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Jegyzőkönyv

Bak, Sárhida és Zalatárnok Községek Önkormányzati Képviselő-testületei 2009. július 2.
napján 17,30 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, Hetényi László, Magyar Zoltán, Sipos László, Tamás Béláné, ifj. Vas László
baki települési képviselők.
Bakos Tibor sárhidai polgármester, Korcsmár Károly, Mázsa Ferenc, Németh Ervinné, Pete
Istvánné, Szakony Lászlóné, sárhidai települési képviselők.
Ábrahám Aladár polgármester, Császár László, Fitos László, Szípőcs Józsefné, Pintér Gyula
zalatárnoki települési képviselők.
Igazoltan távol: Harmath Péter baki települési képviselő, Gáspár Lászlóné, Tóbiás Tamás
Sándor sárhidai települési képviselők, Grámán László, Hermán Zoltán zalatárnoki települési
képviselők.
Tanácskozási joggal meghívottak: Dr. Gombos Gábor körjegyző, Leitnerné Nagy Judit
pénzügyi ügyintéző, Gyergyák Zoltán ÁMK gazdasági vezető.
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,
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 9
igen szavazattal, a sárhidai képviselő-testület 6 igen szavazattal a zalatárnoki képviselőtestület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirend tárgyalását fogadja el:
NAPIREND:
1. A Göcsej Kapuja Bak Általános Művelődési Központ 2009. évi költségvetésének
módosítása.
Előadó: Garamvölgyi György ÁMK igazgató helyett Gyergyák Zoltán ÁMK
gazd.vez.
2. Egyebek.

Napirendek tárgyalása:
1. A Göcsej Kapuja Bak Általános Művelődési Központ 2009. évi költségvetésének
módosítása.
Előadó: Garamvölgyi György ÁMK igazgató helyett Gyergyák Zoltán ÁMK
gazd.vez.

Az előterjesztést a képviselő-testületek tagjai a meghívóval együtt kézhez kapták.
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Molnár Károly baki polgármester bemutatja Gyergyák Zoltán ÁMK gazdasági vezetőt a
képviselő-testületeknek. elmondja, hogy Garamvölgyi György ÁMK igazgató őt bízta meg,
hogy terjessze elő a költségvetés módosítást.
Gyergyák Zoltán ÁMK gazdasági vezető röviden elmondja, hogy az ÁMK költségvetését a
baki önkormányzat 35/2009. számú határozatában biztosított 1,101 ezer Ft támogatás (volt
szolgálati lakás felújítási munkái), valamint a közös képviselő-testületi ülésen hozott 9/2009.
számú határozatban július 1-től való létszámcsökkentés miatt kell módosítani. Elmondja,
hogy a baki óvodában 1 fő dajka, illetve az ÁMK-ban 1 fő karbantartói állás szűnik meg.
Ezek kerültek átvezetésre a költségvetésükben. A bevételi előirányzat 163.135 ezer Ft-ról
164.236 ezer Ft-ra emelkedett. Az előterjesztés 3. oldalán található, hogyan változtak a
létszámok. Ha bármilyen kérdés van, akkor szívesen válaszol.
Szakony Lászlóné sárhidai települési képviselő megkérdezi, hogy az előterjesztésben 2009.
január 1-től gazdasági ügyintéző 1 fő volt, 2009. július 1-től pedig 2 fő-re változott, miért?
Gyergyák Zoltán ÁMK gazdasági vezető elmondja, hogy a májusi együttes ülésen
tárgyalták a képviselő-testületek az ÁMK SZMSZ-ét, abban volt egy előterjesztés, amiben az
ÁMK-nak a gazdasági egységének a kialakítása hogyan kerül megvalósításra, abban volt egy
fő gazdasági vezető, 2 fő gazdasági ügyintéző és az iskolatitkári állás megszüntetésre kerül.
Ezután a második gazdasági ügyintéző kapcsolt munkakörben látja el az iskolatitkári
feladatokat.
Balogh Elemér baki települési képviselő elmondja, hogy olyan tájékoztatást kaptak, hogy
nem jár semmiféle anyagi kiadással, hogyha egy fővel kevesebb lesz, ha úgy vesszük, akkor
mégsem lesz kevesebb.
Gyergyák Zoltán ÁMK gazdasági vezető elmondja, hogy nem fog járni plusz kiadással,
mert két fővel csökkeni fog az ÁMK létszámkerete 35-ről 33-ra. Annyiban van kiadás, hogy
van a felmentési idő, a végkielégítés, akinek van azt ki kell fizetni. Az egyik dolgozónál van,
a másik prémiuméves. A prémiuméves bér visszatérül teljes egészében, a felmentés és a
végkielégítés összegére pedig meg lehet igényelni a támogatást. Úgyhogy plusz kiadással
semmiképp sem fog járni.
Molnár Károly baki polgármester elmondja, hogy tehát akkor 35-ről 33-főre csökken a
létszám.
Több hozzászólás nem hangzott el.
Molnár Károly baki polgármester javaslatára Bak Község Önkormányzati Képviselőtestülete 9 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, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
13/2009. számú együttes Határozat:
Bak, Sárhida és Zalatárnok Községek Önkormányzati Képviselőtestületei a Göcsej Kapuja Bak Általános Művelődési Központ, mint
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közös fenntartású intézmény 2009. évi módosított költségvetését az
alábbiak szerint állapítják meg:
A Göcsej Kapuja Bak ÁMK
bevételi és kiadási főösszege:
A kiadási főösszegből:
1. Működési kiadások:
ebből:
- személyi juttatások:
- munkaadót terhelő járulékok:
- dologi kiadások:
2. Felhalmozási kiadások:

164.236 ezer Ft
163.135 ezer Ft
88.945 ezer Ft
27.886 ezer Ft
46.304 ezer Ft
1.101 ezer Ft

A Göcsej Kapuja Bak ÁMK létszámkerete: 33 fő
Határidő: folyamatos
Felelős: Molnár Károly baki polgármester
Bakos Tibor sárhidai polgármester
Ábrahám Aladár zalatárnoki polgármester
Garamvölgyi György ÁMK. mb. igazgató
2. Egyebek.
a) Létszámcsökkentés megtárgyalása.
Az előterjesztést a képviselő-testületek tagjai az ülés előtt kézhez kapták.
dr. Gombos Gábor körjegyző elmondja, hogy az igazgató úr egy újabb létszámcsökkentési
előterjesztést tett a képviselő-testületek elé, melyet a sárhidai képviselő-testület megtárgyalt.
Bakos Tibor sárhidai polgármester elmondja, hogy ezt az előterjesztést azért most kapták
kézhez, mert tegnapelőtt tárgyalt ez ügyben az ÁMK vezetésével. Sárhida megtárgyalta,
mivel az ő költségvetésüket érinti, de a három település dönt a létszámcsökkentésről.
Gyergyák Zoltán ÁMK gazdasági vezető elmondja, hogy a költségvetés módosításának
június 30-ig meg kell történni és mivel nem lehetett június 30-án megtartani az ülést, és mivel
az április testületi ülésen döntött a testület a felújítási támogatásról, ezt a féléves beszámolóba
be kell építeni (annak meg az a feltétele, hogy június 30-ig meg kell tárgyalni). Ezért
technikai okok miatt javasolták, hogy kerüljön be ez a napirend ide, ne kelljen még egy
testületi ülést összehívni.
Molnár Károly baki polgármester elmondja, hogy ő kérte a körjegyző urat, hogy
lehetőségeik szerint 30-án, vagy 29-én tartsák az ülést.
Balogh Elemér baki települési képviselő megkérdezi, hogy mi volt az akadálya?
Molnár Károly baki települési képviselő elmondja, hogy technikai akadálya volt.
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dr. Gombos Gábor körjegyző elmondja, hogy nekik is fel kell készülniük arra, hogy
elkészüljön a rendelet, amit a pénzügyi vezetőnek el kell készíteni. Tehát mindenre időt kell
szakítani. „Sajnos nem tudunk többet, ennyien vagyunk, mindenkinek meg van a saját dolga,
feladata. Meg kellett várni amíg az ÁMK kapott adatot a MÁK-tól a pénzügyi mutatók
alapján meg tudja csinálni a munkáját és nem az, hogy naponta este kapják meg az e-maileket,
hogy ennyi normatívával. Azért, hogy ötször dolgozzanak és ötször készítsenek el valamit, ne
haragudjon, nem fogjuk megcsinálni.”
Hetényi László baki települési képviselő elmondja, hogy csak 3 napon múlott az egész?
Hétfőn is lehetett volna tartani az ülést.
dr. Gombos Gábor körjegyző elmondja, hogy 5 nappal előbb ki kell küldeni az anyagot,
annyit azért engedtessék meg, hogy sajnos ilyen a MÁK rendszere, így dolgozik, ugyanakkor
meg a másik oldalon követelnek. Nagyon sokszor vitatkoznak, nem tudnak mit csinálni.
Követelik a határidőket.
Hetényi László települési képviselő elmondja, ha 3 nappal az ülés előtt kapták volna meg az
anyagot, 3 nap alatt is át tudták volna nézni.
Ábrahám Aladár zalatárnoki polgármester elmondja, „hogy most már hiába húzzuk
egymás haját ezt jobbra már nem tudjuk megcsinálni, ha mulasztás van benn azt látjuk, de ha
nem fogadjuk el, akkor még nagyobb mulasztás van bent, mert ugye nincs módosított
költségvetés. Legyen ez egy olyan példa, amelyre ugye a jegyző úr is jobban rá fog figyelni a
következőben, és hát a határidők, a törvényes előírások fontosak. Ha jön a Számvevőszéki
vizsgálat, hát ilyenekre kitérnek, de én azt mondom, hogy anyagilag nem változott semmi,
tehát sem mínusz sem plusz nem jelentkezik, megértettük a költségvetés módosítást, én azt
