Bak-Sárhida-Zalatárnok 2012. január 30-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.

JEGYZİKÖNYV
Készült: Bak és Sárhida községek Önkormányzati Képviselı-testületeinek 2012. február 08.
napján Sárhida község Önkormányzatának hivatali épületében (8944 Sárhida, Béke
u. 26.) 1730 órai kezdéssel megtartott együttes nyílt ülésérıl.
Jelen vannak:
Bak község Önkormányzati Képviselı-testülete:
- Molnár Károly, polgármester
- Makkos István, 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
- Balogh Tiborné, települési képviselı
- Pete Istvánné, települési képviselı.
Tanácskozási joggal meghívottak:
- Császár László körjegyzı
- Leitnerné, Nagy Judit pü-i ügyintézı,
- Biró Katalin pü-i ügyintézı.
Mázsa Ferenc, polgármester köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja,
hogy az együttes ülés határozatképes, a baki 7 fı képviselıbıl 4 fı, a sárhidai 5 fı
képviselıbıl 5 fı megjelent.
Az együttes ülést megnyitja. A jegyzıkönyv vezetésére felkéri Császár László körjegyzıt,
majd javaslatot tesz arra, hogy meghívó szerint történjek az ügyek tárgyalása. A napirendet
Bak képviselı-testülete 4 igen szavazattal, Sárhida képviselı-testülete 5 igen szavazattal az
alábbiak szerint fogadta el:
Napirend:
1. Bak-Sárhida községek Körjegyzısége 2012. évi költségvetése.
Elıadó: Császár László körjegyzı.
2. Egyebek
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A napirend tárgyalása:
1. Bak-Sárhida községek Körjegyzısége 2012. évi költségvetése.
Elıadó: Császár László körjegyzı.
Császár László, körjegyzı: Elmondja, hogy tárgyi ügyben az elıterjesztés a képviselı
számára az 1. számú melléklet szerinti tartalommal kiküldésre került. Mivel részletes szöveges
elıterjesztés is készült, kéri, a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Makkos István, települési képviselı: az alábbi kérdéseket kívánja feltenni:
1. Látja, hogy a létszámkeret 9 fırıl 10 fıre nıtt. A gyakornok foglalkoztatása meddig
fog történni? A támogatási pályázat végéig, vagy határozatlan idıre?
2. Tudomása szerint a nyugdíjba vonuló köztisztviselı középfokú végzettséggel
rendelkezik. Ha az információi helyesek, a körjegyzı felsıfokú végzettségő dolgozót
nevezett ki. Indokolt-e e felsıfokú végzettségő köztisztviselı kinevezése?
3. Lehet-e már konkrétumokat tudni arról, hogy a járási hivatali rendszer kialakításával
milyen feladatok kerülnek el a hivataltól? Ha csökkenni fognak a feladatok, akkor mi
indokolja a létszámbıvítést?
4. Tartható lesz-e az, hogy nem került tervezésre felhalmozási kiadás?
5. Mibıl adódik a nyelvpótlék duplájára emelkedése?
6. A tervezet szerint az állományba nem tartozók személyi juttatásai jelentısen nıttek az
elızı évhez képest. Mi ennek az oka?
7. A gázenergia szolgáltatás díja 2 mFt a költségvetésben. A hivatal folyosóján meg 26
fokot mutat a hımérı. Mi az oka ennek? A kazán vezérlésével van probléma, vagy a
megtakarítási szándék hiánya okozza-e ezt?
Császár László, körjegyzı:
1. A gyakornok határozott idıre, 2011. december 15-tıl 2012. december 31. napjáig
került kinevezésre, határozott idıre, a TÁMOP támogatás idıtartamára. Tehát
jogviszonya 2012. december 31. napján megszőnik.
2. A gyakornok – bár fıiskolára járt – nem rendelkezik felsıfokú végzettséggel, nem
szerzett diplomát, így a középfokú végzettségre irányadó garantált bérminimummal
került felvételre. Nem került kinevezésre tehát felsıfokú végzettségő köztisztviselı.
3. A járási rendszerrel kapcsolatban sok információt hallani. Várhatóan február végére
elkészül a járási rendszer kialakításáról szóló törvény tervezete, ez már jobb
kapaszkodót fog jelenteni az Önkormányzatok számára a várható feladatváltozással
kapcsolatban. Azt az információt lehet hallani, hogy azon feladatokat, hatásköröket
elvonja a jogalkotó, amelynek a címzettje a jegyzı. Ez már most részigazság, mivel
sok szociális hatáskört a jegyzı gyakorol, amely várhatóan változatlanul itteni feladat
lesz a jövıben is. A feladatok csökkenése mindenképpen 2013. januárjától várható. A
gyakornok jogviszonya pedig 2012. december 31-én megszőnik. Már említette a
múltkori együttes ülésen is, hogy a fenntartóknak a 2013. évi változások miatt
mindenképpen felül kell vizsgálniuk a Körjegyzıség létszámkeretét és a megváltozott
jogszabályi körülményekhez, feladatokhoz igazítani azt. A gyakornok kinevezésére a
testületek együttes döntése alapján, elsısorban a sárhidai Ügyfélszolgálat felállítása
miatt volt szükség.
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4. A takarékos, költséghatékony fenntartói elvárás miatt nem került sor felhalmozási
kiadás tervezésére. Terveink és szándékaink szerint a Körjegyzıség a 2012. évben
nem fog felhalmozási kiadást teljesíteni.
5. A nyelvpótlék azért emelkedett, mert tavaly egy fı köztisztviselı a Ktv. szerinti olyan
nyelvbıl szerzett nyelvvizsgát, amely után automatikusan jár a nyelvpótlék.
