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Jegyzıkönyv

Bak, Sárhida és Zalatárnok Községek Önkormányzati Képviselı-testületei 2010. január 18.
napján 17 órai kezdettel megtartott együttes ülésérıl.
Az ülés helye: Képviselı-testület hivatali helyisége Bak.
Jelen vannak: Molnár Károly baki polgármester, Andris Lászlóné, Balogh Elemér, Béresné
Simon Eszter, Hetényi László, Magyar Zoltán, Tamás Béláné baki települési képviselık.
Bakos Tibor sárhidai polgármester, Korcsmár Károly, Mázsa Ferenc, Németh Ervinné, Pete
Istvánné, Szakony Lászlóné, Tóbiás Tamás Sándor sárhidai települési képviselık.
Ábrahám Aladár polgármester, Császár László, Fitos László, Szípıcs Józsefné, Pintér Gyula
zalatárnoki települési képviselık.
Igazoltan távol: Harmath Péter, Sipos László, ifj. Vas László baki települési képviselı,
Gáspár Lászlóné sárhidai települési képviselı, Grámán László, Hermán Zoltán zalatárnoki
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, Bali András adóügyi ügyintézı, Horváth Andrásné pénzügyi
ügyintézı, Schuhné Dezse Ildikó igazgatási ügyintézı, Tóthbán György pénzügyi ügyintézı.
Molnár Károly baki polgármester köszönti a polgármestereket, képviselıket, a hivatal
dolgozóit 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 7 fı, a zalatárnoki 8 fı települési képviselıbıl 5 fı megjelent. Tájékoztatja a
képviselıket, hogy a képviselı-testületi ülésrıl hangfelvétel készül.
Az együttes ülést megnyitja. Javasolja, hogy az ÁMK költségvetés tárgyalása után tárgyalnák
a Göcsej Kapuja Bak ÁMK részvételét a TÁMOP (pedagógus képzések) pályázaton.
Javaslata alapján a baki képviselı-testület 7 igen szavazattal, a sárhidai képviselı-testület 7
igen szavazattal a zalatárnoki képviselı-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
napirend tárgyalását fogadja el:
NAPIREND:
1. Göcsej Kapuja Bak ÁMK 2009. évi költségvetésének módosítása.
Elıadó: Gyergyák Zoltán gazdasági vezetı
2. Göcsej Kapuja Bak ÁMK részvétele TÁMOP pályázaton.
Elıadó: Garamvölgyi György ÁMK igazgató
3. Térítési díj rendelet módosítása. (korábban kiküldött anyag szerint)
Elıadó: dr. Gombos Gábor körjegyzı
4. Közétkeztetés megvitatása.
Elıadó: Molnár Károly polgármester
5. A Körjegyzıség köztisztviselıit megilletı juttatásokról és támogatásokról szóló
rendelet módosítása.
Elıadó: dr. Gombos Gábor körjegyzı
6. Cafetéria rendszere.
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Elıadó: dr. Gombos Gábor körjegyzı
7. A Körjegyzıség 2009. évi költségvetésének módosítása.
Elıadó: dr. Gombos Gábor körjegyzı

Napirendek tárgyalása:
1. Göcsej Kapuja Bak ÁMK 2009. évi költségvetésének módosítása.
Elıadó: Gyergyák Zoltán gazdasági vezetı
Az elıterjesztést a képviselı-testületek tagjai a meghívóval együtt kézhez kapták.
Gyergyák Zoltán ÁMK gazdasági vezetı elmondja, hogy az állami támogatások, illetve
pályázatok miatt kellett módosítani a költségvetést. Majd röviden ismerteti az elıterjesztést, a
létszámadatok változását.
Molnár Károly baki polgármester megkérdezi, hogy van-e kérdés az elıterjesztéssel
kapcsolatban.
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 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
Zalatárnok Község Önkormányzati Képviselı-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következı határozatot:
1/2010. számú együttes Határozat:
Bak, Sárhida és Zalatárnok Községek Önkormányzati Képviselıtestületei a Göcsej Kapuja Bak Általános Mővelıdési Központ, mint
közös fenntartású intézmény 2009. évi módosított költségvetését az
alábbiak szerint állapítják meg:
A Göcsej Kapuja Bak ÁMK
bevételi és kiadási fıösszege:
A kiadási fıösszegbıl:
1. Mőködési kiadások:
ebbıl:
- személyi juttatások:
- munkaadót terhelı járulékok:
- dologi kiadások:
2. Felhalmozási kiadások:
3. Beruházási kiadások:
Határidı: folyamatos
Felelıs: Molnár Károly baki polgármester
Bakos Tibor sárhidai polgármester
Ábrahám Aladár zalatárnoki polgármester

