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Bak község Önkormányzati Képviselı-testülete
8945 Bak, Rákóczi u. 2/a.
Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testülete
8944 Sárhida, Béke u. 26.

JEGYZİKÖNYV
Készült: Bak, Sárhida községek Önkormányzati Képviselı-testületeinek 2011. november 24.
napján a Baki Körjegyzıség épületében (8945 Bak, Rákóczi u. 2/a.) 1845 órai
kezdéssel megtartott együttes nyílt ülésérıl.
Jelen vannak:
Bak község Önkormányzati Képviselı-testülete:
- Molnár Károly, polgármester
- Farkas Tamás Attila, alpolgármester
- Németh Dezsı, települési képviselı
- Tamás Béláné, települési képviselı
- Toplak Tiborné, települési képviselı.
Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testülete:
- Mázsa Ferenc, polgármester
- Gáspár Lászlóné, alpolgármester
- Bakos Tibor, települési képviselı
- Pete Istvánné, települési képviselı
Tanácskozási joggal meghívottak:
- Császár László körjegyzı
- Bíró Katalin pü-i ügyintézı.
Molnár Károly, polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja,
hogy az együttes ülés határozatképes, a baki 7 fı képviselıbıl 5 fı, a sárhidai 5 fı
képviselıbıl 4 fı megjelent.
Az együttes ülést megnyitja. A jegyzıkönyv vezetésére felkéri Császár László körjegyzıt,
majd javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet Bak képviselı-testülete 5 igen szavazattal,
Sárhida képviselı-testülete 4 igen szavazattal az alábbiak szerint fogad el:
1. Tájékoztató a Körjegyzıség 2011. gazdálkodásának harmadik negyedévi
helyzetérıl.
Elıadó: Császár László körjegyzı.
2. A Körjegyzıség 2011. évi költségvetésének módosítása.
Elıadó: Császár László körjegyzı.
3. A Körjegyzıség 2012. évi költségvetési koncepciója.
Elıadó: Császár László körjegyzı.
4. Egyebek.
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1. Tájékoztató a Körjegyzıség 2011. gazdálkodásának harmadik negyedévi
helyzetérıl.
Elıadó: Császár László körjegyzı.
Császár László, körjegyzı elmondja, hogy az elıterjesztés kiküldésre került (jelen
jegyzıkönyv 1. számú mellékleteként csatolva). Elmondja, hogy a háromnegyedévi
beszámoló, amely szeptember 30. napjáig tartalmazza az elıirányzatok teljesítését, arányaiban
– néhány tételtıl eltekintve – idıarányosnak tőnik, de a személyi juttatások elıirányzat
vonatkozásában a körjegyzı váltásból eredıen jelentıs megtakarítások várhatóak, amely
kihatással van a járulékokra is. A baki Önkormányzat által már visszavonásra került a
Körjegyzıség felhalmozási elıirányzata, így kifizetés nem teljesíthetı. A dologi kiadásoknál
is várható jelentıs megtakarítás, különösen a belföldi kiküldetés, a szellemi tevékenység
végzésre teljesítendı kifizetés soron, mivel a szükséges szabályzatokat a jegyzı elkészítette,
illetve a kisértékő eszközök beszerzése soron. Az egyéb munkavégzéshez kapcsolódó
juttatások soron lévı, eredeti elıirányzat nélküli összeg a jegyzıi helyettesítésbıl eredı
kifizetés.
Mázsa Ferenc, polgármester: a gázenergia felhasználás miért ilyen magas?
Bíró Katalin, pü-i elıadó: a szolgáltató munkatársa elmulasztotta az elmúlt évben leolvasni a
gázórát.
Mázsa Ferenc, polgármester: évrıl-évre változott a beszámoló táblázat formája. Kéri, hogy
a jövıben %-os teljesítési adatokat is tartalmazó, az önkormányzati beszámolóhoz hasonló
formátumú beszámolót készítsen a Körjegyzıség.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Molnár Károly polgármester javaslatára Bak
község Önkormányzati Képviselı-testülete 4 igen szavazattal ellenszavazat nélkül, 1
tartózkodás mellett, Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testülete 4 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következı határozatot:
38/2011. számú együttes határozat:
Bak, Sárhida és Zalatárnok községek Önkormányzati Képviselıtestületei a Bak-Sárhida községek Körjegyzısége, mint közös
fenntartású intézmény 2011. I-III. negyedévi gazdálkodásának
helyzetérıl szóló beszámolót jelen jegyzıkönyv 1. számú melléklete
szerinti tartalommal elfogadják.

