Bak-Sárhida-Zalatárnok 2012. február 23-i nyílt, együttes testületi ülés jegyzőkönyv.

Bak község Önkormányzati Képviselı-testülete
8945 Bak, Rákóczi u. 2/a.
Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testülete
8944 Sárhida, Béke u. 26.
Zalatárnok község Önkormányzati Képviselı-testülete
8947 Zalatárnok, Petıfi u. 40.

JEGYZİKÖNYV
Készült: Bak, Sárhida, Zalatárnok községek Önkormányzati Képviselı-testületeinek 2012.
február 23. napján Bak község Önkormányzatának hivatali épületében (8945 Bak,
Rákóczi u 2/A.) 1825 órai kezdéssel megtartott együttes nyílt ülésérıl.
Jelen vannak:
Bak község Önkormányzati Képviselı-testülete:
- Molnár Károly, polgármester
- Farkas Tamás Attila, alpolgármester
- Balogh Elemér, települési képviselı
- Makkos István, települési képviselı
- Németh Dezsı, települési képviselı
- Tamás Béláné, települési képviselı
Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testülete:
- Mázsa Ferenc, polgármester
- Bakos Tibor, települési képviselı
- Pete Istvánné, települési képviselı
Zalatárnok község Önkormányzati Képviselı-testülete:
- Dr. Sipos Ottó, polgármester
- Császár László, települési képviselı
- Vajmi István, települési képviselı.
Tanácskozási joggal meghívottak:
- Garamvölgyi György,ÁMK igazgató
- Tóth Gábor, megbízott gazdasági vezetı
- Császár László körjegyzı
- Leitnerné, Nagy Judit pü-i ügyintézı.
Molnár Károly, polgármester köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja,
hogy az együttes ülés határozatképes, a baki 7 fı képviselıbıl 6 fı, a sárhidai 5 fı
képviselıbıl 3 fı, a zalatárnoki 5 fı képviselıbıl 3 fı megjelent.
Az együttes ülést megnyitja. A jegyzıkönyv vezetésére felkéri Császár László körjegyzıt,
majd javaslatot tesz arra, hogy a meghívó szerint történjen az ügyek megtárgyalása. A
napirendet Bak képviselı-testülete 6 igen szavazattal, Sárhida képviselı-testülete 3 igen
szavazattal, Zalatárnok képviselı-testülete 3 igen szavazattal az alábbiak szerint fogadta el:
1. A Göcsej Kapuja ÁMK 2012. évi költségvetése.
Elıadó: Garamvölgyi György ÁMK igazgató.
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A napirend tárgyalása:
1. A Göcsej Kapuja ÁMK 2012. évi költségvetése.
Elıadó: Garamvölgyi György ÁMK igazgató.

