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Jegyzőkönyv
Bak, Sárhida és Zalatárnok Községek Önkormányzati Képviselő-testületei 2009. május 27.
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, 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, Szakony Lászlóné sárhidai települési képviselők.
Ábrahám Aladár zalatárnoki polgármester, Császár László, Fitos László, Pintér Gyula,
Szípőcs Józsefné zalatárnoki települési képviselők.
Igazoltan távol: Harmath Péter, Hetényi László baki települési képviselők, Tóbiás Tamás
Sándor sárhidai települési képviselő, Grámán László, Hermán Zoltán zalatárnoki képviselők.
Tanácskozási joggal meghívottak: Dr. Gombos Gábor körjegyző, Leitnerné Nagy Judit
pénzügyi ügyintéző, Garamvölgyi György ÁMK mb. igazgató.
Molnár Károly baki polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján
megállapítja, hogy az együttes ülés határozatképes, a baki 10 fő települési képviselőből 8 fő, a
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 az 1.
napirendi pontot az ÁMK SZMSZ-ének, valamint a létszámcsökkentés megtárgyalásával
szeretné kiegészíteni. A képviselő-testületek egyhangúlag egyetértettek a napirendi pont
kiegészítésével, mely alapján a baki képviselő-testület 8 igen szavazattal, a sárhidai képviselőtestület 7 igen szavazattal, a zalatárnoki képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az
alábbi napirend tárgyalását fogadja el:
NAPIREND:
1. A Göcsej Kapuja Bak ÁMK Alapító okirat felülvizsgálata.
Előadó: Molnár Károly polgármester
2. Göcsej Kapuja Bak ÁMK TÁMOP pályázatáról tájékoztatás.
Előadó: Garamvölgyi György mb. igazgató
3. Társulási megállapodás felülvizsgálata. (korábban megküldött anyag alapján)
Előadó: Molnár Károly polgármester
4. Bak-Sárhida Községek Körjegyzősége Alapító Okiratának felülvizsgálata.
Előadó: dr. Gombos Gábor körjegyző
5. Egyebek.

Napirendek tárgyalása:
1. A Göcsej Kapuja Bak ÁMK Alapító okirat felülvizsgálata.
Előadó: Molnár Károly polgármester
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést a meghívóval együtt kézhez kapták.
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Molnár Károly baki polgármester elmondja, hogy a felülvizsgálat és az új előterjesztés
megtörtént, ez jogi megfelelősségeket támaszt alá. Megkéri az ÁMK igazgatóját, hogy a
kiküldött anyag mellé egy tájékoztatót adjon, hogy mindenkinek világos és tiszta legyen.
Garamvölgyi György ÁMK igazgató elmondja, hogy a Parlament elfogadott egy „státusz
törvényt”, ami jogilag új besorolásokat tartalmaz az intézményeknél, mely módosításoknak
meg kell lenni május 31-ig. Már a költségvetés tárgyalásakor beszéltek az intézmény
racionalizálási lépéseiről, egyrészt ez jelenti egy új szerkezetű SZMSZ elfogadását, másrészt a
karbantartói állás megszüntetését (mely dolgozói kérésre történt meg), valamint az iskolában
a takarítási feladatok közcélú foglalkoztatottakkal való ellátását, és az óvodában egy fő dajka
létszám leépítését. Az SZMSZ és a létszámcsökkenés összefügg, ha bármilyen kérdése van a
képviselő-testületeknek a dokumentummal kapcsolatban, akkor belemegy a részletekbe,
tekintettel arra, hogy az előterjesztést nem volt ideje kiosztani.
Molnár Károly baki polgármester elmondja, hogy először az alapító okirattal kapcsolatban
vár kérdéseket, majd az SZMSZ részletes megtárgyalása következik.
dr. Gombos Gábor körjegyző elmondja, hogy az alapító okirattal kapcsolatban egy-két
technikai dolgot ki kell javítani, illetve módosítani kell. A MÁK felügyeleti szervként jár el.
