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Jegyzőkönyv
Bak, Sárhida és Zalatárnok Községek Önkormányzati Képviselő-testületei 2009. november
23. napján 18,36 órai kezdettel megtartott együttes üléséről.
Az ülés helye: Képviselő-testület hivatali helyisége Bak.
Jelen vannak: Molnár Károly baki polgármester, Béresné Simon Eszter, Magyar Zoltán,
Sipos László, Tamás Béláné, ifj. Vas László baki települési képviselők.
Bakos Tibor sárhidai polgármester, Mázsa Ferenc, Németh Ervinné, Pete Istvánné, Szakony
Lászlóné, Tóbiás Tamás Sándor sárhidai települési képviselők.
Ábrahám Aladár zalatárnoki polgármester, Császár László, Fitos László, Pintér Gyula,
Szípőcs Józsefné zalatárnoki települési képviselők.
Igazoltan távol: Andris Lászlóné, Balogh Elemér, Harmath Péter, Hetényi László baki
települési képviselők, Gáspár Lászlóné, Korcsmár Károly sárhidai települési képviselő,
Grámán László, Hermán Zoltán zalatárnoki képviselők.
Tanácskozási joggal meghívottak: Dr. Gombos Gábor körjegyző, Marton Csabáné
igazgatási ügyintéző, Simon Ferencné pénzügyi ügyintéző, Leitnerné Nagy Judit pénzügyi
ügyintéző, Biró Katalin pénzügyi ügyintéző, Garamvölgyi György ÁMK igazgató, 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 6 fő, a
sárhidai 8 fő települési képviselőből 6 fő, a zalatárnoki 8 fő települési képviselőből 5 fő
megjelent.
Az együttes ülést megnyitja. Javasolja, hogy a meghívóban szereplő 6. és 7. napirendi pontot
a 3. napirendi pont után tárgyalnák, hogy a zalatárnoki képviselő-testület tagjai elmehessenek.
Javaslatot tesz az ülés napirendjére, mely alapján a baki képviselő-testület 6 igen szavazattal,
a sárhidai képviselő-testület 6 igen szavazattal, a zalatárnoki képviselő-testület 5 igen
szavazattal egyhangúlag az alábbi napirend tárgyalását fogadja el:

NAPIREND:
1. Tájékoztató a Göcsej Kapuja Bak ÁMK 2009. évi gazdálkodásának
háromnegyedéves helyzetéről.
Előadó: Garamvölgyi György igazgató
2. Göcsej Kapuja Bak ÁMK 2009. évi költségvetésének módosítása.
Előadó: Gyergyák Zoltán gazdasági vezető
3. Göcsej Kapuja Bak ÁMK 2010. évi költségvetési koncepciója.
Előadó: Garamvölgyi György igazgató
4. Intézményi térítési díjak meghatározása.
Előadó: Dr. Gombos Gábor körjegyző
5. Intézményi térítési díj rendelet módosítása.
Előadó: Dr. Gombos Gábor körjegyző
6. Tájékoztató a Bak-Sárhida Községek Körjegyzősége 2009. évi gazdálkodásának
háromnegyedéves helyzetéről.
Előadó: Dr. Gombos Gábor körjegyző
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7. Bak-Sárhida Községek Körjegyzősége 2009. évi költségvetésének módosítása.
Előadó: Dr. Gombos Gábor körjegyző
8. Egyebek.

Napirendek tárgyalása:
1. Tájékoztató a Göcsej Kapuja Bak ÁMK
háromnegyedéves helyzetéről.
Előadó: Garamvölgyi György igazgató

2009.

évi

gazdálkodásának

A képviselő-testület tagjai az előterjesztést a meghívóval együtt kézhez kapták.
Molnár Károly polgármester felkéri Garamvölgyi György ÁMK igazgatót, hogy ismertesse
az előterjesztést.
Garamvölgyi György ÁMK igazgató elmondja, hogy nagyon takarékos költségvetés mellett
sikerült az előirányzatokon belül maradni, ha kap konkrét kérdést kap, akkor válaszolnak
Gyergyák Zoltán kollégájával együtt.
Kérdés nem hangzott el.
Molnár Károly baki polgármester javaslatára Bak Község Önkormányzati Képviselőtestülete 6 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:
24/2009. számú együttes Határozat:
Bak, Sárhida és Zalatárnok Községek Önkormányzati Képviselőtestületei a Göcsej Kapuja Bak Általános Művelődési Központ, mint
közös fenntartású intézmény 2009. évi gazdálkodásának
háromnegyed éves helyzetéről szóló – jegyzőkönyvhöz mellékelt –
tájékoztatót elfogadják.
Határidő: azonnal
Felelős: Molnár Károly baki polgármester
Bakos Tibor sárhidai polgármester
Ábrahám Aladár zalatárnoki polgármester