2. A Körjegyzıség 2011. évi költségvetésének módosítása.
Elıadó: Császár László körjegyzı.
Császár László, körjegyzı elmondja, hogy az elıterjesztés kiküldésre került (jelen
jegyzıkönyv 2. számú mellékleteként csatolva). Javasolja a fenntartóknak – az
Önkormányzatok anyagi helyzetét is figyelembe véve -, hogy a Körjegyzıség 2011. évi
költségvetését módosítsák az elıterjesztésnek megfelelıen. Az adatok alapján személyi
juttatások elıirányzatából 1,8 millió Ft, járulékok elıirányzatból 500 eFt, dologi kiadásból
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pedig 700 eFt kerüljön elvonásra. A dologi kiadások elıirányzatán belül a szellemi
tevékenység végzésre teljesítendı kifizetés soron 250 eFt-tal, a kisértékő eszközök beszerzése
soron 300 eFt-tal, a belföldi kiküldetés soron pedig 150 eFt-tal javasolja csökkenteni a kiadási
elıirányzatot. A költségvetési elıirányzatok csökkentése következtében Bak Önkormányzat
körjegyzıségi hozzájárulása 2.005 eFt-tal, Sárhida Önkormányzat körjegyzıségi
hozzájárulása pedig 995 eFt-tal csökkenne.

Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Molnár Károly polgármester javaslatára Bak
község Önkormányzati Képviselı-testülete 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testülete 4 igen szavazattal ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következı határozatot:

39/2011. számú együttes határozat:
Bak, Sárhida és Zalatárnok községek Önkormányzati Képviselıtestületei a Bak-Sárhida községek Körjegyzısége, mint közös
fenntartású intézmény 2011. módosított költségvetését jelen
jegyzıkönyv 2. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadják.
Határidı: folyamatos.
Felelıs: Molnár Károly, polgármester,
Mázsa Ferenc, polgármester,
Császár László, körjegyzı.

3. A Körjegyzıség 2012. évi költségvetési koncepciója.
Elıadó: Császár László körjegyzı.

Császár László, körjegyzı elmondja, hogy az elıterjesztés kiküldésre került (jelen
jegyzıkönyv 3. számú mellékleteként csatolva). Elmondja, hogy a 2012. évi koncepció
tervezése során elsısorban a 2011. évi háromnegyedévi beszámoló adataiból indultak ki, a
költségvetési törvény-tervezet szerinti támogatási összeggel kalkulálva. Az adatok alapján
látszik, hogy a 2012. évi koncepció adatai alapján a költségvetési fıösszeg az idei 42.600 eFtról 40.400 eFt-ra csökken.
Farkas Tamás Attila, alpolgármester a Körjegyzıségen várható nyugdíjazásnak milyen
költségei várhatóak?
Császár László, körjegyzı a nyugdíjba készülı köztisztviselı a nık 40 éves jogviszonya
alapján járó korkedvezményes nyugdíjba menne, így a fenntartókat külön kifizetési
kötelezettség nem terheli, mivel vagy lemondással, vagy közös megegyezéssel szőnne meg a
jogviszony, ezen megszüntetési módokhoz pedig nem társul jelentıs kifizetési kötelezettség.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Molnár Károly polgármester javaslatára Bak
község Önkormányzati Képviselı-testülete 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testülete 4 igen szavazattal ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következı határozatot:
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40/2011. számú együttes határozat:
Bak, Sárhida és Zalatárnok községek Önkormányzati Képviselıtestületei a Bak-Sárhida községek Körjegyzısége, mint közös
fenntartású intézmény 2012. évi költségvetési koncepcióját jelen
jegyzıkönyv 3. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadják. A
képviselı-testületek felkérik a körjegyzıt, hogy a 2012. évi
költségvetés elkészítéséhez a részletes tervezési feladatokat kezdje el a
koncepcióban meghatározottak figyelembe vételével.
Határidı: folyamatos.
Felelıs: Császár László, körjegyzı.

