JEGYZİKÖNYV

BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETEI
EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL

2010. ÁPRILIS 21.

HATÁROZATOK SZÁMA: 13, 14, 15/2010.
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Jegyzıkönyv

Bak, Sárhida és Zalatárnok Községek Önkormányzati Képviselı-testületei 2010. április 21.
napján 17 órai kezdettel megtartott együttes ülésérıl.
Az ülés helye: Képviselı-testület hivatali helyisége Bak.
Jelen vannak: Molnár Károly baki polgármester, Balogh Elemér, Béresné Simon Eszter,
Hetényi László, Sipos László, Tamás Béláné, ifj. Vas László baki települési képviselık.
Bakos Tibor sárhidai polgármester, Gáspár Lászlóné, Mázsa Ferenc, Németh Ervinné, Pete
Istvánné, Tóbiás Tamás Sándor sárhidai települési képviselık.
Ábrahám Aladár polgármester, Grámán László, Császár László, Fitos László, Szípıcs
Józsefné, Pintér Gyula zalatárnoki települési képviselık.
Igazoltan távol: Andris Lászlóné, Harmath Péter, Magyar Zoltán baki települési képviselık,
Korcsmár Károly, Szakony Lászlóné sárhidai települési képviselık, Hermán Zoltán
zalatárnoki települési képviselı.
Tanácskozási joggal meghívottak: Dr. Gombos Gábor körjegyzı, Biró Katalin pénzügyi
ügyintézı, Leitnerné Nagy Judit pénzügyi ügyintézı, Simon Ferencné pénzügyi ügyintézı,
Garamvölgyi György ÁMK igazgató, Gyergyák Zoltán ÁMK gazdasági vezetı, Vargáné
Molnár Adél projekt menedzser.
Molnár Károly baki polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján
megállapítja, hogy az együttes ülés határozatképes, a baki 10 fı települési képviselıbıl 7 fı, a
sárhidai 8 fı települési képviselıbıl 6 fı, a zalatárnoki 8 fı települési képviselıbıl 6 fı
megjelent.
Az együttes ülést megnyitja. Javaslatot tesz az ülés napirendjére. A baki képviselı-testület 7
igen szavazattal, a sárhidai képviselı-testület 6 igen szavazattal a zalatárnoki képviselıtestület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirend tárgyalását fogadja el:
NAPIREND:
1. Tájékoztató a Göcsej Kapuja Bak ÁMK, mint közös fenntartású intézmény 2009.
évi költségvetésének végrehajtásáról.
Elıadó: Garamvölgyi György ÁMK igazgató
2. Tájékoztató a Körjegyzıség 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról.
Elıadó: dr. Gombos Gábor körjegyzı
3. Egyebek.

Napirendek tárgyalása:
1. Tájékoztató a Göcsej Kapuja Bak ÁMK, mint közös fenntartású intézmény 2009.
évi költségvetésének végrehajtásáról.
Elıadó: Garamvölgyi György ÁMK igazgató
Az elıterjesztést a képviselı-testületek tagjai a meghívóval együtt kézhez kapták.
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Molnár Károly polgármester felkéri Garamvölgyi György ÁMK igazgatót, hogy ismertesse
az elıterjesztést.
Garamvölgyi György ÁMK igazgató elmondja, hogy Gyergyák Zoltán gazdasági vezetıvel
bármely kérdésükre válaszolnak.
Balogh Elemér baki települési képviselı megjegyzi, hogy a 2. számú melléklet 7 oldalánál
biztos, hogy számszaki hiba van, mert ha összeadja, akkor az 600. Ezt ki kellene javítani.
Gyergyák Zoltán ÁMK gazdasági vezetıje elmondja, hogy ezt külön kell venni. Az
iskolánál van a konyha és a tornaterem, a faluház a közmővelıdéshez tartozik, melyet nem
kell beleadni.
Balogh Elemér baki települési képviselı a szabadság megváltásról (1,5 millió Ft)
érdeklıdik.
Garamvölgyi György ÁMK igazgató elmondja, hogy ez a GYES-rıl visszatérık szabadság
megváltása, ez került itt elszámolásra.
Molnár Károly baki polgármester megkérdezi, hogy van- még kérdés?
Több hozzászólás nem hangzott el.
Molnár Károly baki polgármester javaslatára Bak Község Önkormányzati Képviselıtestülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, Sárhida Község
Önkormányzati Képviselı-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
Zalatárnok Község Önkormányzati Képviselı-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következı határozatot:
13/2010. számú együttes Határozat:
Bak, Sárhida és Zalatárnok Községek Önkormányzati Képviselıtestületei a Göcsej Kapuja Bak Általános Mővelıdési Központ, mint
társulás keretében mőködı intézmény 2009. évi költségvetésének
végrehajtásáról szóló zárszámadást – a jegyzıkönyvhöz mellékelt
elıterjesztésnek megfelelıen – 171.986.000.-Ft teljesített bevétellel,
170.106.000.-Ft teljesített kiadással és 7.640.000.-Ft pénzmaradvánnyal
elfogadják. A feladattal terhelt pénzmaradvány 1.523.000.-Ft, a szabad
pénzmaradvány 6.117.000.-Ft, melyet a 2092/2009. (XII. 19.) Korm.
Rend. 213. § (2) bekezdése alapján az önkormányzatok nehéz
gazdasági helyzetére való tekintettel elvonja.
Molnár Károly baki polgármester megköszöni a zalatárnoki képviselı-testületnek az ülésen
való részvételt.
A zalatárnoki képviselı-testület tagjai távoztak az ülésrıl.
2. Tájékoztató a Körjegyzıség 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról.
Elıadó: dr. Gombos Gábor körjegyzı
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Az elıterjesztést a képviselı-testületek tagjai a meghívóval együtt kézhez kapták.
dr. Gombos Gábor körjegyzı elmondja, hogy az anyagot
pénzügyes kolléganıvel válaszolnak a kérdésekre.

