamás Béláné baki települési képviselő véleménye szerint nem elég szigorúak, mert attól
fél, hogy az év végére csak halmozódnak a kiadások. Majd az aggályairól beszél.
Bakos Tibor sárhidai polgármester elmondja, hogy az előző hozzászóló sportszerűtlen volt,
mivel az ÁMK költségvetését már elfogadták, és most mondja, hogy el kell kezdeni a
spórolást, ez a másik féllel szemben (körjegyzőség) sportszerűtlen.
Dr. Gombos Gábor körjegyző a körjegyzőségek működéséről (pl. hármas körjegyzőség
stb.), a helyben lévő munkáról ad tájékoztatást.
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Gáspár Lászlóné sárhidai települési képviselő elmondja, hogy ő a körjegyzőség
költségvetési változatok közül az I. változatot támogatja.
A képviselő-testületek az I. és II. számú tervezetet hosszasan tárgyalták, vitatkoztak az
étkezési utalvány, az utazási költségtérítés, valamint az üdülési csekk vonatkozásában.
Bakos Tibor sárhidai polgármester elmondja, hogy azt tartja korrektnek, ha az első
változatot támogatja.
Dr. Gombos Gábor körjegyző ismerteti a változásokat a költségvetés tervezetben a
javaslatok alapján.
Bakos Tibor sárhidai polgármester felveti, hogy mondják fel a takarítást a vállalkozóval,
ami ott megmarad pénz, az befogja takarni azt az 50 %-ot, amit el akartak venni a
juttatásokból.
Molnár Károly baki polgármester elmondja, hogy a takarítás átszervezését a közeljövőben
kidolgozzák, majd a képviselő-testületek elé terjesztik.
Bödör Ferencné ÁMK gazdasági vezetője elmondja, hogy május hónaptól a takarítást nem a
vállalkozóval végeztetik, hanem más módon.
Dr. Gombos Gábor körjegyző ismerteti a takarítás közalkalmazotti státuszba való
visszahelyezés költségeit, járulékait. Javasolja, hogy a takarítási szerződés módosítását
próbálják meg. (csökkenteni a költségét). Majd több képviselő kezdeményezésére (közcélú
foglalkoztatással megoldani a takarítást) elmondja, hogy a takarítás is bizalmi állás.
(titoktartás, számítógépek, stb.)
Sipos László baki települési képviselő véleménye szerint a takarításnál a gazdaságosabb
megoldást válasszák. Számításaik szerint a vállalkozóval végzett munka többe került, mint a
közalkalmazotti státuszban lévő alkalmazotté.
Molnár Károly baki polgármester javasolja, hogy egyenként menjenek végig a
módosításokon, majd utána szavaznak.
Mázsa Ferenc sárhidai települési képviselő javasolja, hogy az üdülési csekket ne 50 %-os
mértékben csökkentsék, hanem konkrét összeg pl. 50 ezer Ft legyen. Ehhez kéri mindenkinek
az igen szavazatát.
Gáspár Lászlóné sárhidai települési képviselő elmondja, hogy „ilyen piti dolgokon” kell
vitatkozni? A körjegyzőség dolgozói megpróbáltak spórolni. A túlórákat mindenhol
megfizetik, ők meg nem kapnak érte semmit.
A továbbiakban a képviselő-testületek még vitatkoztak a juttatásokon.
Mázsa Ferenc sárhidai települési képviselő elmondja, hogy az eredeti állapothoz visszatérni
nem lehet, ezért a következő változtatásokat javasolja:
- 2009. I. eredeti tervezetnél a 27. pont 500 ezer Ft,
- a 28. pont 336 ezer Ft,
- a 29. pont 736 ezer Ft.
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Az eredeti tervezetnél más semmi nem változik
Molnár Károly baki polgármester a javaslatot szavazásra teszi fel.
Molnár Károly baki polgármester javaslatára Bak Község Önkormányzati Képviselőtestülete 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül, Sárhida Község
Önkormányzati Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül
meghozta a következő határozatot:
3/2009. számú együttes Határozat:
Bak és Sárhida Községek Önkormányzati képviselő-testületei a
Körjegyzőség 2009. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítják
meg:
A Körjegyzőség bevételi és kiadási főösszege:
A kiadási főösszegből:
1. Működési kiadások:
ebből:
- személyi jellegű juttatások:
- munkaadót terhelő járulékok.
- dologi kiadások:
2. Felhalmozási kiadások:

53.000 ezer Ft
52.780 ezer Ft
31.810 ezer Ft
10.640 ezer Ft
10.330 ezer Ft
220 ezer Ft

A Körjegyzőség létszámkerete 2009. január 1 napjától 10 fő
Határidő: folyamatos
Felelős: dr. Gombos Gábor körjegyző
4. Egyebek.
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 20 órakor bezárja.
Kmf.

Molnár Károly
polgármester

Bakos Tibor
polgármester

dr. Gombos Gábor
körjegyző

Ábrahám Aladár
polgármester