Elmondja, hogy mit kell kijavítani, illetve módosítani az alapító okiraton:
 az intézmény felügyeleti szervének székhelyét pótolni kell,
 a jogutódlásnál az önkormányzatok székhelyét is fel kell tüntetni,
 a vezető kinevezési rendjét szabályozni kell a jogszabályoknak megfelelően,
 a közvetlen jogelődök megnevezése is tartalmi elem – ezt a törzskönyvi
nyilvántartásban jogelődként nyilvántartottak szerint kell feltüntetni –
 az évfolyamok számát, tagozatokat, alapfokú művészeti oktatás esetén, ha van ilyen, a
művészeti ágakat, tanszakokat is fel kell tüntetni,
 ha van kisegítő, illetve vállalkozási tevékenység, akkor annak felső határát a
költségvetési szerv kiadásaiban fel kell tüntetni.
Ábrahám Aladár zalatárnoki polgármester elmondja, hogy elkészült az alapító okirat, de a
követelményeknek nem felel meg, a kérése, ha megtörténik a fentiek szerinti módosítás, akkor
kér egy példányt.
dr. Gombos Gábor körjegyző elmondja, hogy a módosítás csak technikai kérdés.
Balogh Elemér baki települési képviselő megkérdezi, hogy a vagyon tulajdonosaiban
szereplő a) pontban a szolgálati lakás, az már nem szolgálati lakás, valamint az igazgató
tanáccsal kapcsolatban kérdez. Ebben a pontban nem szerepel a faluház, ha a faluház bérbe
van adva, akkor annak ki szedi a bérleti díját? Majd az intézménybe felvehető maximális
gyermeklétszámot keveselli.
dr. Gombos Gábor körjegyző elmondja, hogy tavaly azért kellett módosítani a létszámokat,
hogy az ÖNHIKI-s pályázatba beleférjenek. A kihasználtsági mutatók miatt kellett a
létszámot hozzá kalkulálni. A szolgálati lakással kapcsolatban elmondja, hogy a
vagyonkezelői szerződést kell módosítani és akkor az ÁMK kezelésébe fog kerülni.
Garamvölgyi György ÁMK igazgató az igazgató tanáccsal kapcsolatban elmondja, hogy
jogszabály írja elő, hogy kik a tagjai. A tagintézmények egyenlő arányban képviseltetik
magukat az igazgató tanácsban. A faluházakkor lehetne intézményegységként bevenni, ha a
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használatbavételi engedély meg lenne a rendszerbe, de úgy tekintik, mintha meglenne, tehát a
közművelődési egység ilyen módon része.
Több hozzászólás nem hangzott el.
Molnár Károly baki polgármester javaslatára Bak Község Önkormányzati Képviselőtestülete 8 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:
7/2009. számú együttes Határozat:
Bak, Sárhida és Zalatárnok Községek Önkormányzati Képviselőtestületei a Göcsej Kapuja Bak Általános Művelődési Központ Alapító
Okiratának – jegyzőkönyvhöz mellékelt - módosítását elfogadják.
Határidő: azonnal
Felelős: Molnár Károly baki polgármester
Bakos Tibor sárhidai polgármester
Ábrahám Aladár zalatárnoki polgármester
Garamvölgyi György ÁMK igazgató ügymenetért
Molnár Károly baki polgármester megkérdezi az ÁMK igazgatóját, hogy kívánja-e az
SZMSZ ismertetését valamivel bővíteni.
Garamvölgyi György ÁMK igazgató elmondja, hogy arra kér felhatalmazást a képviselőtestületektől, hogy a karbantartási feladat kerüljön ki és két létszámmal csökkenjen az
intézményben foglalkoztatottak száma.
Molnár Károly baki polgármester elmondja, hogy akkor, tehát a létszám 33 fő lenne.
Balogh Elemér baki települési képviselő megkérdezi, hogy a technikai dolgokat,
karbantartást, kisebb javításokat, hogy tudják majd megoldani?
Garamvölgyi György ÁMK igazgató elmondja, hogy nekik kedvezőek a tapasztalataik az
Út a munkához programban. Eddig is a polgármesteri hivatal kisegítő dolgozóira
számíthattak. Az út a munkához programban résztvevők száma inkább bővül, így egy
szélesebb megoldási teret nyújt.
Balogh Elemér baki települési képviselő megkérdezi, hogy pótolják, azt a személyt, aki el
lesz küldve.