169.050 ezer Ft
166.647 ezer Ft
90.877 ezer Ft
28.183 ezer Ft
47.587 ezer Ft
1.101 ezer Ft
1.302 ezer Ft
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Garamvölgyi György ÁMK igazgató
2. Göcsej Kapuja Bak ÁMK részvétele TÁMOP pályázaton.
Elıadó: Garamvölgyi György ÁMK igazgató
Molnár Károly baki polgármester felkéri az ÁMK igazgatóját, hogy ismertesse a
pályázatot.
Garamvölgyi György ÁMK igazgató röviden ismerteti a pályázatot. Elmondja, hogy 2 fı
pedagógus további végzettséghez jutását segíti a pályázat, mely lehet mesterképzés, új szak
(mentálhigiénés szakember stb.) A pályázatnak önrésze nincs, minden költség elszámolható
(tandíj, utazási költség, helyettesítési költség stb.) utófinanszírozott.
Molnár Károly polgármester megkérdezi, hogy ki írja a pályázatot?
Garamvölgyi György ÁMK igazgató elmondja, hogy az intézmény írja, és nincs költsége.
Hetényi László baki települési képviselı megkérdezi, hogy a végzettség megszerzését
követıen mennyi idıt kell a pedagógusnak ezen a munkahelyen eltölteni?
Garamvölgyi György ÁMK igazgató elmondja, hogy a projekt megvalósításától számítva 5
évig.
A továbbiakban Garamvölgyi György ÁMK igazgató válaszol a feltett kérdésekre.
Molnár Károly baki polgármester javaslatára Bak Község Önkormányzati Képviselıtestülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, Sárhida Község
Önkormányzati Képviselı-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
Zalatárnok Község Önkormányzati Képviselı-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következı határozatot:

2/2010. számú együttes Határozat:
Bak, Sárhida és Zalatárnok Községek Önkormányzati Képviselı-testülete hozzájárul a
Göcsej Kapuja Bak Általános Mővelıdési Központ részvételéhez a TÁMOP-3.1.509/A/2 Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszerősítése, pedagógusok új
szerepben) c. pályázaton.
A Képviselı-testület nyilatkozik, hogy rendelkezik közoktatási esélyegyenlıségi
intézkedési tervvel.
A fenntarthatóság biztosítása érdekében a Göcsej Kapuja Bak Általános Mővelıdési Központ
vállalja, hogy:
• a támogatott projekt keretében létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat az 1083/2006
EK rendelet szerint a projekt befejezését követıen 5 évig fenntartja;
• a projekt megvalósításának zárásától számított 5 évig a támogatás visszafizetésének terhe
mellett biztosítja, hogy a támogatásból felújított vagy átalakított ingatlan, illetve beszerzett
eszközök rendeltetésében és azok tulajdonjog viszonyaiban változás nem történik,
használatából bármely szervezetnek jogtalan elınye nem származik. A támogatás által
megvalósított fejlesztés eredménye (beleértve kifejlesztett szolgáltatások és
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•

eszközbeszerzés) a fenntartási kötelezettség fennállása alatt. A Támogató elızetes
jóváhagyása nélkül nem idegeníthetı el, nem terhelhetı meg, nem adható bérbe.
a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten nyilvántartja, és legalább
2020. december 31-ig azokat megırzi.

Határidı: azonnal
Felelıs: Molnár Károly baki polgármester
Bakos Tibor sárhidai polgármester
Ábrahám Aladár zalatárnoki polgármester
Garamvölgyi György ÁMK igazgató

Garamvölgyi György ÁMK igazgató tájékoztatja a képviselı-testületeket a közeljövıben
megrendezésre kerülı rendezvényekrıl. (székely mesemondás, mővészeti fesztivál
Bocföldén, Vince napi pincejárás, vándorkiállítás stb.)
Molnár Károly baki polgármester elmondja, hogy a zalatárnoki polgármester szeretne
szóban elıterjeszteni egy kérést.
Ábrahám Aladár zalatárnoki polgármester elmondja, hogy már korábban beszéltek arról,
hogy a zalatárnoki falugondnoki buszt átvenné Bak és Sárhida önkormányzata. A
minisztériumi állásfoglalás szerint a buszt értékesíthetik. 2,5 millió forintért tudnák
értékesíteni. Kérdése, hogy most erre születik-e döntés? A polgármester, vagy a körjegyzı
tájékoztatását várják.
Molnár Károly baki polgármester felkéri a körjegyzıt, hogy ismertesse a busz vásárlásának
jogi útját.
dr. Gombos Gábor körjegyzı elmondja, hogy a Mazda gépkocsit lecserélnék. Már
beszélgettek a zalatarnoki busz (Ford tranzit) megvásárlásáról, a vásárlásról a költségvetés
elfogadása után lehet szó, a kétmillió forint összeg után fennmaradó fél millió forintot a
társulási megállapodás módosításával lehetne kompenzálni. A költségvetés elfogadása után
egy közös testületi ülésen terjesztenék elı a társulási megállapodás módosítását. Ezt így
lehetne megoldani, hozzáteszi még, hogy a busz vásárlása egy jó vétel lenne.
Pintér Gyula zalatárnoki települési képviselı a Ford tranzit gépkocsi vezetıje elmondja,
hogy sajnál megválni ettıl az autótól, 90 ezer km van a kocsiban. Csak azért szeretnék eladni,
mert egy pályázaton nyertek egy másikat.
A továbbiakban a képviselı-testületek a gépkocsi vásárlásról, a mőszaki állapotáról
tárgyaltak.
3. Térítési díj rendelet módosítása. (korábban kiküldött anyag szerint)
Elıadó: dr. Gombos Gábor körjegyzı
dr. Gombos Gábor körjegyzı ismerteti az elıterjesztést, elmondja, hogy 2010. február 1-tıl
2010. június 30-ig terjedı idıszakra vonatkoznak a rezsi költségek, melyeket felsorol. Majd
az élelmezési nyersanyagköltségek és az intézményi térítési díjakról szóló rendelet-tervezetet
ismerteti.
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A képviselı-testületek kérésére a körjegyzı összehasonlítva ismerteti a 2009. évi és a 2010.
évi térítési díjak összegét.
Molnár Károly baki polgármester javaslatára Bak Község Önkormányzati Képviselıtestülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, Sárhida Község
Önkormányzati Képviselı-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
Zalatárnok Község Önkormányzati Képviselı-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következı határozatot:

3/2010. számú együttes Határozat:
Bak, Sárhida és Zalatárnok Községek Önkormányzati Képviselıtestületei az alábbiak szerint fogadják el az óvodás gyermekek és
általános iskolai tanulók 2010. február 01. napjától 2010. június 30.
napjáig terjedı idıszakra vonatkozó rezsi költségét az Atroplussz
Közétkeztetési és Szolgáltató Vállalkozás által készített ajánlat alapján:
Óvodás gyermek egész napos, napi háromszori étkezés rezsi költség
díja: nettó 197.-Ft.
Általános iskolai egész napos, napi háromszori étkezés rezsi költség
díja: nettó 258.-Ft.
Általános iskolai tanuló menza (csak ebéd) rezsi költség díja: nettó
161.-Ft.
Határidı: 2010. február 1.
Felelıs: Molnár Károly polgármester
Bakos Tibor polgármester
Ábrahám Aladár polgármester
dr. Gombos Gábor körjegyzı
Molnár Károly baki polgármester javaslatára Bak Község Önkormányzati Képviselıtestülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, Sárhida Község
Önkormányzati Képviselı-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
Zalatárnok Község Önkormányzati Képviselı-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül megalkotta a következı rendeletet:

1/2010. (I. 19.) számú együttes Rendelet:
Bak, Sárhida és Zalatárnok Községek Önkormányzati Képviselıtestületei az élelmezési nyersanyagköltségek és az intézményi térítési
díjak meghatározásáról szóló együttes rendeletét megalkotja. A rendelet
eredeti, teljes szövege a jegyzıkönyvhöz csatolva.
A zalatárnoki képviselı-testület tagjai távoztak az ülésrıl.
4. Közétkeztetés megvitatása.
Elıadó: Molnár Károly polgármester
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A képviselı-testület tagjai az elıterjesztést a meghívóval együtt kézhez kapták.
Molnár Károly baki polgármester elmondja, hogy a közétkeztetéssel kapcsolatban készült
egy pénzügyi elemzés, valamint a belsı ellenır is készített a közétkeztetés szolgáltatásával
kapcsolatos észrevételt, javaslatot. Ebben a feljegyzésben a belsı ellenır elemezte a 20082010 évi állapotokat. Annyit emelni ki a feljegyzésbıl, hogy 2008-ban a közétkeztetési
szerzıdést határozatlan idıre kötötték, ezért közbeszerzési eljárást kellett volna lefolytatni.
Kéri a képviselı-testületeket, hogy kérdezzenek a feljegyzéssel kapcsolatban.
Bakos Tibor sárhidai polgármester megkérdezi a körjegyzıt, hogy annakidején a
pénzügyesek jelezték, hogy a közétkeztetésre közbeszerzést kellene kiírni, ennek ellenére ez
nem történt meg. Mi volt ennek az oka?
dr. Gombos Gábor körjegyzı röviden összefoglalva az elızményeket, elmondja, hogy a
konyha bezárásával a konyhát fızıkonyhaként kiadták az Atroplussz Kft-nek, akik javaslatot
tettek, hogy a közétkeztetést el is tudnák vállalni. Majd a szerzıdéskötésrıl, az értékhatárról
beszél. Akkoriban volt az iskola átalakítás alatt, ÁMK alakult, véleménye szerint a felelısség
megoszlik mindenki felé. Az intézménynek jelezni kellett volna, - hiszen 2008. augusztusától
önálló gazdasági szervezet, önálló gazdasági igazgatóval - hogy a vásárolt szolgáltatás eléri a
közbeszerzési értékhatárt, ezért közbeszerzés lesz. Ezt most az intézményvezetı megtette, a
testület a múltkor határozatot hozott, felmondták a szerzıdést, bekérték az árajánlatokat a
közbeszerzési tanácsadóktól, ki lehet írni a közbeszerzést. Elmondja még, hogy a konyhának
az üzemeltetése során megtakarítással számolhattak.
Bakos Tibor sárhidai polgármester elmondja, hogy nem tudja, hogy milyen szankciója lesz,
hogy nem lett közbeszerzés kiírva. Egy éve jogtalanul látják el a közétkeztetést.
dr. Gombos Gábor körjegyzı elmondja, hogy a szolgáltatóval tavasszal kötötték meg a
szerzıdést, szeptember 1-tıl való szolgáltatásra. Ilyen rövid idı alatt nem lehetett volna
közbeszerzést kiírni, nem lehetett volna eredményt kiírni, 4-6 hónap mire végbemegy egy
közbeszerzés. A szolgáltatást pedig szeptember 1-tıl el kellett látni.
Tamás Béláné baki települési képviselı elmondja, hogy az Atroplussz Kft. nagyon sokáig
nem fizetett semmilyen rezsi díjat. A közmővek leválasztását követıen tudták a közmődíjakat
kiszámlázni. A szerzıdést az önkormányzat kötötte a Kft-vel, nem az ÁMK. Nem érzi
vétkesnek az ÁMK-t, hogy nem jelezték a közbeszerzés kiírását. Szerinte nem az ı
felelısségük.
Hetényi László baki települési képviselı elmondja, hogy a körjegyzınek tudni kellett volna
a szerzıdéskötés pillanatában, hogy közbeszerzést kell kiírni.
A továbbiakban a képviselı-testületek és a körjegyzı a közétkeztetéssel (közbeszerzés kiírása,
ebéd minıségi romlása, ki a hibás? szerzıdéskötés, stb.) kapcsolatban tartott hosszabb vitát.
dr. Gombos Gábor körjegyzı a közétkeztetés szabályairól ad tájékoztatást (technológiák
betartása, elıírt kalóriák, főszerek stb.)
