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Jegyzıkönyv

Bak, Sárhida és Zalatárnok Községek Önkormányzati Képviselı-testületei 2011. szeptember
12. napján 17 órai kezdettel megtartott együttes ülésérıl.

Az ülés helye: Képviselı-testület hivatali helyisége Bak

Jelen vannak: Molnár Károly polgármester, Balogh Elemér, Farkas Tamás Attila, Makkos
István, Németh Dezsı, Tamás Béláné, Toplak Tiborné baki települési képviselık.
Mázsa Ferenc polgármester Bakos Tibor, Balogh Tiborné, Gáspár Lászlóné, Pete Istvánné
sárhidai települési képviselık.
Dr. Sipos Ottó polgármester, Császár László, Gombos Szilvia, Papp Ernı zalatárnoki
települési képviselık.
Igazoltan távol: Vajmi István zalatárnoki települési képviselı.
Tanácskozási joggal meghívottak: Marton Csabáné megbízott körjegyzı, Garamvölgyi
György Göcsej Kapuja Bak ÁMK igazgató, Leitnerné Nagy Judit pénzügyi munkatárs, Tóth
Gábor ÁMK gazdasági vezetı, Császár László.
Molnár Károly polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja,
hogy az együttes ülés határozatképes, a baki 7 fı települési képviselıbıl 7 fı, a sárhidai 5 fı
települési képviselıbıl 5 fı, a zalatárnoki 5 fı települési képviselıbıl 4 fı megjelent.
Az együttes ülést megnyitja. Javaslatot tesz az ülés napirendjére. Javasolja, hogy 4. napirendi
pontként a körjegyzı eskütételére kerüljön sor. A baki képviselı-testület 7 igen szavazattal, a
sárhidai képviselı-testület 5 igen szavazattal, a zalatárnoki képviselı-testület 4 igen
szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirend tárgyalását fogadja el:

Napirend:

1. Tájékoztató a Göcsej Kapuja Bak ÁMK 2011. évi gazdálkodásának elsı félévi
helyzetérıl.
Elıadó: Garamvölgyi György Göcsej Kapuja Bak ÁMK igazgató
2. A Göcsej Kapuja Bak ÁMK 2011. évi költségvetésének módosítása.
Elıadó: Garamvölgyi György ÁMK igazgató
3. Tájékoztató a Körjegyzıség 2011. évi gazdálkodásának elsı félévi teljesítésérıl.
Elıadó: Marton Csabáné megbízott körjegyzı
4. A körjegyzı eskütétele
Elıadó: Molnár Károly polgármester
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Napirend tárgyalása:
1. Tájékoztató a Göcsej Kapuja Bak ÁMK 2011. évi gazdálkodásának elsı félévi
helyzetérıl.
Elıadó: Garamvölgyi György Göcsej Kapuja Bak ÁMK igazgató
A képviselı-testület tagjai az elıterjesztést a meghívóval együtt kézhez kapták.
Dr. Sipos Ottó megkérdezi, hogy az elsı negyedévben miért nem történt meg az Áfa
visszaigénylés? A kiadási oldalon túllépést tapasztal a helyettesítési díj és a túrórák
esetében.
Tóth Gábor gazdasági vezetı elmondja, hogy a tanácsadó asszony javaslatára nem
került sor az Áfa visszaigénylésére az alacsony összege miatt.
Garamvölgyi György ÁMK igazgató kéri a képviselıket, hogy az anyag
kézhezvétele után még az ülés elıtt írásban jelezzék azon kérdéseiket, amelyek
könyvelési tételt érintenek. A képviselı-testületi ülés helyszínén nem áll rendelkezésre
az ÁMK könyvelése. Javasolja, hogy ilyen irányú napirendek esetében az ülés
megtartására az ÁMK-ban kerüljön sor. A túlóra túllépés betegség miatt volt, a
bérkeret megmaradt, év végére a személyi juttatások egyensúlyba fognak kerülni. A
TÁMOP pályázat keretében két félállású pedagógus foglalkoztatása történik, az ı
óráikat túlórában látják el.
Dr. Sipos Ottó polgármester hiányolja és kéri, hogy a jövıben a beszámolók
szöveges indoklásában részletesen kerüljön bemutatásra, amennyiben valamely soron
lényeges túllépés történt.
Mázsa Ferenc polgármester nem érti a szöveges beszámolóban leírtakat arra
vonatkozóan, hogy a helyettesítési díj valamint a túlóra 60 %-os túllépését és az
étkezési hozzájárulás többletkiadását hogyan lehet az alapilletményben jelentkezı
megtakarítással egyensúlyozni, mivel e soron
csak az állományban lévık
alapilletménye szerepeltethetı.
Makkos István megkérdezte, jól tudja-e, hogy betegség esetén a munkáltatónak is
vannak fizetési kötelezettségei.
Leitnerné Nagy Judit pénzügyi munkatárs elmondja, hogy a betegszabadság elsı
15 napja és a táppénz 30%-a terheli a munkáltatót.
Molnár Károly polgármester felteszi a kérést, aki egyetért a Göcsej Kapuja Bak
ÁMK 2011. évi gazdálkodásának elsı féléves beszámolójával, kézfeltartással
szavazzon.
Bak Község Önkormányzati Képviselı-testülete képviselı-testület 5 igen szavazattal,
1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül, Sárhida Község Önkormányzati Képviselıtestülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, Zalatárnok Község
Önkormányzati Képviselı-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta a következı határozatot:
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32/2011. számú együttes Határozat
Bak, Sárhida és Zalatárnok Községek Önkormányzati
Képviselı-testületei a Göcsej Kapuja Bak ÁMK 2011.
gazdálkodásának elsı félévi helyzetérıl szóló
beszámolót –jegyzıkönyvhöz mellékelt elıterjesztéstelfogadja.
Határidı: Azonnal
Felelıs: Marton Csabáné megbízott körjegyzı

