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Jegyzıkönyv
Bak, Sárhida és Zalatárnok Községek Önkormányzati Képviselı-testületei 2011. február 22.
napján 17,10 órai kezdettel megtartott együttes ülésérıl.
Az ülés helye: Képviselı-testület hivatali helyisége Bak.
Jelen vannak: Molnár Károly baki polgármester, Balogh Elemér, Farkas Tamás Attila,
Makkos István, Németh Dezsı, Tamás Béláné, Toplak Tiborné baki települési képviselık.
Mázsa Ferenc sárhidai polgármester, Bakos Tibor, Balogh Tiborné, Gáspár Lászlóné, Pete
Istvánné sárhidai települési képviselık.
Dr. Sipos Ottó polgármester, Császár László, Gombos Szilvia, Papp Ernı Tibor zalatárnoki
települési képviselık.
Igazoltan távol: Vajmi István zalatárnoki települési képviselı.
Lakosság részérıl: 2 fı
Tanácskozási joggal meghívottak: dr. Gombos Gábor körjegyzı, Leitnerné Nagy Judit
pénzügyi ügyintézı, Biró Katalin pénzügyi ügyintézı, Simon Ferencné pénzügyi ügyintézı,
Garamvölgyi György ÁMK igazgató, Tóth Gábor ÁMK megbízott gazdasági vezetıje, Tóth
Györgyné ÁMK szaktanácsadó, Kóbor attila Atroplusz Kft. ügyvezetıje.
Molnár Károly baki 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. A baki képviselıtestület 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. Az élelmezési nyersanyagköltségek és az intézményi térítési díjak
meghatározásáról szóló rendelet módosítása. (korábban kiküldött anyag alapján)
Elıadó: dr. Gombos Gábor körjegyzı
Kóbor Attila Atroplusz Kft. ügyvezetıje
2. Göcsej Kapuja Bak ÁMK 2011. évi költségvetésének a megállapítása.
Elıadó: Garamvölgyi György ÁMK igazgató
Napirendek tárgyalása:
1. Az élelmezési nyersanyagköltségek és az intézményi térítési díjak
meghatározásáról szóló rendelet módosítása. (korábban kiküldött anyag alapján)
Elıadó: dr. Gombos Gábor körjegyzı
Kóbor Attila Atroplusz Kft. ügyvezetıje
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dr. Gombos Gábor körjegyzı elmondja, hogy az Atroplusz Kft. ügyvezetıje egyéb
elfoglaltsága miatt nem tudott eljönni az ülésre. A nemrég kiosztott levélben jelzi az
ügyvezetı az észrevételeit. (jegyzıkönyvhöz mellékelve)
Molnár Károly baki polgármester megkérdezi az ÁMK gazdasági vezetését, hogy a levél
végén jelzett 4 millió Ft kintlévıség valós-e? Úgy tudja, hogy az év végén az volt az
önkormányzatnak a kérése, hogy az ÁMK a számlatartozásait egyenlítse ki.
Tóth Györgyné ÁMK szaktanácsadó elmondja, hogy a 2010. évi számlák ki lettek
egyenlítve a polgármester kérésének megfelelıen. A mostani kintlévıségük a januári és a
februári étkezési térítési díjak, kb. másfél hónap díjai, mivel finanszírozást még nem kaptak
ezért nem tudták ezt teljesíteni.
Molnár Károly baki polgármester észrevétele, hogy „jó lenne, ha a fenntartó nem a
szolgáltatótól értesülne ilyen összegő tartozásról.” Itt a levélben jelezte a szolgáltató, hogy
mekkora összegő kamatra lenne jogosult az elmúlt idıszakban, melyeket nem számlázott ki.
Szeretné, ha a jövıben elkerülnék ezeket. Felkéri a pénzügyi ügyintézıket, hogy reagáljanak
arra, hogy a költségvetés elfogadása elıtt ez az összeg kifizethetı-e.
Leitnerné Nagy Judit pénzügyi ügyintézı elmondja, hogy ezek folyamatban lévı ügyek,
ezeket a számlákat a szerzıdés alapján ki kell fizetni.
Tóth Györgyné ÁMK szaktanácsadó elmondja még, hogy az önkormányzat mindig a
sorban lévı számlákra küldött az ÁMK részére támogatást. Próbálták a szülıktıl is behajtani
a térítési díj elmaradásokat (leveleket küldtek ki)
Toplak Tiborné baki települési képviselı megjegyzi, hogy nem hiszik el, hogy az
önkormányzatnál nem tudtak arról, hogy vannak kifizetetlen számlák.
Biró Katalin pénzügyi ügyintézı elmondja, hogy a jegyzı úr is kérte, hogy havonta küldjék
le, hogy milyen összegő kifizetetlen számláik vannak, hogy tudják a finanszírozást elküldeni.