Molnár Károly baki polgármester elmondja, hogy a mai naptól kezdve az Atroplussz Kft.
szállítja ki az idısekhez az ebédet. Majd a belsı ellenıri feljegyzésbıl levonva a
következtetéseket elmondja, hogy 2008-2009-2010-ben a közétkeztetés törvénytelenül
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mőködött. Kérdése a képviselı-testületek felé, hogy akarják-e ezt szankcionálni, vagy nem? A
szankciónak célszemélye a jegyzı úr, akit tájékoztatott arról, hogy esetleg egy fegyelmi
eljárás megindítása is szóba kerülhet. Kéri a véleményeket, foglaljanak állást.
dr. Gombos Gábor körjegyzı elmondja, hogy lehetıségük van fegyelmi eljárást lefolytatni,
de azt meg is kell alapozni, indokolni, hogy milyen károkozás történt. İ úgy érzi kárt nem
okozott, sıt inkább megtakarítás történt. Véleménye szerint alaposan szemügyre kell venni a
körülményeket. (hogy történt a konyhabezárás, szerzıdéskötés, intézményátszervezéssel sok
munka volt, stb.) Ragaszkodik ahhoz, hogy a felelısség nemcsak ırá hárulhat, hanem az
intézmény gazdasági vezetıjére is. Közösen és kölcsönösen kellett volna megoldani ezt a
problémát.
Balogh Elemér baki települési képviselı véleménye szerint vizsgálják meg, hogy ki hibázott
és miért hibázott.
Mázsa Ferenc sárhidai települési képviselı elmondja, hogy tiszta volt az elején, hogy
közbeszerzést kellett volna lefolytatni. A jogi kereteit kellett volna körüljárni. „Akarattal
sértettünk akkor törvényt, vagy nem? A felelısséget fel kell vállalni, írásos nyomának lenni
kell”.
dr. Gombos Gábor körjegyzı elmondja, hogy akkor készítettek egy tervezetet, hogy mi,
mennyibe kerül, melyet a feljegyzés mellett a képviselı-testületek is megkaptak. Ebben a
nettó értéket kell figyelembe venni, ami 5,269 ezer Ft, 8 millió Ft közbeszerzési értékhatár
alatt van. Majd a 2008. júniusi konyha bezárásról, valamint a szeptemberi közétkeztetés
megoldásáról (kb. egy hónap állt rendelkezésre) ad tájékoztatást (több hónap egy
közbeszerzés lefolytatása stb.).
Bakos Tibor sárhidai polgármester elmondja, hogy a belsı ellenır által készített
feljegyzésben szerepel, hogy a közétkeztetésre kötött szerzıdésben csak a rezsidíjak
szerepeltek a normadíjak nem.
dr. Gombos Gábor körjegyzı elmondja, hogy a közbeszerzési eljárás értékeibe csak a
rezsiköltség tartozik.
A továbbiakban a képviselı-testületek, a polgármesterek és a körjegyzı a közétkeztetés
közbeszerzésérıl vitáztak. (mely években kellett volna közbeszerzést kiírni, miért
határozatlan idıre köttetett a szerzıdés, mely költségek (rezsi, norma?) számítanak bele az
értékhatárba stb.).
Mázsa Ferenc sárhidai települési képviselı megkérdezi, hogy elfogadják-e a belsı ellenır
által készített feljegyzést, avagy sem, a körjegyzı elfogadja?
dr. Gombos Gábor körjegyzı elmondja, hogy csak részben fogadja el.
Molnár Károly baki polgármester elmondja, hogy a belsı ellenırt ı kérte fel a feljegyzés
elkészítésére, melyet együtt adtak át a körjegyzı részére. Egyértelmő, hogy 2008-ban a
határidı miatt, 2009-ben és 2010-ben az összeghatár miatt kellett volna közbeszerzést kiírni.
dr. Gombos Gábor körjegyzı elmondja, hogy jelenleg sem éri el a közbeszerzési
értékhatárt.
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Mázsa Ferenc sárhidai települési képviselı véleménye szerint a felelısséget meg kell
állapítani.
Hetényi László baki települési képviselı a 2008 és 2009 évi közétkeztetés idıtartamát
vitatja, hogy összesen hány napról volt szó, valamint azt, hogy a napok miatt a közbeszerzés
értéke „simán meghaladja a 8 millió Ft-ot”.
A továbbiakban a vita folytatódott a felvetés miatt is.
Molnár Károly baki polgármester elmondja, hogy akkor most felvetıdött a kérdés, hogy ezt
a feljegyzést elfogadják-e, vagy sem. İ személy szerint elfogadja. A napirendi pontban a
közétkeztetés megvitatása szerepel, a körjegyzı úr a közétkeztetés közbeszerzésére kért
három ajánlatot, melynek ismertetésére felkéri a körjegyzıt. Közben Bakos Tibor sárhidai
polgármester felvetésére javaslatokat kér, arra vonatkozóan, hogy a most kiválasztott
közbeszerzési céggel vizsgáltassák-e meg, hogy kellett-e volna közbeszerzést kiírni az elızı
évekre, avagy a kettı témát kezeljék-e külön. Erre kér javaslatokat. Hangsúlyozza, hogy ı
elfogadta ténynek azt, amit a belsı ellenır írt a feljegyzésben.
Mázsa Ferenc sárhidai települési képviselı javaslata, hogy a feljegyzésnek legyen
„nyoma”, a körjegyzı fogadja el. (írja le, hogy hiba volt) Most az a legfontosabb, hogy
válasszanak a három cég közül.
Molnár Károly baki polgármester elmondja, hogy a napirendek végén a feljegyzéssel
kapcsolatban zárt ülést rendel el. Felkéri a körjegyzıt, hogy ismertesse az ajánlatokat.