2. A Göcsej Kapuja Bak ÁMK 2011. évi költségvetésének módosítása.
Elıadó: Garamvölgyi György ÁMK igazgató
A képviselı-testület tagjai az elıterjesztést a meghívóval együtt kézhez kapták.
Farkas Tamás Attila megkérdezi, hogy a kiküldött anyag 2. számú mellékletében
szereplı 1.066 ezer Ft az összes felhalmozási és felújítási kiadásokban szerepel,
azonban nem derül, hogy annak mely sorához kapcsolódik, azaz beruházás-e, felújításe, vagy egyéb felhalmozási célú kiadás.
Tóth Gábor gazdasági vezetı válaszában elmondja, hogy mindez egy technikai hiba,
mivel csak az összesítı sorban jelenítették meg, a részletezı sorból kimaradt.
Mázsa Ferenc polgármester megkérdezi, hogy a tavaly augusztusban lezárult
TÁMOP 3.1.4 pályázat kamatával mi történt? A kifizetésre került kamatot bele lehetett
volna építeni a pályázat költségébe?
Garamvölgyi György elmondja, hogy a TÁMOP 3.1.4 pályázat összegébe a
hitelköltség nem tervezhetı be.
Mázsa Ferenc szerint ez egy kivételes pályázat volt? A kérdésére írásban kéri a
választ.
Molnár Károly baki polgármester javaslatára Bak Község Önkormányzati
Képviselı-testülete 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül,
Sárhida Község Önkormányzati Képviselı-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül, Zalatárnok Község Önkormányzati Képviselı-testülete 4 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következı határozatot:

33/2011. számú Határozat
Bak,
Sárhida
és
Zalatárnok
Községek
Önkormányzati Képviselı-testületei a Göcsej
Kapuja Bak Általános Mővelıdési Központ, mint
közös fenntartású intézmény 2011. évi módosított
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költségvetését – a jegyzıkönyvhöz mellékelt
elıterjesztésnek megfelelıen – módosítja.
Határidı: folyamatos
Felelıs: Molnár Károly baki polgármester
Mázsa Ferenc sárhidai polgármester
Dr. Sipos Ottó zalatárnoki polgármester
Garamvölgyi György ÁMK igazgató

Molnár Károly polgármester megköszöni Zalatárnok Község képviselı-testületének
az aktív részvételt.
Zalatárnok Község képviselı-testülete elhagyta az üléstermet.

3.Tájékoztató a Körjegyzıség 2011. évi gazdálkodásának elsı félévi helyzetérıl.
Elıadó: Marton Csabáné megbízott körjegyzı
A képviselı-testületek tagjai az elıterjesztést a meghívóval együtt kézhez kapták.
Farkas Tamás Attila megkérdezi, hogy a körjegyzıi létszám szerepel-e a
létszámkeretben. A korábbi körjegyzı és a megbízott körjegyzı bére közti különbség
meg fog maradni a költségvetésben.
Leitnerné Nagy Judit pénzügyi munkatárs elmondja, hogy a létszámkeretben benne
van a körjegyzı létszáma, így összesen 9 fı a körjegyzıség létszámkerete. A két bér
közötti különbség azonban nem nyújt fedezetet a korábbi körjegyzı munkaviszony
megszőnésébıl adódó fizetési kötelezettségeire valamint szabadság megváltására.
Makkos István megkérdezi, hogy tartható-e a költségvetés?
Leitnerné Nagy Judit pénzügyi munkatárs elmondja, hogy a fejlesztési kiadást
vissza kell adni Bak önkormányzatának, Sárhida nem tervezett fejlesztési kiadást, csak
mőködési hozzájárulást.
Mázsa Ferenc polgármester elmondja, hogy tartható a költségvetés, egyáltalán nem
szőkös, más hasonló településekkel összehasonlítva. 20%-kal nagyobb ellátási
területen 20 %-kal csökkentett összeggel is tudnak gazdálkodni. Az utóbbi három
évben azonban jelentıs csökkenés volt. Ez változni fog 2012-2013. évben. Javasolja a
költségvetési koncepció tárgyalásakor átbeszélni a felvetetteket.
Molnár Károly polgármester felteszi a kérést, aki egyetért a Körjegyzıség 2011.
évi gazdálkodásának elsı félévi helyzetének tájékoztatásával,
kézfeltartással
szavazzon.
Bak Község Önkormányzati Képviselı-testülete képviselı-testület 5 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül, Sárhida Község Önkormányzati Képviselıtestülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következı
határozatot:
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34/2011. számú együttes Határozat
Bak és Sárhida Községek Önkormányzati Képviselı-testületei a
Körjegyzıség 2011. elsı féléves beszámolójáról szóló –
jegyzıkönyvhöz mellékelt - tájékoztatót elfogadják.

Határidı: azonnal.
Felelıs: Marton Csabáné megbízott körjegyzı

4. A körjegyzı eskütétele
Elıadó: Molnár Károly polgármester
Molnár Károly polgármester felkéri a jelenlévı Császsár Lászlót, akit a képviselıtestületek 2011. augusztus 23. napján megválasztottak körjegyzınek, hogy az esküt tegye le.
Császár László megválasztott körjegyzı az esküt Molnár Károly polgármester elıtt letette.

Molnár Károly polgármester megkérdezi, hogy kinek van kérdése, véleménye.
Molnár Károly polgármester miután egyéb közlemény, hozzászólás nem hangzott el, az
ülést 17,45 órakor bezárta.

Kmf.

Molnár Károly
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