Molnár Károly baki polgármester elmondja, hogy sem ı, sem a pénzügyes ügyintézık sem
tudtak ezekrıl a kifizetetlen számlákról. Az a baj, hogy sokszor elakad az információ.
Makkos István baki települési képviselı megjegyzi, hogy megy az egymásra mutogatás a
két fél között, és ık hogy igazodjanak el ebben.
Toplak Tiborné baki települési képviselı megkérdezi a körjegyzıt, hogy errıl mi a
véleménye.
dr. Gombos Gábor körjegyzı elmondja, hogy az utolsó két hónapban nem kaptak semmiféle
értesítést, hogy milyen kifizetetlen számlák vannak, decemberben kaptak utoljára
tájékoztatást.
A továbbiakban a képviselı-testületek az ÁMK számláinak a finanszírozásáról tárgyalt. (Pl.
mikor küld az önkormányzat támogatást, elmaradások vannak a számláknál, mindig a
legsürgısebb számlák vannak kifizetve stb.)
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Molnár Károly baki polgármester megkérdezi, hogy mikor lett elküldve a februári
számlaigény?
Tóth Gábor ÁMK mb. gazdasági vezetıje elmondja, hogy még nem lett elküldve.
Makkos István baki települési képviselı megjegyzi, hogy az ÁMK elméletileg önállóan
gazdálkodó, de gyakorlatilag nem.
Tóth Gábor ÁMK mb. gazdasági vezetıje elmondja, hogy ı úgy gondolta, hogy amíg nincs
elfogadva a költségvetés, addig nem küldi le a finanszírozási igényt.
Molnár Károly baki polgármester megjegyzi, hogy addig is mőködni kell, amíg nincs
elfogadva a költségvetés.
Balogh Elemér baki települési képviselı véleménye, hogy akkor mind a két fél hibázott,
nemcsak az egyik oldal hibázik.
Molnár Károly baki polgármester javasolja a pénzügyi ügyintézıknek, hogy minden hónap
5-ig kérjék meg az ÁMK-tól az elızı havi kifizetetlen számlákat.
Makkos István baki települési képviselı megjegyzi, hogy olyan kapcsolat van a két
szervezet között, hogy ajánlott levélben kell megoldani mindent?
Molnár Károly baki polgármester megkérdezi, hogy van-e még kérdés?
Mázsa Ferenc sárhidai polgármester elmondja, hogy úgy veszi észre, hogy több szálon
futnak a problémák. A térítési díjjal kapcsolatban elmondja, hogy bizonyos emelkedés lett
volna a szülık által térítendı díjban, ezt akkor nem fogadták el a testületek. Ha jól emlékszik
Sárhida akkor elfogadta. Majd zalalövıi térítési díjemelkedést említ, (itt is 5 %-os az
emelkedés) valamelyest alatta is vannak. Véleménye szerint azt az arányú emelkedést, ami a
szülık által fizetendı térítési díjnál van, azon minden további nélkül túl kell lépni. Javasolja,
hogy a korábban kiküldött elıterjesztést fogadják el.
Tamás Béláné baki települési képviselı elmondja, hogy a februári térítési díjak
kiszámlázásra kerültek a régi díjakkal.
dr. Gombos Gábor körjegyzı elmondja, hogy az elıterjesztés, ha elfogadják, akkor
annyiban változik, hogy március elsejétıl lesznek elfogadva a térítési díjak.
Tamás Béláné baki települési képviselı elmondja, hogy a szülıket tájékoztatni kell az
emelésrıl, mert elıfordulhat, hogy a szülık változtatnak az étkezésen, lehet hogy csak
egyszeri étkezést fognak kérni.
A továbbiakban a képviselı-testületek a térítési díj rendelet-tervezetet tárgyalta meg.
Molnár Károly baki polgármester megkérdezi, hogy van-e még kérdés?
Gáspár Lászlóné sárhidai települési képviselı megkérdezi, hogy dolgozott élelmezésben jó
pár évet és tudja, hogy minden alkalommal minden szülınek nehéz volt „megemészteni”, ha
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valami többe került. Majd elmondja tapasztalatait a hátralékos fizetıkrıl. (nem a megélhetésre
költötték a pénzt – élvezeti cikkekre-)
Molnár Károly baki polgármester megkérdezi a körjegyzıt, hogy mi a következménye, ha
ismét valamelyik testület nem szavazza meg a szolgáltatási díjemelést?
dr. Gombos Gábor körjegyzı elmondja, hogy
közbeszerzéssel nyerte meg a szolgáltató a szolgáltatást.