a képviselık megkapták, a

Hetényi László baki települési képviselı az elıterjesztés 2. oldalán szereplı kiadási
lemaradás és a pénzügyi maradvány felıl érdeklıdik. (vissza kell utalni Sárhidának a
túlfizetést?)
Leitnerné Nagy Judit pénzügyi ügyintézı elmondja, hogy igen, vissza kell utalni a
túlfizetést. Majd elmagyarázza, hogy a körjegyzıség pénzmaradványa miért kerül elvonásra.
Több hozzászólás nem hangzott el.
Molnár Károly baki polgármester javaslatára Bak Község Önkormányzati Képviselıtestülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, Sárhida Község
Önkormányzati Képviselı-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
meghozta a következı határozatot:
14/2010. számú együttes Határozat:
a.)
Bak és Sárhida Községek Önkormányzati Képviselı-testületei a
Körjegyzıség 2009. évi költségvetési beszámolóját 54.940.000.-Ft
teljesített bevétellel, 52.067.000.-Ft teljesített kiadással elfogadják.
b.)
A Körjegyzıség 2009. évi 3.885.000.-Ft pénzmaradványát a
2092/2009. (XII. 19.) Korm. Rend. 213. § (2) bekezdése alapján az
önkormányzatok nehéz gazdasági helyzetére való tekintettel elvonják.
Határidı: azonnal
Felelıs: dr. Gombos Gábor körjegyzı
3. Egyebek.
TIOP 1.1.1/07/1. pályázathoz alszámla nyitás.
Molnár Károly baki polgármester elmondja, hogy az egyebekben a TIOP 1.1.1/07/1.
pályázatról, valamint a körjegyzıvel kapcsolatos ügyrıl szeretne beszélni. A holnapi baki
ülésre küldték ki a TIOP 1.1.1/07/1. pályázat ismétlésére szóló pályázati kiírást. Megkéri
Garamvölgyi György ÁMK igazgatót, hogy ismertesse a pályázatot.
Garamvölgyi György ÁMK igazgató elmondja, hogy két évvel ezelıtt adták be ezt a
pályázatot, aminek 7,5 millió Ft az értékben eszközökre lehet pályázni. (digitális eszközöket,
oktatási programokat, stb.) Majd elmondja, hogy a pályázattal kapcsolatban milyen
nehézségek merültek fel (az állami közbeszerzés kiírása, átgondolás után nem állami az
adminisztráció stb.) Most van itt az idı elıkészíteni ezt a szerzıdéskötést. Majd felkéri
Gyergyák Zoltán gazdasági vezetıt, hogy ennek a pénzügyi vonzatairól, valamint a TÁMOP
pályázatokban a finanszírozásról adjon tájékoztatást.
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Gyergyák Zoltán ÁMK gazdasági vezetı ismerteti a mostani pályázat pénzügyi vonzatait.
(az összegeket, szállítói finanszírozást 6,0025millió Ft – az összegek nem az önkormányzat
számlájára jön -, 25 % a többi felmerülı költség 675 ezer Ft, stb.) Alszámlát kell nyitni ennek
a programnak a lebonyolítására. Elmondja még, hogy a TÁMOP és TIOP pályázatok zöme
100%-os finanszírozású. Majd ismerteti a finanszírozásokat. (záró pénzügyi elszámolások
elıtt az önkormányzatnak 1-2 millió Ft-ot meg kell elılegezni stb.) A TÁMOP 3.1.4
pályázatra 3-4 millió Ft-ot kell meg elılegezni az önkormányzatnak, a pályázat augusztus 31én fejezıdik be. Majd az elszámolási kötelezettségekrıl (bérekhez kapcsolódik) ad
tájékoztatást. (nettó finanszírozás elszámolása). A többi pályázatnál is az önkormányzat
számlájáról veszik le a nettó finanszírozást, melyet utólag térítenek meg az önkormányzatnak.
Az egyéb pályázatoknál összességében 400 ezer Ft önrész kellett, ezek elıfinanszírozottak
voltak. Elmondja még, hogy összességében a TÁMOP-os pályázatok 100 %-osan
finanszírozottak, egy hátul ütıje lett a dolognak, az ÖNHIKI-vel kapcsolatosan. (idei évben az
ÖNHIKI pályázat beadása veszélybe került) Majd elmagyarázza, hogy miért. Kéri a