4. Egyebek.
Molnár Károly, polgármester az Önkormányzati törvény tervezetében szereplı, várható
módosítások jelentıs mértékben érintik a környezı települések hivatalainak szervezeti
felépítését. A 3000, majd 2000 fıs, önálló hivatal mőködtetéséhez szükséges lakosságszám a
környezı települések számára lépéskényszert jelent. Bocfölde polgármestere elızetesen,
informálisan megkereste esetleges csatlakozási szándékuk jelzésével a baki Körjegyzıség
irányába. Ebben az ügyben az elmúlt héten leültek tárgyalni Sárhida polgármesterével és a
jegyzı úrral, egyeztetni az esetleges lehetıségeket, elmozdulási irányokat. Megfogalmazott
egy javaslatot, mely szerint most elvi síkon foglalkozhatna a két testület Zalatárnok,
Baktüttıs, Bocfölde és Csatár önkormányzata irányába megfogalmazandó megkeresés
ügyében, hogy esetlegesen az itteni fenntartók részérıl lenne, avagy nem lenne-e szándék a
fogadás ügyében.
Császár László, körjegyzı a tervezet a mostani állapota szerint 2013. január 1-tıl jelenthet
kötelezettséget Bocfölde és Csatár részére a jogszabályi változás. Bak és Sárhida részére a
2000 fıs népességszám nem keletkeztetne feladatot. Elviekben az is járható út, hogy a
Körjegyzıség bıvítése 2013. január 1. elıtt megtörténjen. Erre elsısorban anyagi okok
vezethetik a fenntartókat, mivel az összevonás következtében költségmegtakarítás lenne
elérhetı. 2013. január 1-tıl – ha az ellátandó hatáskörök jelentısen szőkülnek – még további
megtakarítás lenne biztosítható a nagyobb hivatali struktúra kiépítésével, a párhuzamos
feladatellátás összevonásával. Jelenleg ugyan nem ismert Bocfölde szándéka, hogy milyen
létszámot, feladatot kíván helyben tartani, de az elızetes számítások szerint éves szinten Bak
önkormányzat esetében hozzávetıleg 6 mFt, Sárhida esetében pedig 3 mFt lenne
megtakarítható az összevonással.
Gáspár Lászlóné, alpolgármester nem jelenthet-e ez egy olyan csapda helyzetet, hogy a
2013. évi feladatcsökkenés miatt szükségessé váló leépítések következtében a köztisztviselık
jogviszonyának megszüntetésével kapcsolatban felmerülı többletköltségek elviszik a várható
megtakarítást?
Molnár Károly, polgármester 2013-tól a létszámcsökkentés mindenképpen élı probléma.
Farkas Tamás Attila, alpolgármester is csapdahelyzetet lát, mivel nem látjuk a 2013-as
feladatokat, és a 2012-es feladatokra létrehozott hivatali apparátus leépítésével felmerülı
költségek ezt a fenntartói kört is érintenék.
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Császár László, körjegyzı meggondolandó, hogy jelen esetben melyik önkormányzat
számára is jelent kötelezettséget a jogszabályi változás és ennek számára milyen költségvetési
kihatásai vannak. Ha 2012-ben is történne meg a szervezeti változás, amikor már látszik a
járási hivatalok által átveendı feladatok listája, és az önkormányzati törvény által elıírt
feladatok köre, a 2013-ra tervezett létszámmal kellene végigvinni a jövı évet. Ez azt jelentené
konkrétan, hogy a 2012. évet úgy kell hivatalon belül megszervezni, úgy meghatározni a
kialakítandó struktúrát, létszámot – esetlegesen vállalva az idıközi, nagyobb leterheltséget –,
hogy az már megfeleljen a 2013. évi feladatellátásnak. Ehhez mindenképpen ismerni kell a