Garamvölgyi György ÁMK igazgató: Az elıterjesztést a képviselık megkapták, jelen
jegyzıkönyv 1. számú melléklete szerinti tartalommal. Örül, hogy végre van olyan gazdasági
csoportja az Intézménynek, amelyik a második költségvetési javaslatot tudja beterjeszteni a
testületek elé. Az megjelenik az elkészített anyag alaposságában is. A javaslat összeállítása
során több ízben volt lehetıség a fenntartók anyagi lehetıségeinek és elvárásainak
megismerésére.
2008-ról 2011-re jelentısen csökkent az Intézmény költségvetési fıösszege. 2010-ben ugyan
volt mintegy 3 %-os mértékő növekedés, de összességében nominális értékben jelentısen
csökkent a költségvetés. Mindez úgy, hogy a közüzemi díjak, illetmények, folyamatosan
nıttek, illetve idén az ÁFA emelkedés is megjelent, mint ható tényezı.
Nem a fenntartó szándékait, hanem az anyagi lehetıségeit tükrözi ez a csökkenés. Véleménye
szerint így is egy vállalható költségvetést sikerült összeállítani. A 2012. évi költségvetésben a
bérkiadások csökkented, a dologiak nıttel Ennek oka a közétkeztetési költsétek és az
energiaárak, növekedése. Elhangzott, hogy pazarló az intézmény gazdálkodása Jelzi, hogy
egyik intézményi vezetı sem vesz fel túlóráért járó díjazást. İ, mint az intézmény vezetıje 10
órát tanít, a törvény 4 óra helyett. Jelzi, hogy az elkövetkezı héten szabadságon lesz, amelyet
a gesztor polgármesterrel egyeztetett, mielıtt ebbıl a tavalyi évihez hasonló konfliktus
kerekedne.
Makkos István, települési képviselı: A polgármester tavaly a költségvetés tárgyalásakor azt
mondta, nem tudja, hol az Igazgató Úr. Ezt nem az ujjából szopta.
Garamvölgyi György ÁMK igazgató: Milyen valótlanságot állított İ?
Makkos István, települési képviselı: Nem mondta, hogy valótlanságot állított az igazgató,
de tavaly azt az információt kapták, hogy a polgármester nem tudja, hogy az igazgató hol volt
a költségvetési egyeztetés idején.
Garamvölgyi György ÁMK igazgató: Az elmúlt idıszakban négy szombaton is dolgozott
pedagógus kollégáival együtt. Most külön is bejelenti a képviselı Úrnak, hogy szabadságon
lesz. Az idei évben a túlórák visszalépést jelentenek. Elfogadják azt a realitást, hogy nem
lehet túlórát fizetni, hiszen a nincsbıl nem lehet osztani. A költségvetést nagyban nehezíti,
hogy a fenntartók nem hagyják pályázni az Intézményt. A futó pályázatok március 31-én
kikopnak, meg kell oldani, hogy jusson forrás minden olyan kiadásra, amit eddig a
pályázatokból finanszíroztak. Háláját fejezi ki valamennyi kollégájának, hogy mögé állnak a
jelentkezı feladatok megoldásának. Kockázata a költségvetésnek, hogy eddig meg lehetett
oldani a takarítási feladatokat közfoglalkoztatással, ami éves szinten 5 milliós megtakarítást
eredményezett. A tavaly év végi Munkaügyi Központi támogatás igénybevételével 1,2 millió
Ft saját forrással meg lehetett volna oldani a takarítást egész évre, de nem engedték pályázni
az Intézményt, így a fenti összeg harmada már az elsı három hónapban elfogyott. A
rehabilitációs járadék kiváltására 2 fı 4 órás foglalkoztatottat vettek fel, akik kevesebbe
kerülnek, mintha a hozzájárulást fizetné ki az Intézmény. Minden fillér ki van centizve a
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költségvetésben. A legnagyobb odafigyelésre lesz szükség a gazdálkodás során. A
Korjegyzıségnek erıs kontroll szerepe kell, hogy legyen egész évben, hogy a költségvetést
tartani tudják. A pénzügyi folyamatok szabályozottak, mivel nincs mozgástér, csak a
legszükségesebb, legindokoltabb kifizetéseket lehet teljesíteni. A költségvetés 1 fı
létszámcsökkenéssel számol a baki óvodában.
Molnár Károly, polgármester: A költségvetést több egyeztetı tárgyalás elızte meg. Ezek
alapján került elkészítésre a mostani javaslat, kéri annak elfogadását. Nagy hangsúlyt kell
fektetni a fenntartók elvárások, kötelezettségek teljesítésére.
Farkas Tamás Attila, alpolgármester: Kéri elfogadni a pályázati-stopot. Azért kéri, mert
nem lehet látni az új konstellációt, ami 2013-tól meghatározza az intézményi mőködést, a
jövı szabályait. Nem ellenségesség az ok, hanem a kivárás szükségessége.

Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Molnár Károly polgármester javaslatára Bak
község Önkormányzati Képviselı-testülete 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta a következı határozatot
13/2012. számú határozat:
Bak község Önkormányzati Képviselı-testülete a Göcsej Kapuja Bak
Általános Mővelıdési Központ, mint közös fenntartású intézmény
2012. évi költségvetését 149.096 eFt bevételi és kiadási fıösszeggel,
131.307 eFt fenntartó támogatási összeggel, jelen jegyzıkönyv 1.
számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Határidı: folyamatos.
Felelıs: Garamvölgyi György ÁMK igazgató.

Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Mázsa Ferenc polgármester javaslatára
Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testülete 3 igen szavazattal ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következı határozatot:
14/2012. (II. 23.) számú képviselı-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testülete a Göcsej Kapuja
Bak Általános Mővelıdési Központ, mint közös fenntartású
intézmény 2012. évi költségvetését 149.096 eFt bevételi és kiadási
fıösszeggel, 131.307 eFt fenntartó támogatási összeggel, jelen
jegyzıkönyv 1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Határidı: folyamatos.
Felelıs: Garamvölgyi György ÁMK igazgató.

Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, dr. Sipos Ottó polgármester javaslatára
Zalatárnok község Önkormányzati Képviselı-testülete 3 igen szavazattal ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következı határozatot:
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11/2012. (II. 23.) sz. határozat:
Zalatárnok község Önkormányzati Képviselı-testülete a Göcsej
Kapuja Bak Általános Mővelıdési Központ, mint közös fenntartású
intézmény 2012. évi költségvetését 149.096 eFt bevételi és kiadási
fıösszeggel, 131.307 eFt fenntartó támogatási összeggel, jelen
jegyzıkönyv 1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Határidı: folyamatos.
Felelıs: Garamvölgyi György ÁMK igazgató.
(3 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül.)

Mivel a napirendhez kapcsolódóan további javaslat és észrevétel nem hangzik el, Molnár
Károly polgármester a képviselı-testületek együttes nyílt ülését 1925 órakor bezárta.

k.m.f.

Molnár Károly
polgármester

Mázsa Ferenc
polgármester

dr. Sipos Ottó
polgármester

Császár László
körjegyzı
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