Garamvölgyi György ÁMK igazgató elmondja, hogy egy fő nyugdíjba megy, helyette nem
kívánnak főállású dolgozót foglalkoztatni, viszont a polgármester úrtól ígéretet kapott arra,
hogy ilyen munkakörben baki asszonyt foglalkoztathatnak.
Molnár Károly baki polgármester elmondja, hogy keresik, tárgyalnak róla. Elmondja még,
hogy az út a munkához programról egyre többen érdeklődnek. Az iskolában és a faluházban is
jók a tapasztalataik a foglalkoztatottakról. Megkérdezi, hogy van-e még az SZMSZ-vel
kapcsolatban kérdés?
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Molnár Károly baki polgármester elmondja, hogy aki, egyetért az ÁMK SZMSZ-ével,
azzal a kitétellel, hogy az ÁMK létszámát 33 főre csökkentsék le, kézfeltartással szavazzon.
Bak Község Önkormányzati Képviselő-testülete 8 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:
8/2009. számú együttes Határozat:
Bak, Sárhida és Zalatárnok Községek Önkormányzati Képviselőtestületei a Göcsej Kapuja Bak Általános Művelődési Központ
Szervezeti és Működési Szabályzatának – jegyzőkönyvhöz mellékelt módosítását elfogadják.
Határidő: azonnal
Felelős: Molnár Károly baki polgármester
Bakos Tibor sárhidai polgármester
Ábrahám Aladár zalatárnoki polgármester
Garamvölgyi György ÁMK igazgató ügymenetért
Molnár Károly baki polgármester javaslatára Bak Község Önkormányzati Képviselőtestülete 8 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:
9/2009. számú együttes Határozat:
Bak, Sárhida és Zalatárnok Községek Önkormányzati Képviselőtestületei a Göcsej Kapuja Bak Általános Művelődési Központ Bak,
Rózsa u. 37. szám alatti intézményben a karbantartás és óvodai dajka
feladatokat érintően létszámcsökkentést hajtanak végre 2009. július 1jével az önkormányzati szintű feladatellátás racionálisabb ellátása
érdekében. Az intézmény tekintetében a karbantartói feladatellátást
közmunka keretében tovább biztosítják. A létszámcsökkentést
követően:
- Göcsej Kapuja Bak Általános Művelődési Központ
létszámkerete 35 főről 33 főre csökken,
- Bak Község Önkormányzata összesített létszámkerete 54
főről 52 főre csökken.
Az álláshely megszüntetéssel érintett dolgozók jogviszonyban töltött
ideje folyamatosságának megszakítás nélküli foglalkoztatására az
önkormányzatnál (költségvetési szerveinél) a meglévő üres
álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a
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.
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A
képviselő-testület
megbízza
az
intézményvezetőt
létszámcsökkentésből adódó munkáltatói intézkedések megtételére.
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Határidő: folyamatos
Felelős: Molnár Károly baki polgármester
Bakos Tibor sárhidai polgármester
Ábrahám Aladár zalatárnoki polgármester
Garamvölgyi György ÁMK igazgató a végrehajtásért
Molnár Károly baki polgármester megköszöni az igazgatónak az előkészületi munkáját, a
szakértők hozzászólását.
2. Göcsej Kapuja Bak ÁMK TÁMOP pályázatáról tájékoztatás.
Előadó: Garamvölgyi György mb. igazgató
Garamvölgyi György ÁMK igazgató elmondja, hogy a pályázatot Bak nevében adták be, a
pályázaton az intézmény 39,5 millió Ft UNIÓ-s támogatást nyert. A projekt kezdeményezője
a sárhidai tagintézmény vezetője volt. Abban az előnyös helyzetben vannak, hogy a projekten
belül 4 egyenrangú alprojekt van, a baki iskola, óvoda, a sárhidai iskola, óvoda. Ez azért
előnyös, mert négy egységnyi forrást tudtak lehívni. Ugyanakkor a következő időszakban
hihetetlen nehézséget fog jelenteni a tantestületeknek logisztikailag. Igyekeznek bevonni más
UNIÓ-s támogatási forrás keretében olyan pedagógusokat, akik segíteni tudnak. Egy
pedagógusnak átlagosan 120 óra, a sárhidai intézménynél, mivel kicsi 180 óra
továbbképzésen kell hogy részt vegyenek. Szinte minden második szombaton továbbképzésen
vesznek majd részt. A pályázat újszerű oktatási formák bevezetését várná el tőlük, a kiindulási
pontja az, hogy a felső tagozatban hihetetlenül hamar leromlik a gyerekek tanulmányi átlaga,
a 4-6 évfolyam között. Erre új tanulási módszereket kell alkalmazni. A gyerekeknek a
történelem és természetismeret óráik nem mindig 45 percesek lesznek. Másként fog a tanulás
szerveződni, többet mozognak a gyerekek, természetbe mennek stb. Elmondja még, hogy jövő
év júliusában új pedagógiai programot nyújtanak be a képviselő-testületeknek.