szerzıdésszegés

történik,

mert

Bakos Tibor sárhidai települési képviselı elmondja, hogy akkor a következı szolgáltatónál
kiköthetik, hogy 10 éven belül nem emelhet árat? Majd elmondja, hogyha fel fogja mondani a
szerzıdést, akkor sem kapnak olcsóbb szolgáltatást.
Gáspár Lászlóné sárhidai települési képviselı elmondja, hogy „a kezemet nem fogom
feltenni és most is mondom, mint képviselı, hogyha itt szerzıdésszegésrıl van szó és
bármilyen hátrány éri az önkormányzatot, akármennyire egy csónakban vagyunk, Sárhida
község nem fog Bak önkormányzatának általam egy fillért sem adni, meg úgy gondolom,
hogy a képviselı társak sem fogják feltenni a kezüket. És akkor ennek szellemében kérem
gondolkozzanak.”
Farkas Tamás Attila baki települési képviselı elmondja, hogy a múltkori vitában, ha jól
értette akkor meg, akkor az volt, hogy a végsı 5 %-os emelés azért nem került
megszavazásra, mert a szülık számára ez nem 5 %-t, hanem kb. 17 %-ot jelentett volna.
„Kérdezem, hogy miért? Ha jól tudom, mert az elızı ciklusban a testületek valamilyen
áremelést nem hárítottak át a szülıkre, hanem az önkormányzatoknak a költségvetésével
lenyelették. És akkor most meg, elnézést, nem személyeskedni akarok, kapjuk az okítást
azoktól a képviselıktıl, akik az ezelıtti ciklusban is benn ültek.” Tudja, hogy meg kell
szavazni, csak kéri, hogy a szülıknek amikor kimegy a magasabb díjtételrıl a számla, akkor
valaki álljon oda és mondja meg, „hogy gyerekek 5 %-al emelkedett az ár, ti meg 17%-al
többet fizettek. Ne mondják azt, hogy „szavazógépben ülnek”.
Gáspár Lászlóné sárhidai települési képviselı elmondja, hogy jogos, amit az elıtte szóló
mondott. Kérése, hogy a levélben írják le, hogy az önkormányzat anyagi lehetısége nem teszi
lehetıvé, hogy újból átvállalja ezt a plusz %-ot. Az önkormányzat sem tudja mindig
átvállalni.
Makkos István baki települési képviselı elmondja, hogy a csekk mellé írják le, egy papírra,
hogy miért történt az ekkora emelés.
Több hozzászólás nem hangzott el.
Molnár Károly baki polgármester felteszi a kérdést, aki egyetért az Atroplusz Kft.
étkeztetésre vonatkozó árajánlatával (emeléssel), az elıterjesztéssel, kézfeltartással
szavazzon.
Molnár Károly baki polgármester javaslatára Bak Község Önkormányzati Képviselıtestülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat 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:
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2/2011. számú együttes Határozat:
Bak, Sárhida és Zalatárnok Községek Önkormányzati Képviselıtestületei az alábbiak szerint fogadják el az óvodás gyermekek és
általános iskolai tanulók 2011. március 01. napjától 2012. január 31.
napjáig terjedı idıszakra vonatkozó rezsi költségét az Atroplusz
Közétkeztetési és Szolgáltató Vállalkozás által készített ajánlat alapján:
Óvodás gyermek egész napos, napi háromszori étkezés rezsi költség
díja: nettó 231.-Ft.
Általános iskolai egész napos, napi háromszori étkezés rezsi költség
díja: nettó 303.-Ft.
Általános iskolai tanuló menza (csak ebéd) rezsi költség díja: nettó
189.-Ft.
Határidı: azonnal
Felelıs: Molnár Károly polgármester
Mázsa Ferenc polgármester
dr. Sipos Ottó 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 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
Zalatárnok Község Önkormányzati Képviselı-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül megalkotta a következı rendeletet:
1/2011. (II. 23.) 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 továbbiakban a képviselı-testületek a szülık részére kiküldendı értesítést tárgyalta meg.
(ki fogja megfogalmazni, mikor küldik ki, észrevételt-javaslatot jelezze a szülı stb.)