dr. Gombos Gábor körjegyzı elmondja, hogy a ZALABER Kft-nek 450 ezer Ft +ÁFA, a
GERBEX Kft-nek 400 ezer Ft + ÁFA, dr. Sablauer Péter közbeszerzési tanácsadónak 580
ezer Ft+ ÁFA az ajánlata a közétkeztetés közbeszerzésének a lebonyolítására. Részletesen
ismerteti, hogy az ajánlatok milyen szolgáltatásokat (lebonyolítás, közzététel stb.)
tartalmaznak. Ismerteti, hogy egyedül a GERBEX Kft-nek van felelısségbiztosítása, egyéb
minıségbiztosítása.
Molnár Károly baki polgármester ennek ellenére a ZALABER Kft-t javasolja.
A képviselı-testületek az ajánlatok megvitatása után egyetértettek a ZALABER Kft
ajánlatával.
Molnár Károly baki polgármester megkérdezi a körjegyzıt, hogy milyen határidıt
szabjanak, hogy lebonyolódjon a dolog?
dr. Gombos Gábor körjegyzı elmondja, hogy 2010. február 15.
Molnár Károly baki polgármester elmondja, hogy ezzel a kitétellel, hogy február 15-ig
szerzıdés köttessen kerüljön a jegyzıkönyvbe.
Molnár Károly baki polgármester javaslatára Bak Község Önkormányzati Képviselıtestülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, Sárhida Község
Önkormányzati Képviselı-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
meghozta a következı határozatot:
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4/2010. számú együttes Határozat:
Bak és Sárhida Községek Önkormányzati Képviselı-testületei a Göcsej
Kapuja Bak ÁMK közétkeztetésére vonatkozó közbeszerzési eljárás
teljes körő lebonyolítására a Zalaber Kft. (8900 Zalaegerszeg,
Kosztolányi u. 11.) 450.000.-Ft + ÁFA összegő ajánlatát fogadta el.
A képviselı-testületek felhatalmazzák Garamvölgyi György ÁMK
igazgatóját az erre vonatkozó szerzıdés aláírására.
Határidı: 2010. február 15.
Felelıs: Garamvölgyi György ÁMK igazgató
dr. Gombos Gábor körjegyzı elmondja, hogy egy olyan javaslata lenne, hogy az eljárás
meggyorsítása érdekében ne kelljen még egyszer összejönni, hogy az ajánlattételi felhívást 3
évre javasolja megtenni és egyben szeretné, ha egy bíráló és egy döntı bizottságot is létre
hoznának (mindkét bizottságot minimum 3 fıvel). Javasolja, hogy a bíráló bizottságba a
polgármesterek és az intézményvezetık, esetleg a szülıi munkaközösség képviselıje
mindenképpen kerüljön bele, a döntıbizottságba pedig javaslatokat kér.
Molnár Károly baki polgármester megkérdezi, hogy ki fog pályázni?
dr. Gombos Gábor körjegyzı elmondja, hogy az ÁMK.
Pete Istvánné sárhidai települési képviselı megkérdezi, hogy jogszerő-e, hogy az ÁMK
pályáztatja meg a közbeszerzést, azt nem a fenntartónak kell?
dr. Gombos Gábor körjegyzı véleménye szerint a szolgáltatást igénybe vevınek kellene a
hirdetményt megtenni.
A továbbiakban a képviselı-testületek arról vitáztak, hogy kinek kell az ajánlattételt
megtenni, kinek kell a szerzıdést megkötni.
dr. Gombos Gábor körjegyzı a javaslata alapján ismerteti a bíráló bizottsági tagok névsorát.
Majd a döntı bizottsági tagokra kér javaslatot.
Mázsa Ferenc sárhidai települési képviselı megkérdezi, hogy mi a döntıbizottság feladata.
dr. Gombos Gábor körjegyzı elmondja, hogy összeállítanak egy pontozási rendszert, ami
alapján a bíráló bizottság javaslatot tesz és ezt döntésre elıkészíti a döntı bizottságnak.
Molnár Károly baki polgármester javasolja a gazdasági vezetıt és a két tagintézmény
vezetıt.
A képviselı-testületek megvitatták, hogy kik legyenek a döntıbizottság tagjai, és a gazdasági
vezetıt, az ÁMK igazgatóját, valamint a körjegyzıt javasolták a döntı bizottságba.
Mázsa Ferenc sárhidai települési képviselı megjegyzi, hogy akkor innentıl kezdve minden
az ÁMK feladata. „Sokszor nem bírom követni az ügyeket”.
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Bakos Tibor sárhidai polgármester elmondja, hogy most a TÁMASZ-hoz tartozik az idısek
étkeztetése, de a TÁMASZ-nál is megkezdıdtek a problémák (nem fizettek munkaruhadíjat
stb.) Véleménye szerint bármelyik pillanatban visszakerülhet az étkeztetés, viszont ezzel,
hogy az ÁMK-val pályáztatják meg a közétkeztetést, ezzel ezt a részét nem zárják ki?
dr. Gombos Gábor körjegyzı elmondja, hogy a közbeszerzés úgy folytatódik le, hogy
szigorú szerzıdési feltételek vannak, 3 évre kötik, ha változás történik az étkeztetésben, akkor
a szerzıdést felül kell vizsgálni.
Bakos Tibor sárhidai polgármester felvetésére a képviselı-testületek és a körjegyzı a
szociális étkeztetés kérdését (pl. térítési díjváltozás, tapasztalat szerzés más településrıl, stb.)
is megvitatták.
Molnár Károly baki polgármester javaslatára Bak Község Önkormányzati Képviselıtestülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, Sárhida Község
Önkormányzati Képviselı-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
meghozta a következı határozatot:
5/2010. számú együttes Határozat:
a.)