2. Göcsej Kapuja Bak ÁMK 2009. évi költségvetésének módosítása.
Előadó: Gyergyák Zoltán gazdasági vezető
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést a meghívóval együtt kézhez kapták.
Molnár Károly polgármester felkéri Gyergyák Zoltán ÁMK gazdasági vezetőjét, hogy pár
szóval ismertesse az előterjesztést.
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Gyergyák Zoltán ÁMK gazdasági vezetője elmondja, hogy mindenki előtt ismert, hogy
évente többször kell módosítani a költségvetést. Azok a tételek kerültek be a módosításba,
melyek eredetileg nem voltak betervezve, azért ezeket szükséges módosítani, mind a bevételi,
mind a kiadási oldalon. Ilyenek az Atroplusz felé továbbszámlázott energia, valamint a
Munkaügyi Központ támogatása a foglalkoztatottak után. Jelentős tétel volt a csökkentésben,
hogy kivételre került a Faluházra betervezett energiaköltségek, azok visszakerültek a baki
önkormányzat költségvetésébe. Elmondja, hogy a falunap kiadásai nem kerültek az
önkormányzatnak egy fillérjébe sem, teljes egészében vállalkozói támogatásokból, pályázati
támogatásból, illetve a mozgókönyvtári feladatokra biztosított támogatásokból lehetett
megvalósítani.
Molnár Károly polgármester elmondja, hogy szeretné megköszönni az igazgató úrnak és
mindenkinek a falunapi rendezvények sikeres szervezését és azt az energiát és munkát, amit
abba fordítottak.. Majd szót ad Tamás Béláné települési képviselőnek.
Tamás Béláné települési képviselő elmondja, hogy ezen a héten szombaton tartja a „Bak és
Sárhidai Iskoláért Alapítvány” és a szülői munkaközösség az évente megrendezendő
alapítványi bálját. Mindenkit szeretettel várnak az alapítványi bálra. A helyszín a faluház lesz,
a vacsorát a Válicka vendéglőből fogják átszállítani. Ha valaki szeretne eljönni, akkor a
visszajelzéseket szerdára várják, hogy a vacsorát meg tudják rendelni. Majd elmondja, hogy a
meghívón fel van sorolva, hogy a múlt évben mire lett fordítva az alapítvány számlájára
befolyt összeg bizonyos része. Az idei év nincs rajta, de a számítógépes terem korszerűsítése,
új számítógépek vásárlása is ebből az alapítványi bevételből történt meg a nyár folyamán.
Megköszöni, hogy meghallgatták.
Molnár Károly polgármester megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e kérdés.
Hozzászólás nem hangzott el.
Molnár Károly baki polgármester javaslatára Bak Község Önkormányzati Képviselőtestülete 6 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:
25/2009. számú együttes Határozat:
Bak, Sárhida és Zalatárnok Községek Önkormányzati Képviselőtestületei a Göcsej Kapuja Bak Általános Művelődési Központ, mint
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:

171.143 ezer Ft
163.135 ezer Ft
94.318 ezer Ft
29.302 ezer Ft
45.940 ezer Ft
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2. Felújítási kiadások:
3. Beruházási kiadások

1.101 ezer Ft
482 ezer Ft

Határidő: folyamatos
Felelős: Molnár Károly baki polgármester
Bakos Tibor sárhidai polgármester
Ábrahám Aladár zalatárnoki polgármester
Garamvölgyi György ÁMK. igazgató

3. Göcsej Kapuja Bak ÁMK 2010. évi költségvetési koncepciója.
Előadó: Garamvölgyi György igazgató
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést a meghívóval együtt kézhez kapták.
Molnár Károly polgármester felkéri az ÁMK igazgatóját, hogy ismertesse az előterjesztést.
Garamvölgyi György ÁMK igazgató elmondja, hogy a költségvetést két lépcsőben
tárgyalják a képviselő-testületek, első lépcsőben a koncepció alkotása, ami végül is egy elvi
megalapozása a költségvetésnek, míg a második lépcsőben a tényleges költségvetés
elfogadása történik. Igyekeztek ennek a feladatnak eleget tenni, a gazdasági vezető kollégája a
hivatal munkatársaival ma egyeztetette számokkal és egy módosított tábla került be, kéri,
hogy ezt vegyék figyelembe.
Hozzászólás, kérdés nem hangzott el.
Molnár Károly baki polgármester javaslatára Bak Község Önkormányzati Képviselőtestülete 6 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:

26/2009. számú együttes Határozat:
Bak, Sárhida és Zalatárnok Községek Önkormányzati Képviselőtestületei a Göcsej Kapuja Bak Általános Művelődési Központ, mint
közös fenntartású intézmény 2010. évre vonatkozó – jegyzőkönyvhöz
melléklelt - költségvetési koncepcióját elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Molnár Károly polgármester
Garamvölgyi György ÁMK igazgató
4. Intézményi térítési díjak meghatározása.
Előadó: Dr. Gombos Gábor körjegyző
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést a meghívóval együtt kézhez kapták.
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dr. Gombos Gábor körjegyző elmondja, hogy elnézést kér, nincs hangja (megfázott), így
Biró Katalin pénzügyi ügyintézőt kéri fel, hogy ismertesse az előterjesztést.
Biró Katalin pénzügyi ügyintéző elmondja, hogy készítettek egy előterjesztést a 6. és 7.
napirendi pontokra, annak alapján, amit az Atroplusz Kft. megküldött. Elmondja, hogy az
előterjesztés elején látható, hogy mennyi a jelenlegi norma (nyersanyagköltségek) a szülő ezt
fizette. Ezt követően azt írták le, hogy 2010. január 1-től mennyi lenne az ajánlat alapján, ez
átlagosan 7,4 %-os emelést jelentene, tehát ez terhelhető ki a szülőkre. Utána a rezsiköltségek
vannak felsorolva, hogy mennyi december 31-ig, illetve 2010. január 1-től mennyi lenne.
Mindenhol nettó árakat mutattak be. A rezsiköltségeknél 7,2 %-os emelést jelentene a
korábbihoz képest, ezt az önkormányzatoknak kellene fizetniük. Elmondja még, hogy volt az
Országgyűlés előtt egy olyan javaslat, hogy a nyersanyagköltség felét kiterhelhető a
rezsiköltség a szülőkre, tehát a nyersanyagköltség 50 %-áig a rezsiköltség kiterhelhető. Jelen
pillanatig még nem fogadta el ezt a Országgyűlés, ezért készítettek egy olyan javaslatot, hogy
a következő együttes ülésen kellene módosítani a térítési díjakról szóló rendeletet, hogyha az
Országgyűlés ezt elfogadja, illetve, ha a képviselő-testületek egyetértenek azzal, hogy
kiterheljük ezt is a szülőkre az önkormányzat anyagi helyzetére tekintettel. Először el kell
fogadni a rezsiköltséget a képviselő-testületeknek, utána a térítési díj rendeletet és ha
egyetértenek, akkor a harmadik határozati javaslatot, hogy a következő hétre ezt beterjesztik,
hogyha ezt elfogadja az Országgyűlés. Elmondja, hogy az első határozati javaslat az a rezsi
költségről szól.
Pete Istvánné sárhidai települési képviselő megkérdezi, hogy nem lehetne-e más cégtől is
kérni árajánlatot, mert lehet, hogy lehetne olcsóbban is biztosítani a gyerekeknek a
közétkeztetést, ha úgy sincs ma ez tárgyalva.
Biró Katalin pénzügyi ügyintéző elmondja, hogy ma végül is csak az nem lett volna
tárgyalva, hogy kiterheljék a szülőkre, tehát maga a rezsi meg a norma elvileg elfogadásra
kerülhetett volna, de gondolja nincs akadálya.
dr. Gombos Gábor körjegyző elmondja, hogy nincs akadálya, mert az már csak jövő
szeptembertől lenne érvényes, hat hónap felmondási idő van tanítási évben.
Molnár Károly polgármester elmondja, hogy támogatja a javaslatot, mert alku pozíciót
teremthet, kérjenek még két árajánlatot.
A továbbiakban a képviselő-testületetek az árajánlat kérésről, az ajánlatok megtárgyalásának
az időpontjáról, a térítési díj rendeletről tárgyaltak.
Molnár Károly polgármester elmondja, hogy akkor a határozatban az legyen, hogy még
kérnek két árajánlatot a közétkeztetésre, az árajánlat kéréssel az ÁMK pénzügyi vezetését
bízzák meg és a következő előterjesztésnél összehasonlítják, illetve megtárgyalják az
árajánlatokat.
Molnár Károly baki polgármester javaslatára Bak Község Önkormányzati Képviselőtestülete 6 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:
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27/2009. számú együttes Határozat:
Bak, Sárhida és Zalatárnok Községek Önkormányzati Képviselőtestületei megbízzák a Göcsej Kapuja Bak ÁMK pénzügyi vezetését,
hogy a közétkeztetésre vonatkozóan élelmezési és
nyersanyagköltségek, valamint a rezsiköltségek meghatározása
céljából – még két árajánlatot kérjen.
A képviselő-testületetek az ajánlatok beérkezését követően a
következő előterjesztésnél összehasonlítják, illetve megtárgyalják az
árajánlatokat.
Határidő: ajánlatok beérkezését követő együttes ülés
Felelős: dr. Gombos Gábor körjegyző
Gyergyák Zoltán ÁMK gazdasági vezető
5. Intézményi térítési díj rendelet módosítása.
Előadó: Dr. Gombos Gábor körjegyző
Molnár Károly polgármester elmondja, hogy ezt a napirendi pontot elnapolják.
6. Tájékoztató a Bak-Sárhida Községek Körjegyzősége 2009. évi gazdálkodásának
háromnegyedéves helyzetéről.
Előadó: Dr. Gombos Gábor körjegyző
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést a meghívóval együtt kézhez kapták.
Molnár Károly polgármester megkérdezi, hogy van-e kérdés az előterjesztéssel
kapcsolatban.
Hozzászólás, kérdés nem hangzott el.
Molnár Károly baki polgármester javaslatára Bak Község Önkormányzati Képviselőtestülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, Sárhida Község
Önkormányzati Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta a következő határozatot:
28/2009. számú együttes Határozat:
Bak és Sárhida Községek Önkormányzati Képviselő-testületei a
Körjegyzőség 2009. évi gazdálkodásának háromnegyed éves
helyzetéről szóló – jegyzőkönyvhöz mellékelt – tájékoztatót
elfogadják.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Gombos Gábor körjegyző
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7. Bak-Sárhida Községek Körjegyzősége 2009. évi költségvetésének módosítása.
Előadó: Dr. Gombos Gábor körjegyző
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést a meghívóval együtt kézhez kapták.
Leitnerné Nagy Judit pénzügyi ügyintéző elmondja, hogy az Európai parlamenti képviselők
választására 97 ezer Ft pótelőirányzatot kaptak ezt kellett beépíteni a költségvetésbe, más
módosítás nem volt.
Hozzászólás nem hangzott el.
Molnár Károly baki polgármester javaslatára Bak Község Önkormányzati Képviselőtestülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, Sárhida Község
Önkormányzati Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta a következő határozatot:
29/2009. 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:

52.603 ezer Ft
52.383 ezer Ft
31.176 ezer Ft
10.763 ezer Ft
10.444 ezer Ft
220 ezer Ft

Határidő: folyamatos
Felelős: dr. Gombos Gábor körjegyző

8. Egyebek.

Dr. Gombos Gábor körjegyző elmondja, hogy „tagjai vagyunk a belső ellenőrzési
társulásnak, amely megküldte a 2010. évi ellenőrzési tervét. Ha úgy gondolják, felolvassuk.
Napra, hónapra be szokták osztani, hogy mikor, melyik ellenőrzés, milyen témakörben
tartanak ellenőrzést. Ezt minden évben el szoktuk fogadni és ez alapján szokta a társulás a
feladatait elvégezni, illetve erről majd egy jelentést fog írni. Ha a képviselő-testületek
elfogadják, ez végül is csak egy ütemterv, tehát törvényi kötelezettségünk, hogy ezt
elfogadjuk. Javaslom, hogy ezt fogadjuk el.
Hozzászólás nem hangzott el.
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Molnár Károly baki polgármester javaslatára Bak Község Önkormányzati Képviselőtestülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, Sárhida Község
Önkormányzati Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta a következő határozatot:
30/2009. számú együttes Határozat:
Bak és Sárhida Községek Önkormányzati képviselő-testületei a
Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2010. évre vonatkozó
belső ellenőrzési tervét elfogadja.
A képviselő-testületek felkérik a körjegyzőt, hogy a döntésről a
társulást értesítse.
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 19,05 órakor bezárja.

Kmf.

Molnár Károly
polgármester

Bakos Tibor
polgármester

dr. Gombos Gábor
körjegyző

Ábrahám Aladár
polgármester