javaslom, hogy fogadjuk el, mert most nagyon mindegy, hogy 2-ára tesszük a dátumot
(törvényileg nem mindegy), de nekünk már mindegy.
Molnár Károly baki polgármester megköszöni a hozzászólást.
Bakos Tibor sárhidai polgármester elmondja, hogy az előterjesztést már mindhárom
testület elfogadta, szavazott róla, még a sárhidai létszám csökkentésről nem szavaztak, még
azt is el kell fogadniuk a testületeknek.
Leitnerné Nagy Judit pénzügyi ügyintéző elmondja, hogy „ezzel kapcsolatban most a viták
elkerülése végett, most egy pár mondatot szeretnék mondani. Nem kell a baki képviselőtestületnek most megijedni attól, hogy problémák lesznek, de most ez tényleg csak egy
technikai dolog. Erről a baki képviselő-testület döntött már, tehát a baki önkormányzat
költségvetésében tulajdonképpen ez az összeg már átvezetésre került. Tehát nem akarja most
senki félrevezetni a képviselőket, meg semmit, hanem az történt, hogy az ÁMK-nak a
költségvetésébe még nem épült be ez az 1,101 ezer forint. Mert tulajdonképpen most csak
erről van szó, szóval csak egy technikai dolog, mert tulajdonképpen döntés már megtörtént,
erről a baki képviselő-testület az előző ülésen döntött, amit a Zoli is mondott, hogy nem
tudom hányas számú határozattal. Ez tényleg csak egy technikai dolog, ezt én is meg tudom
erősíteni, ez csak elmaradt az ÁMK részérő, mert az ÁMK-ban is gazdasági vezető váltás volt
és elmaradt ez a technikai dolog. Ahhoz, hogy a beszámolót meg tudják csinálni úgy az
ÁMK, úgy a baki önkormányzat, és hogy ez passzoljon is, végül is ezért kell ez, hogy ez
június 30-án beépüljön.”
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Hetényi László baki települési képviselő elmondta a véleményét.
Mázsa Ferenc sárhidai települési képviselő elmondja, hogy még nem döntötte el, hogyan
szavaz, de jó lenne ennek a gyakorlatnak véget vetni. Véleménye szerint valamit tenni kell,
mert ha június 30-ig meg kell tárgyalni valamit és ha június 29-én van az ülés, akkor
lényegében ha tetszik, hanem el kell fogadni, mert így mehetnek tovább a dolgok. Véleménye
szerint ez a munkának a minőségét rontja. Eleve le van szűkítve az ember. Abból gyakorlatot
nem szabad csinálni, már pedig az elmúlt 4-8-12 éve ez gyakorlat volt. Véleménye szerint úgy
nem lehet dolgozni, hogy esetleg nagyobb „kaliberű” dologról van szó és akkor 29-én
megtárgyalnak, de úgy, hogy 30-ig már be is kell küldeni a döntést. Ha esetleg másképp
döntenek, vagy kiegészítő adatokat hozzá kellene tenni, vagy esetleg újra kellene tárgyalni,
arra az esetek 90 %-ában nincs lehetőség. Véleménye szerint ez nem érdemi munka.
Molnár Károly baki polgármester megköszöni a képviselő hozzászólását, elmondja, hogy
jól világította meg a kérdést. Ezért azt fogja javasolni a baki és a sárhidai képviselőtestületnek, természetesen a jegyző úr teljes egyetértésével, hogy a mai naptól kezdve a
határidők tartása külön figyelmeztetés és kérés nélkül fontos feladat legyen. Amennyiben
ezek elmaradnak, akkor a testületek élnek munkáltatói jogkörükkel. Megkérdezi a körjegyzőt,
hogy ez így elfogadható?
dr. Gombos Gábor körjegyző elmondja, „hogy persze, természetesen.”
Molnár Károly baki polgármester elmondja, hogy „köszönöm szépen, kérem a
jegyzőkönyvben ezt külön rögzíteni”. A képviselő-testületeket pedig arra kéri, hogy erről
hozzanak egy határozatot, hogy a „munkáltatói jogkörükkel ebben az esetben élnek”, a baki és
sárhidai képviselő-testületet kéri, hogy ezt támogassák.