Bak és Sárhida Községek Önkormányzati Képviselı-testületei a
Göcsej Kapuja Bak ÁMK közétkeztetésére vonatkozó
közbeszerzési eljárással kapcsolatban – a „Közbeszerzési
Szabályzatban” meghatározott feladatokra - 7 tagú Bíráló
Bizottságot hoz létre, melynek tagjai:
Molnár Károly baki polgármester
Ábrahám Aladár zalatárnoki polgármester
Bakos Tibor sárhidai polgármester
Tamás Béláné baki települési képviselı
Pete Istvánné sárhidai települési képviselı
Kaptur Zoltánné SZM elnöke Bak
Ottné Sipos Mónika SZM elnöke Sárhida

b.)

Bak és Sárhida Községek Önkormányzati Képviselı-testületei a
Göcsej Kapuja Bak ÁMK közétkeztetésére vonatkozó
közbeszerzési eljárással kapcsolatban Döntı Bizottságot hoz
létre, melynek tagjai:
- Gyergyák Zoltán ÁMK gazdasági vezetı
- Garamvölgyi György ÁMK igazgató
- dr. Gombos Gábor körjegyzı

A Bíráló Bizottság, valamint a Döntı Bizottság megbízatása a
közbeszerzési eljárás lezárásáig tart.
Határidı: azonnal
Felelıs: dr. Gombos Gábor körjegyzı értesítésért
5. A Körjegyzıség köztisztviselıit megilletı juttatásokról és támogatásokról szóló
rendelet módosítása.
Elıadó: dr. Gombos Gábor körjegyzı
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A képviselı-testület tagjai az elıterjesztést a meghívóval együtt kézhez kapták.
dr. Gombos Gábor körjegyzı elmondja, hogy a körjegyzıség köztisztviselıit megilletı
juttatásokról és támogatásokról szóló rendeletet kell hatályon kívül helyezni
(jogszabályváltozás miatt, cafeteria rendszer miatt), majd az új rendeletet elfogadni. Ismerteti
a rendelet-tervezetet. Elmondja még, hogy a fıállású polgármesterre is ugyanezek a szabályok
vonatkoznak. Balogh Elemér baki települési képviselı kérdésére válaszolva elmondja, hogy
mivel bıvültek ki a juttatások.
Molnár Károly baki polgármester javaslatára Bak Község Önkormányzati Képviselıtestülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, Sárhida Község
Önkormányzati Képviselı-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
megalkotta a következı rendeletet:
2/2010. (I. 19.) számú együttes Rendelet:
Bak és Sárhida Községek Önkormányzati Képviselı-testületei a
Körjegyzıség köztisztviselıit megilletı juttatásokról és támogatásokról
szóló együttes rendeletét megalkotja. A rendelet eredeti, teljes szövege
a jegyzıkönyvhöz csatolva.
6. Cafetéria rendszere.
Elıadó: dr. Gombos Gábor körjegyzı
A képviselı-testület tagjai az elıterjesztést a meghívóval együtt kézhez kapták.
Molnár Károly baki polgármester mielıtt átadná a szót a körjegyzınek elmondja, hogy már
a harmadik éve nem történt illetményalap emelés, a hivatal állománya ebben a „zivataros
idıben” is állta a sarat.
dr. Gombos Gábor körjegyzı elmondja, hogy a költségvetési törvénnyel összefüggésben
változtatták a cafeteriát is. Elmondja, hogy a cafeteria juttatás mértékét az illetményalap
hússzorosában javasolja meghatározni. Elmondja még, hogy 2009 évben kevesebb juttatást
kaptak, mint az azt megelızı évben. Március 1-ig nyilatkozni kell a köztisztviselınek, hogy
mely juttatást (egységesen kialakítva), milyen mértékben veszi igénybe.
Molnár Károly
elıterjesztésrıl.

baki

polgármester

kéri

a

képviselı-testületek

véleményét

az

Bakos Tibor sárhidai polgármester elmondja, hogy támogatja a maga részérıl, amit a
polgármester mondott. Szeretné, ha elkerülnék a tavalyi vitát, ami az ÁMK és a hivatal
költségvetése körül kialakult.
Balogh Elemér baki települési képviselı elmondja, hogy egyetért azzal, hogy a munkát meg
kell fizetni Mi van, ha ezeket elfogadjuk és szeptemberben pedig nem tudjuk kifizetni. Azért
vannak benne kétségek, mert még nem ismerik az önkormányzati támogatásokat.
Leitnerné Nagy Judit pénzügyi ügyintézı elmondja, hogy most meg kell tárgyalni, hogy a