2. Göcsej Kapuja Bak ÁMK 2011. évi költségvetésének a megállapítása.
Elıadó: Garamvölgyi György ÁMK igazgató
A képviselı-testületek tagjai az elıterjesztést a meghívóval együtt kézhez kapták
Molnár Károly baki polgármester átadja a szót Garamvölgyi György ÁMK igazgatónak.
Garamvölgyi György ÁMK igazgató elmondja, hogy a képviselı-testületek által kifogásolt
mellékleteket kijavították, másnap leküldték a körjegyzıségre, visszajelzést nem kaptak.
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Molnár Károly baki polgármester megkérdezi, hogy van-e kérdés az elıterjesztéssel
kapcsolatban?
Farkas Tamás Attila baki települési képviselı elmondja, hogy az ÁMK igyekezet
figyelembe venni a kérésüket, sokkal kevesebb az elıterjesztésben a vastag betős rész és
egyebek. Tudna feltenni kérdést (bejáró tanulók létszáma stb.), de itt nem azokon múlik a
költségvetés. (lényegi dolgokon nem változtat) Javasolja elfogadásra. Elmondja még, hogy azt
kell átgondolni, hogy valóban olcsóbbá a mőködését az intézménynek mi tehetné. Ez külön
tárgyalást igényelne.
Tamás Béláné baki települési képviselı elmondja, hogy reagálna a bejáró tanulók
létszámával kapcsolatban. Nemcsak Zalatárnokról, hanem Zalaegerszegrıl is van bejáró
tanuló.
Németh Dezsı baki települési képviselı elmondja, hogy köszönetét fejezi ki a baki ÁMK
dolgozói felé, hogy lemondtak a pótlékokról, étkezési utalványról, azért, hogy teljesíteni
tudják az elvárt eredményt. Ennyire lecsupaszított anyagi környezetben dolgozni azt gondolja,
hogy hısies cselekedet lesz. Javasolja, hogy polgármesteri hivatalok a saját költségcsökkentı
tételeiket tegyék hozzá.
Több hozzászólás nem hangzott el.
Molnár Károly baki polgármester javaslatára Bak Község Önkormányzati Képviselıtestülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat 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:
3/2011. számú együttes Határozat:
Bak, Sárhida és Zalatárnok Községek Önkormányzati Képviselıtestületei a Göcsej Kapuja Bak Általános Mővelıdési Központ, mint
közös fenntartású intézmény 2011. évi 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:
- feladattal terhelt pénzmaradvány:
A Göcsej Kapuja Bak ÁMK létszámkerete: 31 fı
Határidı: folyamatos
Felelıs: Molnár Károly baki polgármester
Mázsa Ferenc sárhidai polgármester

175.186 ezer Ft
175.186 ezer Ft
79.972 ezer Ft
21.107 ezer Ft
62.480 ezer Ft
11.627 ezer Ft
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dr. Sipos Ottó zalatárnoki polgármester
Garamvölgyi György ÁMK. igazgató
Molnár Károly baki polgármester megköszöni a megjelenést, az együttes ülést 18 órakor
bezárja.
Kmf.

Molnár Károly
polgármester

Mázsa Ferenc
polgármester

dr. Gombos Gábor
körjegyzı

dr. Sipos Ottó
polgármester