Molnár Károly baki polgármester megköszöni az igazgató úr tájékoztatását. Megkérdezi,
hogy a TÁMOP pályázattal kapcsolatban van-e kérdés. Elmondja, hogy amikor megtudták,
hogy az ÁMK közel 40 milliós támogatást kapott, akkor ösztönösen azt mondta, hogy „ez az a
helyzet, amikor a herceg rongyos ruhába bújt”. Tehát az iskola tartalmilag, módszereiben fog
változni, talán a pedagógus bérezést könnyíti elő. Igaz, hogy az iskola kívül egy kicsit ütöttkopott, de a belső megújulás mindig ki szokott hatni a külsőre. Elmondja még, hogy a
pályázatíró elmondta, hogy talán lesz pályázat a „külső megújulásra” is. Bízik abban, hogy a
jövőben olyan pályázatokat tudnak elérni, ami a tanulóifjúságnak a javát szolgálja egészen az
óvodás és majdnem a bölcsődés korig.
Megköszöni a sárhidai intézményegység vezetőjének a munkáját. Megköszöni a tájékoztatót
és sok sikert kíván a projekt végrehajtásában.
3. Társulási megállapodás felülvizsgálata. (korábban megküldött anyag alapján)
Előadó: Molnár Károly polgármester
Molnár Károly baki polgármester elmondja, hogy ezt az anyagot már korábban elküldték a
képviselő-testületeknek, megkéri a körjegyzőt, hogy a megállapodást elevenítsék fel,
ismertesse azt.
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dr. Gombos Gábor körjegyző elmondja, hogy korábban is volt a testületetek között egy
intézményfenntartó társulási megállapodás, közben az intézmény ÁMK-vá szerveződött. Ez
miatt is, valamint törvényi változások, előírások miatt is szükséges felülvizsgálni a társulási
megállapodást. Lényegében nem változott a társulási megállapodás, hanem inkább pénzügyi,
költségvetési szempontból (elszámolások rendje, az ütemezés, tervezés stb.) vannak
változások. Megkérdezi, hogy van-e kérdés ezzel kapcsolatban?
Hozzászólás nem hangzott el.
Molnár Károly baki polgármester javaslatára Bak Község Önkormányzati Képviselőtestülete 8 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:
10/2009. számú Együttes Határozat:
Bak, Sárhida és Zalatárnok Községek Önkormányzati Képviselőtestületei a Bak Község Önkormányzati Képviselő-testülete, Sárhida
Község Önkormányzati Képviselő-testülete és Zalatárnok Község
Önkormányzati Képviselő-testülete között létrejött – jegyzőkönyvhöz
mellékelt – társulási megállapodást intézmény közös fenntartására
elfogadják.
Határidő: folyamatos
Felelős: Molnár Károly baki polgármester
Bakos Tibor sárhidai polgármester
Ábrahám Aladár zalatárnoki polgármester
Molnár Károly baki polgármester megköszöni a zalatárnoki képviselő-testületnek az aktív
és segítő jelenlétét.
A zalatárnoki képviselő-testület tagjai távoztak az ülésről.