költségvetésbe be tudják építeni.
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Mázsa Ferenc sárhidai települési képviselı az elıterjesztésben javasolt összeget magasnak
tartja, annak ellenére, hogy a hivatal dolgozói megérdemlik. (nehogy újságcikk legyen belıle,
„hogy leköltözött Bakra a Miniszterelnöki Hivatal”) Majd pár település cafeteria juttatását
ismerteti.
Molnár Károly baki polgármester 15-szörös szorzót javasol cafeteria juttatásként.
Szakony Lászlóné sárhidai települési képviselı megkérdezi, hogy a pedagógusoknak,
óvónıknek mennyi a cafeteriájuk? Véleménye szerint közelíteni kellene a közalkalmazottak
juttatásaihoz.
Tamás Béláné baki települési képviselı ismerteti, hogy tavaly ık mennyi juttatást kaptak.
A továbbiakban a képviselı-testületek a cafetéria juttatásokról, a szorzókról, a
közalkalmazottak és köztisztviselık juttatásainak összehasonlításáról tartottak vitát.
Béresné Simon Eszter baki települési képviselı elmondja, hogy tavaly „eléggé
megnyírbáltuk a köztisztviselık juttatásait”, javasolja a 15-szörös szorzót. „Ne a személyektıl
vegyük el a juttatásokat, hanem próbáljunk valahogy másképp spórolni.”
Hetényi László baki települési képviselı elmondja, hogy a tizenötszörös szorzó
elfogadhatónak tőnik.
Mázsa Ferenc sárhidai települési képviselı maximum tízszeres szorzót javasol.
Molnár Károly baki polgármester elmondja, hogy ı miért javasolt 15-szörös szorzót.
dr. Gombos Gábor körjegyzı elmondja, hogy megköszöni, hogyha elfogadják a 15szörösét.
Molnár Károly baki polgármester megkérdezi, hogy van-e még javaslat, hozzászólás?
A képviselı-testületek tagjainak többsége nem értett egyet a 15-szörös szorzóval
Bakos Tibor sárhidai polgármester új javaslata a 10-szeres szorzó.
Andris Lászlóné baki települési képviselı elmondja, hogy ı ragaszkodik a 15-szörös
szorzóhoz, melyet meg is indokol.
A továbbiakban a képviselı-testületek ismét a szorzószámok mértékérıl vitatkoztak.
Mázsa Ferenc sárhidai települési képviselı differenciálást javasol.
dr. Gombos Gábor körjegyzı elmondja, hogy egységesnek kell lenni a szorzónak. Majd
elmondja, hogy miért.
Mázsa Ferenc sárhidai települési képviselı felvetésére vita alakult ki a differenciálással
kapcsolatban.
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Molnár Károly baki polgármester 5 perc szünetet rendel el.
Szünet után a baki és a sárhidai képviselı-testület továbbra is határozatképes.
A képviselı-testületek a vitát ismét folytatták.
Molnár Károly baki polgármester felvetette, hogy a szóba jöhetne a köztisztviselıknek 10
%-os béremelés, így mindjárt nem a szorzókon vitatkoznának, melyrıl véleményt kér.
Megkérdezi a pénzügyeseket, hogy pénzügyileg megoldható-e.
Leitnerné Nagy Judit pénzügyi ügyintézı elmondja, hogy megoldható.
Biró Katalin pénzügyi ügyintézı elmondja, hogy most 10 % az illetmény kiegészítés a
körjegyzıségen, esetleg azt lehetne 10-rıl 20 %-ra emelni, ez a maximum. 9 fıre kb. 1,5
millió Ft-ot jelentene.
Simon Ferencné pénzügyi ügyintézı elmondja, hogy az ÖNHIKI szempontjából a rendszer
elismeri Ha megadnák ezt, akkor a következı évben épülne be.
A következıkben a pénzügyi ügyintézık a cafeteria és az illetménykiegészítés adóvonzatáról
adnak tájékoztatást.
Molnár Károly baki polgármester elmondja, hogy csatlakozik a sárhidai polgármesterhez és
10-szeres szorzót javasol, melyet szavazásra tesz fel.
Molnár Károly baki polgármester javaslatára Bak Község Önkormányzati Képviselıtestülete 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül, Sárhida Község
Önkormányzati Képviselı-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
meghozta a következı határozatot:

6/2010. számú együttes Határozat:
1. Bak és Sárhida Községek Önkormányzati képviselı-testületei a
Körjegyzıség 2010 évi költségvetésében a köztisztviselıket megilletı
béren kívüli juttatások és az azokat terhelı kifizetıi adó és EHO
fedezetét az illetményalap 10-szeresében határozza meg.
2. Bak és Sárhida Községek Önkormányzati Képviselı-testületei
utasítják a körjegyzıt, hogy az 1. pontban foglalt döntés fedezetét a
Körjegyzıség 2010. évi költségvetés tervezésének elıkészítése során
vegye figyelembe, valamint az 1. pontban foglaltaknak megfelelıen a
közszolgálati szabályzat módosítását végezze el.
Határidı: a 2010. évi költségvetés elıkészítésének idıpontja
Felelıs: dr. Gombos Gábor körjegyzı
7. A Körjegyzıség 2009. évi költségvetésének módosítása.
Elıadó: dr. Gombos Gábor körjegyzı
A képviselı-testület tagjai az elıterjesztést a meghívóval együtt kézhez kapták.
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dr. Gombos Gábor körjegyzı elmondja, hogy az elıterjesztéshez nincs hozzáfőzni valója.
Molnár Károly baki polgármester megkérdezi, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban van-e
kérdés.
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 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
meghozta a következı határozatot:
7/2010. számú együttes Határozat:
Bak és Sárhida Községek Önkormányzati képviselı-testületei a
Körjegyzıség 2009. évi módosított 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:

52.633 ezer Ft
52.413 ezer Ft
31.206 ezer Ft
10.763 ezer Ft
10.444 ezer Ft
220 ezer Ft

Határidı: folyamatos
Felelıs: dr. Gombos Gábor körjegyzı
Bakos Tibor sárhidai polgármester elmondja, hogy van egy rendeletük a közmőfejlesztési
hozzájárulásról Ezzel kapcsolatban a leveleket elküldték a szolgáltatóknak Most hallotta egy
baki példán, hogy szedi a VÍZMŐ is és a település is a hozzájárulást. Majd röviden elmondja
a példát. Lenne egy javaslata (amennyiben a szolgáltató is beszedi) hogy függesszék fel ezt a
rendeletet, ha azt akarják, hogy a településekre jöjjenek a betelepülık. Megkérdezi, hogy jötte válasz a kiküldött levélre a szolgáltatóktól.
dr. Gombos Gábor körjegyzı elmondja, hogy a közmőfejlesztési hozzájárulást az
önkormányzat jogosult beszedni. Nem jött válasz a szolgáltatóktól. A példával kapcsolatban
elmondja, hogy nem tiszta, hogy a rákötés munkadíj kerül-e annyiba, vagy a hálózatfejlesztési
hozzájárulás, a kettı között óriási a különbség.
A képviselı-testületek megvitatták a közmőfejlesztési hozzájárulással, a szolgáltatóval
kapcsolatos észrevételeiket, tapasztalataikat.
Molnár Károly baki polgármester megköszöni a megjelenést, majd 20,35 órakor zárt ülést
rendel el.
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A tanácskozási joggal meghívott ügyintézık, ÁMK igazgató és gazdasági vezetı távoztak az
ülésrıl.

Kmf.

Molnár Károly
polgármester

Bakos Tibor
polgármester

dr. Gombos Gábor
körjegyzı

Ábrahám Aladár
polgármester