Molnár Károly baki polgármester javaslatára Bak Község Önkormányzati Képviselőtestülete 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, Sárhida Község
Önkormányzati Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
meghozta a következő határozatot:
14/2009. számú együttes Határozat:
Bak és Sárhida Községek Önkormányzati Képviselő-testületei
egyetértenek abban, hogy az önkormányzati feladatok ellátása során a
határidők betartása külön figyelmeztetés és kérés nélkül fontos feladat
legyen. Amennyiben ezek elmaradnak, akkor a képviselő-testületek
élnek munkáltatói jogkörükkel.
Határidő: folyamatos
Felelős: Molnár Károly baki polgármester
Bakos Tibor sárhidai polgármester elmondja, hogy a létszámleépítésről is szavazzanak.
Molnár Károly baki polgármester elmondja, hogy az előterjesztett létszámleépítést szeretné
szavazásra bocsátani, annyi hozzáfűzni valója lenne, hogy leépítésről, munkahely
megszüntetésről, nyugdíjazásról dönteni a polgármestereknek nem könnyű feladat. A sárhidai
polgármester is elég sokat „rágódott rajta”.
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Molnár Károly baki polgármester javaslatára Bak Község Önkormányzati Képviselőtestülete 8 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:
15/2009. számú együttes Határozat:
Bak, Sárhida és Zalatárnok Községek Önkormányzati Képviselőtestületei a Göcsej Kapuja Bak Általános Művelődési Központban az
önkormányzati szintű feladat ellátás racionálisabb megszervezése
érdekében létszámcsökkentést hajtanak végre a következők szerint:
a)
A sárhidai Némethy Miklós Általános Iskola és Óvoda, mint a Göcsej
Kapuja Bak Általános Művelődési központ tagintézményében
megszüntetik az 1 fő pedagógus álláshelyet, 2009. július 01. napi
hatállyal a Kjt. 25. § (2) bek. e. pontja, illetve 30. § (1) bek. b. pontja
alapján.
b)
A sárhidai Némethy Miklós Általános Iskola és Óvoda, mint a Göcsej
Kapuja Bak Általános Művelődési központ tagintézményében
megszüntetik az 1 fő dajka álláshelyet 2009. augusztus 01. napi
hatállyal a Kjt. 25. § (2) bek. e. pontja, illetve 30. § (1) bek. b. pontja
alapján.
c)
A tagintézményben a létszámcsökkentéssel egyidejűleg 1 fő dajka és 1
fő pedagógus álláshely megszüntetésre kerül, 5 évig nem kerülhetnek
visszaállításra, kivéve, ha – önkormányzati rendeleten kívüli –
jogszabályváltozásból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik.
A létszámcsökkentést követően:
-

-

Göcsej Kapuja Bak Általános Művelődési Központ
létszámkerete 2009. december 01.-től 33 főről 32 főre
csökken, továbbá 2010. április 01.-től 32 főről 31 főre
csökken,
Bak Község Önkormányzata összesített létszámkerete 2009.
december 01.-től 51 főről 50 főre csökken, továbbá 2010.
április 01.-től 50 főről 49 főre csökken.

d)
Az álláshelyek megszüntetéssel érintett dolgozók jogviszonyban töltött
ideje folyamatosságának megszakítás nélküli foglalkoztatására az
önkormányzatnál (költségvetési szerveinél) a meglévő üres
álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a
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tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás
következtében a fenntartói körén kívüli munkáltatónál nincs lehetőség.
Az önkormányzat intézményei létszámhelyzetének és az intézmények
közötti tervezhető létszám- és álláshely-átcsoportosítás lehetőségének
felülvizsgálata függvényében döntöttek a létszámcsökkentésről.
A
képviselő-testület
megbízza
az
intézményvezetőt
létszámcsökkentésből adódó munkáltatói intézkedések megtételére.

a

Határidő: folyamatos
Felelős: Molnár Károly baki polgármester
Bakos Tibor sárhidai polgármester
Ábrahám Aladár zalatárnoki polgármester
Operatív végrehajtásért felelős: dr. Gombos Gábor körjegyző
Garamvölgyi György ÁMK igazgató a végrehajtásért
Molnár Károly baki polgármester megkérdezi, hogy a közös képviselő-testületi ülésen vane kérdés, hozzászólás?

Molnár Károly baki polgármester – mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el megköszöni a megjelenést majd az ülést 18,30 órakor bezárja.
Kmf.

Molnár Károly
polgármester

Bakos Tibor
polgármester

dr. Gombos Gábor
körjegyző

Ábrahám Aladár
polgármester