4. Bak-Sárhida Községek Körjegyzősége Alapító Okiratának felülvizsgálata.
Előadó: dr. Gombos Gábor körjegyző
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést a meghívóval együtt kézhez kapták.
dr. Gombos Gábor körjegyző elmondja, hogy a 2008. évi CV. törvény módosítása szerint
minden költségvetési szervet be kell sorolni. Ebben az évben valószínű, hogy még kétszer kell
módosítani az alapító okiratot. Elkészítették a módosítást úgy, hogy a szeptember 1-i
jogszabálynak ami hatályba lép megfeleljen, de sajnos ami most július 1-től hatályba lép, a
szeptember 1-it nem tudja kezelni a MÁK rendszere, tehát hiába csinálták meg. Ezért azzal a
záradékkal fogadják el, hogy azok a bizonyos szakaszok majd szeptember 1-vel lépnek
hatályba. Egységes szerkezetben készítették el, az előterjesztésben ahol szükséges volt
megindokolta, részletesen kifejtette. Megkérdezi, hogy van-e kérdés az előterjesztéssel
kapcsolatban.
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Béresné Simon Eszter települési képviselő megkérdezi, hogy a költségvetési szerv
vezetőjének kinevezéséhez hozzá lehetne-e venni, hogy próbaidős legyen.
dr. Gombos Gábor körjegyző elmondja, hogy már a múltkor megvitatták, hogy nyilvános
pályázat útján nem lehet próbaidőt kikötni. Elmondja, hogy van vezetői megbízás és
nyilvános pályázat útján történő kinevezés, ez a kettő különböző, a jogszabály
magyarázatában egyértelműen le van írva ez.
Balogh Elemér települési képviselő elmondja, hogy akkor nem érti ezt a dolgot, mert mégis
valami „féknek” kell lenni, nem próbaidő, hanem valami „féléves kinevezés”.
dr. Gombos Gábor körjegyző elmondja, hogy alapesetben határozatlan időre lehet kinevezni
a közalkalmazottat és a köztisztviselőt, ezt az idevonatkozó jogszabályok szabályozzák.
Molnár Károly polgármester elmondja, hogy a köztisztviselői jogviszony bármikor indoklás
nélkül visszavonható, tehát ez a „fék”.
dr. Gombos Gábor körjegyző elmondja, hogy ez nem igaz, ilyen lehetőség nincs, majd
elmagyarázza a nyilvános pályázattal, magasabb vezetői beosztással kapcsolatos szabályokat.
Pete Istvánné sárhidai települési képviselő elmondja, hogy a pedagógusi állásokat is
nyilvános pályázattal lehet elnyerni egy év gyakornoki idővel.
dr. Gombos Gábor körjegyző elmondja, hogy, azért már tegyenek különbséget a magasabb
vezetői megbízás és a pedagógusi megbízás között. Majd elmondja, hogy határozott időre is
fel lehet venni közalkalmazottat, illetve köztisztviselőt határozott feladat ellátására pl.GYES
idejére.
Több hozzászólás nem hangzott el.
Molnár Károly baki polgármester javaslatára Bak Község Önkormányzati Képviselőtestülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, Sárhida Község
Önkormányzati Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta a következő határozatot:
11/2009. számú együttes Határozat:
Bak-Sárhida Községek Önkormányzati Képviselő-testületei a BakSárhida Községek Körjegyzősége Alapító Okirata – jegyzőkönyvhöz
mellékelt - módosítását elfogadják.
A képviselő-testület felkéri a körjegyzőt a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Gombos Gábor körjegyző
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5. Egyebek.
dr. Gombos Gábor körjegyző elmondja, hogy a körjegyzőség az európai parlamenti
képviselők választására 581 ezer Ft körjegyzőségi támogatást kapott, ami miatt a
körjegyzőség költségvetését módosítani kell.
Hozzászólás nem hangzott el.
Molnár Károly baki polgármester javaslatára Bak Község Önkormányzati Képviselőtestülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, Sárhida Község
Önkormányzati Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
meghozta a következő határozatot:
12/2009. számú együttes Határozat:
Bak és Sárhida Községek Önkormányzati képviselő-testületei a
Körjegyzőség 2009. évi módosított 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:

52.506 ezer Ft
52.286 ezer Ft
31.101 ezer Ft
10.741 ezer Ft
10.444 ezer Ft
220 ezer Ft

Határidő: folyamatos
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 18,30 órakor bezárja.
Kmf.

Molnár Károly
polgármester

Bakos Tibor
polgármester

dr. Gombos Gábor
körjegyző

Ábrahám Aladár
polgármester