képviselı-testületeket, hogy a 100 %-osan finanszírozott pályázatokat a továbbiakban is
támogassák. Kérdéseket vár, amennyiben most nem tud majd válaszolni, akkor a
késıbbiekben ezt írásban megteszi.
Molnár Károly baki polgármester megkérdezi, hogy a TIOP pályázat az intézményeket
milyen arányban érinti és milyen eszközöket lehet beszerezni?
Vargáné Molnár Adél projektmenedzser ismerteti a TIOP 1.1.1/07/1. pályázatot. (célja:
informatikai infrastruktúra fejlesztés, közoktatási intézmények számítógép állományának
fejlesztése: 9 db iskolai munkaállomás csomag PC-n (170 ezer Ft/csomag), 5 db tantermi
csomag (projektor, interaktív tábla, wifi csomag, 10 órás képzés, összesen 810 ezer Ft
értékben), alkalmazás szerver csomag 350 ezer Ft értékben. Így az eszközbeszerzés ára
6,0025 millió Ft összesen. Elmondja még, hogy csak a baki iskoláé a pályázat, a
tagintézményeket nem lehet bevonni.
Garamvölgyi György ÁMK igazgató elmondja, hogy Sárhidán is lesz interaktív tábla, majd
megoldják.
Molnár Károly baki polgármester megkérdezi, hogy van-e még kérdés?
Balogh Elemér baki települési képviselı elmondja, hogy a pénzügyes kolléganık
nyilatkozzanak a finanszírozásokról.
Leitnerné Nagy Judit pénzügyi ügyintézı elmondja, hogy ez a pályázat (TIOP 1.1.1/07/1.)
minimális költséggel jár az önkormányzatnak. A másik pályázat pénzügyi vonzatát pontosan
még nem tudja elıre megmondani, nem ismeri, tájékoztatásokat az ÁMK részérıl nem
kaptak. Elmondja még, hogy Bak ebben az évben ÖNHIKI-t nem tud benyújtani. A holnapi
baki ülésen lesz szó ezekrıl.
Biró Katalin pénzügyi ügyintézı megjegyzi, hogy a holnapi ülés témája lesz a bölcsıdei és
az IKSZT pályázatok is.
Molnár Károly baki polgármester elmondja, hogy a baki bölcsıdei pályázaton
(csoportszoba kialakításához) 12 millió Ft-ot, az IKSZT pályázaton 49 millió Ft-ot vis maior
(faluház tetıszerkezete felújításához) pályázaton pedig 11 millió Ft-ot nyert az önkormányzat.
Felkéri a körjegyzıt, hogy a bölcsıdés programról mondjon pár szót.
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dr. Gombos Gábor körjegyzı elmondja, hogy a bölcsıde az ÁMK keretein belül lesz
fenntartva, mőködtetve. Az oktatási törvény alapján az ÁMK alapító okiratát május 15-ig
módosítani kell, melyet elı kell készíteni. Holnap találkoznak egy közoktatási szakértıvel, aki
a szakvéleményt el fogja készíteni. Elmondja még, hogy ehhez hozzátartozik a társulási
megállapodásnak a módosítása is, ezt ki kell dolgozni, hogy esetlegesen csak Bak tartja fenn
az intézményegységeket, (vagy jönnek sárhidai gyerekek is) ezt át kell dolgozni. Majd
ismerteti a szoros határidıket. Javasolja, hogy ez ügyben jövı héten beszéljék át a dolgokat.
Ha szeptemberben szeretnék elindítania bölcsıdét, akkor a finanszírozás és a költségvetési
rendeletek módosítása is szükséges.
Molnár Károly baki polgármester elmondja, hogy a számlájukra már megérkezett a 12
millió Ft, mely az állami számlán van, hogy még véletlenül se költsék el. Megkérdezi az
igazgató urat, hogy ez a TIOP 1.1.1/07/1 pályázat már megnyert pályázat, csak hiánypótlást
igényel, vagy milyen szakasza van.
Garamvölgyi György ÁMK igazgató elmondja, hogy ez a pályázat már megítélt támogatás,
aminek a dokumentációját készítik elı, csak úgy gondolják, hogy fontos, hogy a fenntartó
nyilatkozzon arról, hogy ık ezt elıkészíthetik.
