JEGYZİKÖNYV

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

2010. FEBRUÁR 3.

HATÁROZATOK SZÁMA: 9, 10, 11/2010.
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Jegyzıkönyv

Bak, Sárhida és Zalatárnok Községek Önkormányzati Képviselı-testületei 2010. február 3.
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,
Magyar Zoltán, Sipos László, Tamás Béláné, ifj. Vas László baki települési képviselık.
Bakos Tibor sárhidai polgármester, Korcsmár Károly, Mázsa Ferenc, Németh Ervinné, Pete
Istvánné, Tóbiás Tamás Sándor sárhidai települési képviselık.
Ábrahám Aladár polgármester, Grámán László, Császár László, Fitos László, Hermán Zoltán,
Szípıcs Józsefné, Pintér Gyula zalatárnoki települési képviselık.
Igazoltan távol: Andris Lászlóné, Harmath Péter, Hetényi László baki települési képviselık,
Gáspár Lászlóné, Szakony Lászlóné sárhidai települési képviselık.
Tanácskozási joggal meghívottak: Dr. Gombos Gábor körjegyzı, Marton Csabáné
igazgatási ügyintézı, Simon Ferencné pénzügyi ügyintézı, Leitnerné Nagy Judit pénzügyi
ügyintézı, Biró Katalin pénzügyi ügyintézı, Garamvölgyi György ÁMK igazgató, Gyergyák
Zoltán ÁMK gazdasági vezetı.
Molnár Károly baki polgármester köszönti a polgármestereket, képviselıket és a
meghívottakat. 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 7 fı megjelent. Tájékoztatja a képviselıket, hogy a
képviselı-testületi ülésrıl hangfelvétel készül.
Az együttes ülést megnyitja. Javaslatot tesz az ülés napirendjére, elmondja, hogy az 1.
napirendi pont kiegészül 1/a-ra az ÁMK alapító okiratának módosítása miatt. A javaslat
alapján a baki képviselı-testület 7 igen szavazattal, a sárhidai képviselı-testület 6 igen
szavazattal a zalatárnoki képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirend
tárgyalását fogadja el:
NAPIREND:
1. Göcsej Kapuja Bak ÁMK 2010. évi költségvetésének megállapítása.
Elıadó: Gyergyák Zoltán gazdasági vezetı
2. A Körjegyzıség 2010. évi költségvetésének megállapítása.
Elıadó: dr. Gombos Gábor körjegyzı
3. Egyebek.
Napirendek tárgyalása:
1. Göcsej Kapuja Bak ÁMK 2010. évi költségvetésének megállapítása.
Elıadó: Gyergyák Zoltán gazdasági vezetı
Az elıterjesztést a képviselı-testületek tagjai a meghívóval együtt kézhez kapták.
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Gyergyák Zoltán ÁMK gazdasági vezetıje elmondja, hogy kiegészítést nem főz az
elıterjesztéshez, mivel úgy gondolja, hogy mind a szöveges, mind a számszaki része a
költségvetésnek elég tartalmas. Elmondja, hogy a költségvetés összeállításakor egyeztetéseket
folytattak a polgármesterekkel, az intézményvezetıkkel. Majd röviden ismerteti a bevételek
alakulását (támogatások, saját bevételek, pályázati támogatások, kistérségi támogatások),
majd a kiadásokat (dologi kiadások, közmődíjak, karbantartási kiadások, felhalmozási kiadás,
stb.), a járulékváltozásokat, a létszámváltozásokat. A faluházban megrendezésre kerülı
programok költségeit (önrész -350 ezer Ft-), illetve pályázati támogatásokat is részletesen
leírta az elıterjesztésben. Elmondja, hogy a pályázatok közül csak rendezvények
támogatására van lehetıség egyelıre. Majd a sárhidai óvodában tervezett karbantartást
ismerteti (csempék, járólapok lerakása). Utána a baki óvoda főtésjavításáról ad tájékoztatást.
A továbbiakban az elıterjesztés mellékleteinek a tartalmát ismerteti. Amennyiben kérdése van
a képviselı-testületeknek az elıterjesztéssel kapcsolatban, akkor válaszol rá.
Hermán Zoltán zalatárnoki települési képviselı megkérdezi, hogy a 14 gyerekre jött ki az
összeg (hozzájárulás), amit fizetni kell Zalatárnoknak?
Gyergyák Zoltán ÁMK gazdasági vezetıje elmondja, hogy 4 hónapra (szeptembertıl) kell
hozzájárulást fizetni Zalatárnoknak.
Ábrahám Aladár zalatárnoki polgármester elmondja, hogy nagyon részletes, érthetı a
kidolgozása a költségvetésnek, aki átolvassa az meg is érti.
Bakos Tibor sárhidai polgármester elmondja, hogy a sárhidai óvodai karbantartáshoz még
szeretné hozzáfőzni, hogy a Zalakerámiától kaptak járólapot, illetve csempét, tavaly nem
tudták lerakni (pénzhiány miatt). Ha az idén meg tudnák csinálni, akkor a vizes rendszert is,
valamint villanyszerelést is kellene javítani egyúttal.
Molnár Károly baki polgármester elmondja, hogy ı is csatlakozik a zalatárnoki
polgármester megállapításához, hogy nagyon részletes és pontos anyagot kaptak. Külön
említésre méltó, hogy a „koncepció számai alatt tudtak maradni”. Bízzunk abban, hogy az
évben további pályázati lehetıségekkel sikerül egy kis pénzhez jutni.
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 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következı határozatot:
9/2010. számú együttes Határozat:
Bak, Sárhida és Zalatárnok Községek Önkormányzati Képviselıtestületei a Göcsej Kapuja Bak Általános Mővelıdési Központ, mint
közös fenntartású intézmény 2010. évi költségvetését az alábbiak
szerint állapítják meg:
A Göcsej Kapuja Bak ÁMK
bevételi és kiadási fıösszege:

169.208 ezer Ft
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A kiadási fıösszegbıl:
1. Mőködési kiadások:
ebbıl:
- személyi juttatások:
- munkaadót terhelı járulékok:
- dologi kiadások:

2. Felhalmozási kiadások:

168.908 ezer Ft
94.337 ezer Ft
23.697 ezer Ft
50.874 ezer Ft

300 ezer Ft

A Göcsej Kapuja Bak ÁMK létszámkerete: 32 fı
Határidı: folyamatos
Felelıs: Molnár Károly baki polgármester
Bakos Tibor sárhidai polgármester
Ábrahám Aladár zalatárnoki polgármester
Garamvölgyi György ÁMK. igazgató

1/a.) Göcsej Kapuja Bak ÁMK alapító okirata módosítása.
Elıadó: dr. Gombos Gábor körjegyzı
dr. Gombos Gábor körjegyzı elmondja, hogy a 11/2009. (XII. 31.) számú PM
tájékoztatóban új szakfeladatok kerültek meghatározásra. Majd szó szerint ismerteti az
elıterjesztést.
Molnár Károly baki polgármester elmondja, hogy mivel a módosítás kötelezı, kéri
mindhárom képviselı-testületet, hogy szavazzák meg.
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 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következı határozatot:
10/2010. számú együttes Határozat:
Bak, Sárhida és Zalatárnok Községek Önkormányzati Képviselıtestületei a Göcsej Kapuja Bak Általános Mővelıdési Központ Alapító
Okiratának – jegyzıkönyvhöz mellékelt - módosítását elfogadják.
Határidı: azonnal
Felelıs: Molnár Károly baki polgármester
Bakos Tibor sárhidai polgármester
Ábrahám Aladár zalatárnoki polgármester
Garamvölgyi György ÁMK igazgató ügymenetért
Molnár Károly baki polgármester megköszöni a zalatárnoki képviselı-testület aktív
részvételét, majd a zalatárnoki képviselı-testület tagjai távoztak az együttes ülésrıl.
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2. A Körjegyzıség 2010. évi költségvetésének megállapítása.
Elıadó: dr. Gombos Gábor körjegyzı
Az elıterjesztést a képviselı-testületek tagjai a meghívóval együtt kézhez kapták.
Molnár Károly baki polgármester elmondja, hogy az alaposság és a teljes szakmaiság jelzi
a körjegyzıség költségvetését. A tavalyi évhez képest egy kicsit tudták csökkenteni a
költségeket. Köszöni a pénzügyeseknek, hogy ilyen ügyesen elkészítették a költségvetést.
majd átadja a szót a körjegyzınek.
dr. Gombos Gábor körjegyzı elmondja, hogy a korábbi ülésen elfogadott cafeteria rendszer
beépítése alapján készült a körjegyzıség költségvetése. A tavalyihoz képest egy fıvel
csökkent a létszámkeret, amely már kitőnik a bérekbıl és egyéb juttatásokból. Elmondja,
hogy január 1-tıl volt egy jogszabály módosítás, ez az ingatlan nyilvántartással kapcsolatos.
A hagyatéki eljárásokhoz az önkormányzatnak kell beszerezni a tulajdoni lapokat (meg is
drágították a tulajdoni lapok beszerzési árát) Éves statisztikát figyelembe véve kb. 200
tulajdoni lapot kértek a hagyatéki eljárásokhoz. Ez 6,600.-Ft-al beszorozva kb. 1,2-1,5 millió
forinttal növeli a kiadásokat. Több helyen jelezték már ezt a problémát (közjegyzıknél),
tudomásuk szerint folyamatosan folyik az egyeztetés az önkormányzati minisztériumban,
illetve a földmővelési minisztériumban. Március 6-án lesz a közjegyzıknek egy országos
kamarai értekezlet, ahol ez lesz a fı napirendi pont. Az örökösöket is sújtja ez a probléma,
mert kétszer kell beszerezniük a hiteles tulajdoni lapot, illetve még az eljárás díja is
megdrágult. A problémákat elkerülve szerették volna a TAKARNET-es rendszert, viszont
innen kivették a hiteles tulajdoni lapokat, illetve ha innen kérjük meg, akkor ugyanúgy 6.600.Ft-ba kerül. Ha esetleg jogszabályváltozás lesz, talán tudják majd csökkenteni a díjakat. Ha
van kérdésük, akkor válaszol rá.
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:
11/2010. számú együttes Határozat:
Bak és Sárhida Községek Önkormányzati képviselı-testületei a
Körjegyzıség 2010. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítják
meg:
A Körjegyzıség bevételi és kiadási fıösszege:
A kiadási fıösszegbıl:
1. Mőködési kiadások:
ebbıl:
- személyi jellegő juttatások:
- munkaadót terhelı járulékok.
- dologi kiadások:
2. Felhalmozási kiadások:

48.439 ezer Ft
47.439 ezer Ft
28.044 ezer Ft
6.652 ezer Ft
12.743 ezer Ft
1.000 ezer Ft
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A Körjegyzıség létszámkerete 2010. január 1. napjától: 9 fı
Határidı: folyamatos
Felelıs: dr. Gombos Gábor körjegyzı
3. Egyebek.
Molnár Károly baki polgármester megkérdezi, hogy a közös képviselı-testületi ülésen vane kérdés, hozzászólás?
Molnár Károly baki polgármester – mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el megköszöni a megjelenést majd az ülést 17,40 órakor bezárja.
Kmf.

Molnár Károly
polgármester

Bakos Tibor
polgármester

dr. Gombos Gábor
körjegyzı

Ábrahám Aladár
polgármester