6. Az állományba nem tartozók juttatásai. A 2011. évben a munkavédelmi feladatot
ellátó szakember részére kifizetett megbízási díj szerepelt ezen a soron. 2012-ben
felmondásra került a takarítási szerzıdés, így a dologi kiadások szintje jelentısen
csökkent, de a 4 órás foglalkoztatás keretében megbízási díjjal betervezésre került erre
a sorra 1 fı foglalkoztatott illetménye.
7. Valóban volt olyan idıszak, amikor a hivatalban nagyon meleg volt az épület egyes
részein. Mivel egy főtési rendszeren van az egész épület, sok esetben a lentebb lévı
pénzügyön, illetve azon szobában, amely alatt a pince van, akár 3-5 fokos eltérés is
van negatív irányban az épület többi részéhez képest. Mindenesetre köszöni az
észrevételt, a karbantartó felé jelezte, hogy figyeljen jobban a főtésre.
Makkos István, települési képviselı: 10 fı fog szerepelni a költségvetésben létszám
elıirányzatként. Nem feltételezi ugyan a körjegyzırıl is ezt, de volt már példa önkormányzati
intézménynél arra – hogy a megüresedett státuszt a vezetı még a visszavonás elıtt azonmód
betöltötte. A gyakornok ismeretei szerint egyetemi képzésre jár. Hogyan oldja meg a
munkavégzést és a tanulást egyszerre. Ha tanul, minek kellett felvenni.
Tamás Béláné, települési képviselı: Véleménye szerint inkább támogatni kell azt, aki
tanulni, képezni akarja magát, mint gátolni ebben. Ha lehet, a Körjegyzıségnél olyan embert
foglalkoztassunk, aki a településeinkrıl kerül ki és támogatni kell azt, aki tanulni akar.
Gyakorlatot szerezhet a tanulás mellett, lesz lehetısége a továbblépésre. Az emberi oldalt
figyelembe véve inkább a települések javát szolgálja az, hogy állami támogatással tudunk
foglalkoztatni tanulni akaró embereket.
Makkos István, települési képviselı: Nem ért egyet azzal, hogy valaki anélkül kap
lehetıséget, hogy tett volna valamit érte.
Mázsa Ferenc, polgármester: Globálisan kiegyensúlyozottnak látja a 2012. évi
költségvetést, amely mintegy 500 eFt-tal magasabb, mint a 2011. évi. A létszámok
vonatkozásában igazat ad Makkos képviselı Úrnak. Nagyon komoly kérdés lesz, hogyan
alakul ez a helyzet a jövıben, mivel a 2000-es lakosságszámhoz a jogalkotó által rendelt
hivatali létszám fontos lesz. Ami a gyakornok foglalkoztatását illeti, véleménye szerint az
nem személyes és nem szociális kérdés, Neki a települések érdekeit kell szolgálnia. Az volt a
cél, hogy a 2011. januárjában megkezdett folyamatot követve alakítsuk a Körjegyzıséget
mindkét fenntartó akaratának megfelelıen, ami 2012. december 31-ig szól. A hivatal jövıjét,
a létszámot, a finanszírozást még december elıtt felül kell vizsgálniuk a fenntartóknak, attól
függetlenül, hogy bıvül-e a közös hivatalban részt vevı önkormányzatok száma. Ha marad ez
a települési felállás, nagyon komolyan át kell tekintetni a létszámot a feladatok függvényében.
A TÁMOP támogatás feletti 30 %-os önrészt az önkormányzatok finanszírozzák meg, mert
van értelme és haszna, mivel a foglalkoztatott a két falu polgárainak ügyeit tudja elısegíteni.
Makkos István, települési képviselı: a jegyzıtıl választ kapott a kérdéseire. A
költségvetéssel nincsen baja. Nem akart senkit bántani, megbántani, de motoszkál benne a
kisördög.
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Toplak Tiborné, települési képviselı: Aggasztja, ha 2013-tól esetleg létszámot kell
csökkenteni, akkor nem lesz szociális ügyintézı?
Mázsa Ferenc, polgármester: Ha kell, létszámot csökkentünk. 2013-tól mindenképpen sok
hivatali dolgozó munkahelye meg fog szőnni, ezt már most borítékolhatjuk.
Molnár Károly, polgármester: A Körjegyzıség biztonságos mőködését tekinti fı,
követendı célnak. Jövıre azonban még egy ember nyugdíjba megy a hivatalból, így tovább
csökken a létszám. Döntöttek a sárhidai ügyfélszolgálatról, letették annak az alapjait. A
társtelepülés igényei elfogadása, méltánylása fontos gesztus.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Mázsa Ferenc polgármester javaslatára
Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testülete 5 igen szavazattal ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, Bak község Önkormányzati Képviselı-testülete 4 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következı határozatot:

4/2012. (II. 08.) számú együttes határozat:
Bak és Sárhida községek Önkormányzati Képviselı-testületei a BakSárhida községek Körjegyzısége, mint közös fenntartású intézmény
2012. évi költségvetését jelen jegyzıkönyv 1. számú melléklete
szerinti tartalommal, 43.019 eFt kiadási és bevételi fıösszeggel, 10 fı
költségvetési létszámkerettel elfogadják.
Határidı: folyamatos.
Felelıs: Molnár Károly, polgármester,
Mázsa Ferenc, polgármester,
Császár László, körjegyzı.
.
Mivel a napirendhez kapcsolódóan további javaslat és észrevétel nem hangzik el, a
polgármester a képviselı-testület nyílt ülését 1815 órakor bezárta.

k.m.f.

Molnár Károly
polgármester

Mázsa Ferenc
polgármester

Császár László
körjegyzı

4