Molnár Károly baki polgármester elmondja, hogy a késıbbi közös akarat és felhasználás
szempontjából jobb lenne az egységes állásfoglalás, annak ellenére, hogy a teherviselı az Bak
lesz.
A továbbiakban a képviselı-testületek a pályázat teherviselését, a pályázati adatlap módosítást
(közben ÁMK lett az iskola) tárgyalta meg.
Garamvölgyi György ÁMK igazgató elmondja, hogy mit kell intézniük a pályázattal
kapcsolatban, ha jogutóddal szőnik meg intézmény. (intézménynév módosítása pályázatban
stb.) A pályázat beadásával kapcsolatban új határozat nem kell, csak számlanyitás szükséges.
dr. Gombos Gábor körjegyzı elmondja, hogy az alszámla nyitásához mindenképpen kell
határozat.
A pénzügyi ügyintézık véleménye szerint a pályázathoz mindenképpen kell határozat.
Molnár Károly baki polgármester véleménye szerint szavazzanak közösen (Bak és Sárhida)
mivel mind a két intézmény élvezi a technikai eszközök elınyét.
dr. Gombos Gábor körjegyzı véleménye szerint elég lenne, ha csak Bak szavazna, mivel
Bak adta be a pályázatot, viszont abból gond nem lesz, ha a két település hozzá járul.
A továbbiakban a képviselı-testületek a szavazás módját tárgyalták meg.
Tamás Béláné baki települési képviselı a pályázatokkal kapcsolatban elmondja, hogy az
elnyert pályázatokkal gazdagodott mind az ÁMK, mind a két falu. Mióta itt lakik Bakon, nem
emlékszik arra, hogy ennyi pályázatot beadtak volna és ennyi nyertes pályázat lett volna.
Majd a TÁMOP pályázat elınyeit mondja el. (nem volt gondjuk, hogy nincs pénz fénymásoló
papírra, nem költötték az önkormányzat pénzét stb.) Azért „sír az egyik szeme, hogy kiesnek
az ÖNHIKI-bıl” a másik meg, hogy nevessen, mert itt van ez a sok összeg. (TÁMOP
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pályázat) Elmondja még, hogy nagyon sok munka van mögötte, azoknak is, akik készítették
és azoknak is, akik mellettük dolgoznak. Elmondja még, hogy biztos, hogy nehézségekbe
kerül az önrész, vagy megelılegezni valamit, de fejlıdni viszont így fejlıdnek. Így van
lehetıség az iskola felújítására (megújulnak a tantermek), a faluház, az óvoda és sok egyéb
dolgok. Majd a pedagógusok szakmai továbbképzéseirıl beszél. A munkájuknak sok
hozadéka van, örül, hogy megragadták a pályázati lehetıségeket és éltek vele. és élnek ezután
is, még ha nehézségekkel jár is.
Molnár Károly baki polgármester megkérdezi, hogy van-e még hozzászólás a napirendhez?
Több hozzászólás nem hangzott el.
Molnár Károly baki polgármester javaslatára Bak Község Önkormányzati Képviselıtestülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, Sárhida Község
Önkormányzati Képviselı-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
meghozta a következı határozatot:
15/2010. számú együttes Határozat:
Bak és Sárhida Községek Önkormányzati Képviselı-testületei a TIOP
1.1.1/07/1. jelő pályázati munka folytatását határozza el. Pályázati
támogatás esetén a képviselı-testület a támogatási összeg
elkülönítésére alszámlát nyit.
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert és a körjegyzıt
nyertes pályázat esetén az alszámla megnyitására.
Határidı: folyamatos
Felelıs: Molnár Károly polgármester
Dr. Gombos Gábor körjegyzı
Molnár Károly baki polgármester megköszöni a megjelenést az ülést 18 órakor bezárja,
majd zárt ülést rendel el.
Kmf.
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polgármester

dr. Gombos Gábor
körjegyzı

Ábrahám Aladár
polgármester