mőködést meghatározó alapjogszabályokat, vagyis a szervezeti átalakítással mindenképpen
célszerő megvárni ezek megszületését.
Mázsa Ferenc, polgármester: A jogszabályi változások tervezete mindenképpen egy
folyamatot jelent. Az északi és a délnyugati szomszédokkal ellentétben nekünk valóban nem
jelent a tervezet lépéskényszert, ennek ellenére azon a véleményen van, hogy olyan hivatalt
kellene felállítani, ami az egészséges 4000-es lélekszámra épít. Véleménye szerint már a baki
Körjegyzıség jelenlegi létszámával és költségvetésével is el lehetne látni ennek a
népességszámnak megfelelı feladatokat. Ha feladatszőkülés lesz, akkor meg feltétlenül elég a
mostani szervezet. A Körjegyzıség bıvítése semmiképpen sem jelentheti azt, hogy
összelapátoljuk a bocföldei és a baki körjegyzıség személyi állományát és költségvetését.
Szerinte a mostani létszámokat jelentısen csökkenteni kell, de ez elsısorban ne a mi
Körjegyzıségünkön jelentkezzen. Az országban sok példát lehet látni arra, hogy kisebb
létszámmal és költségvetéssel nagyobb népességszámú településen látják el a körjegyzıségi
feladatokat, mint nálunk.
Molnár Károly, polgármester az esetleges döntés során jelentıs mérlegelési körülményt fog
jelenteni az egy fıre jutó költségek aránya. Nem mindegy hogy 15.000,- Ft, vagy 20.000,- Ft,
vagy esetleg 10.000,- Ft jut egy lakosra éves viszonylatban. Az új struktúrával mindenképpen
jelentıs megtakarítás lenne elérhetı.
Mázsa Ferenc, polgármester véleménye szerint elsısorban Bocfölde és Csatár felé kell a
figyelmet fordítani. Azzal együtt, hogy a közoktatási feladatok végzése során is lépni kellene
Bocfölde irányába.
Farkas Tamás Attila, alpolgármester: mindenképpen célszerő elgondolkodni a bıvítésen,
ha lehet, minél több csatlakozó fogadásával.
Mázsa Ferenc, polgármester szerinte a bıvítés mindenképpen jó irány, ezzel elkerülhetı a
2013. évi komoly leépítés.
Farkas Tamás Attila, alpolgármester végig kell gondolni azt is, hogy a bıvítésnél jó
rendezı elv-e, hogy a baki Körjegyzıség személyi állományát tekintjük stabilnak. El kell
gondolkozni azon is, hogy nem lenne-e alkalmasabb a feladat ellátására esetlegesen a másik
hivatalnál dolgozó köztisztviselı.
Az kell legyen a törekvése a fenntartóknak, hogy a legalkalmasabb embereket tartsák meg az
új hivatalban. Ehhez látni kell a teljesítményértékelési dokumentumokat, melyekkel eddig
még a baki Körjegyzıségen nem találkozott senki.
Császár László, körjegyzı a teljesítményértékelés a köztisztviselık vonatkozásában az idei
5

Bak-Sárhida 2011. november 24-i nyílt, együttes testületi ülés jegyzőkönyv.

évben el fog készülni, bár számára a rövid munkavégzési idı jelent bizonyos hátrányt a
teljesítmények objektív megítélésében. A teljesítményértékelés kérdését mindenképpen
kezelni kell, ezért is tárgyalták, tárgyalják a fenntartók a jövı évi teljesítménykövetelmények
alapját képezı célok meghatározását üléseiken.
Mivel a napirendhez kapcsolódóan további javaslat és észrevétel nem hangzik el, a
polgármester a képviselı-testület nyílt ülését 1925 órakor bezárta.

k.m.f.

Molnár Károly
polgármester

Mázsa Ferenc
polgármester

Császár László
körjegyzı
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