Bak-Sárhida-Zalatárnok 2012. június 13-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.
június 13. napján Sárhida község Önkormányzatának hivatali épületében (8944
Sárhida, Béke u. 26.) 1800 órai kezdéssel megtartott együttes nyílt ülésérıl.
Jelen vannak:
Bak község Önkormányzati Képviselı-testülete:
- Molnár Károly, polgármester
- Farkas Tamás Attila, alpolgármester
- Balogh Elemér, települési képviselı
- Németh Dezsı, települési képviselı
- Tamás Béláné, települési képviselı
- Toplak Tiborné, települési képviselı
Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testülete:
- Gáspár Lászlóné, alpolgármester
- Bakos Tibor, települési képviselı
- Pete Istvánné, települési képviselı
Zalatárnok község Önkormányzati Képviselı-testülete:
- Dr. Sipos Ottó, polgármester
- Császár László, települési képviselı
- Papp Ernı Tibor, települési képviselı.
Tanácskozási joggal meghívottak:
- Garamvölgyi György,ÁMK igazgató
- Gaálné Farkas Valéria, vezetı óvónı – Bak
- Takácsné Gál Andrea vezetı óvónı – Sárhida
- 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 kiküldött meghívó szerint történjen a napirendek tárgyalása.
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. TÁMOP 3.1.11-12/2. Óvodafejlesztés pályázat benyújtása.
Elıadó: Garamvölgyi György ÁMK igazgató.
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2. Egyebek

A napirend tárgyalása:

1. TÁMOP 3.1.11-12/2. Óvodafejlesztés pályázat benyújtása.
Elıadó: Garamvölgyi György ÁMK igazgató.
Garamvölgyi György ÁMK igazgató: Az elıterjesztés elkészült, kiküldésre került (jelen
jegyzıkönyv 1. számú mellékleteként csatolva). A pályázati felhívás májusban jelent meg. A
leglényegesebb, az Önkormányzatok számára kedvezı lehetıségként óvodafejlesztésre,
eszközbeszerzésre a pályázati összeg 30 %-a fordítható. A lehívható összeg az óvoda
nagyságától függ. A pályázatnak négy része van. Az I. pontban felsoroltakból 1 elemet
kötelezıen választani kell. A II. pont hozzávetıleg 90 alpontban sorolja fel a lehetıségeket. A
választott képzéseken szükséges 1-1 óvónı részvétele, illetve a fenntartó Hivatalából legalább
1 fı továbbképzése. 4 db 30 órás tréning az ideális választás. A képzést 1 év alatt kell
teljesíteni. A III. pontban foglalt programok közé a családi naptól, az óvodai kiránduláson
keresztül sok minden belefér, nagyon széles a választható lehetıségek köre. A IV. pont az
eszközbeszerzés. 2 óvónıt foglalkoztató óvoda esetén 5 mFt körüli, 4 óvónıs óvoda esetén
pedig 10 mFt körüli összeg megpályázása a reális. A pályázat megvalósításához
projektmenedzser szükséges, olyan személy, aki óvodai tapasztalattal rendelkezik. Az
elıterjesztés is tartalmazza, hogy a baki óvoda vezetıjét, Gaálné Farkas Valériát javasolja erre
a feladatra. Az elıkészítés során megkeresték a zalatárnoki, a bocföldei, és a csatári
fenntartókat is, megcélozva a Válicka-völgyi intézményfenntartói kört. Véleménye szerint ez
a pályázat egy jó lehetıség, támogatásra érdemes.
A pályázatot elızetesen a baki és a sárhidai óvodára is elıkészítik. A pályázat két
költségvetési rendszeren fut, a fenntartók pályáznak, technikailag együtt kerül benyújtásra. A
megvalósítást külön alrendszerben kell elképzelni, mindenhol helyben dıl el, hogy az adott
fenntartó milyen beruházást valósít meg.
Dr. Sipos Ottó, polgármester: Ennél a pályázatnál is elıírás az 5 éves kötelezı fenntartás?
Garamvölgyi György ÁMK igazgató: Mint minden Uniós pályázatnál, itt is kötelezı a
fenntartási kötelezettség vállalása. Speciális eset az intézmény megszőnése, ami Zalatárnok
esetén a gyermeklétszám csökkenés miatt reális veszély lehet. Véleménye szerint Zalatárnok
esetében célszerő lenne megkeresni az érintett szülıket, elızetesen felmérni, hogy a helyi
óvodába kívánják-e járatni gyermekeiket. Ha a 8 fı igénylıt folyamatosan biztosítani lehet,
akkor az óvodát továbbra is fenn kell tartani.
Farkas Tamás Attila, alpolgármester: Az igazgató Úr által ismertetett és az elıterjesztésben
szereplı óraszámok nem egyeznek meg. A hivatali dolgozó továbbképzési óraszáma is ide
van beszámítva?
Garamvölgyi György ÁMK igazgató: Jelenleg nem egyértelmő, hogy a két óvoda miatt 1
vagy 2 hivatali dolgozónak kell-e a képzésben részt vennie. Vannak olyan szempontok,
amelyek a pályázatot kiíró számára sem egyértelmőek. Az elızetes tervek szerint 1 fıvel
túlbiztosították a beiskolázandó létszámot. Július 15-ig megnyugtatóan pontot lehet tenni a
kérdésre. Ha csak 1 hivatali dolgozónak kell a képzésben részt vennie, 1 fı óvónı nem 4,
hanem 5 30 órás képzésben venne részt.
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Farkas Tamás Attila, alpolgármester: Egyeztetésre került-e az óvónıkkel, hogy vállalják-e
ezt a megterhelı képzést? A hivatalnál egyeztetésre került-e már a képzésben részt vevı
személye?
Molnár Károly, polgármester: Ha a pályázati anyag részletesen összeállt, kiderült, hogy a
hivatalból hány fı részvétele szükséges, akkor kell a hivatalban a jegyzıvel együtt egyeztetni,
hogy ki vesz részt a képzésben.
Garamvölgyi György ÁMK igazgató: 1 év alatt 1 szombat feláldozása az óvónık részérıl
vállalható megterhelésnek tőnik.
Dr. Sipos Ottó, polgármester: Zalatárnok nem tud részt venni a projektben, mivel nem
biztosított az óvoda túlélése.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Molnár Károly polgármester javaslatára Bak
község Önkormányzati Képviselı-testülete 5 igen szavazattal ellenszavazat nélkül, 1
tartózkodás mellett meghozta a következı határozatot:
51/2012. számú határozat:
Bak község Önkormányzati Képviselı-testülete részt kíván venni a
TÁMOP 3.1.11-12/2012. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású
pályázaton, a pályázat elıkészítésére megbízza Molnár Károly és
Mázsa Ferenc polgármestert, valamint Garamvölgyi Györgyöt a
Göcsej Kapuja Bak ÁMK igazgatóját.
Határidı: folyamatos.
Felelıs: Molnár Károly polgármester,
Mázsa Ferenc polgármester,
Garamvölgyi György ÁMK igazgató.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Gáspár Lászlóné alpolgármester javaslatára
Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testülete 3 igen szavazattal ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következı határozatot:
38/2012. (VI. 13.) számú képviselı-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testülete részt kíván venni a
TÁMOP 3.1.11-12/2012. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású
pályázaton, a pályázat elıkészítésére megbízza Molnár Károly és
Mázsa Ferenc polgármestert, valamint Garamvölgyi Györgyöt a
Göcsej Kapuja Bak ÁMK igazgatóját.
Határidı: folyamatos.
Felelıs: Molnár Károly polgármester,
Mázsa Ferenc polgármester,
Garamvölgyi György ÁMK igazgató.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, dr. Sipos Ottó polgármester javaslatára
Zalatárnok község Önkormányzati Képviselı-testülete 3 nem szavazattal, tartózkodás nélkül
meghozta a következı határozatot:
52/2012. (VI. 13.) sz. határozat:
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Zalatárnok község Önkormányzati Képviselı-testülete részt kíván
venni a TÁMOP 3.1.11-12/2012. Óvodafejlesztés c. könnyített
elbírálású pályázaton, a pályázat elıkészítésére megbízza Molnár
Károly és Mázsa Ferenc polgármestert, valamint Garamvölgyi
Györgyöt a Göcsej Kapuja Bak ÁMK igazgatóját.
Határidı: folyamatos.
Felelıs: Molnár Károly polgármester,
Mázsa Ferenc polgármester,
Garamvölgyi György ÁMK igazgató.
(3 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül.)

2. Egyebek.

2.1. TÁMOP 3.1.11-12/2012. Iskolafejlesztés pályázat

Garamvölgyi György ÁMK igazgató: Hétfın jelent meg az óvodai TÁMOP pályázat
iskoláknak szóló testvérpályázata. Az elıterjesztés elkészült, az ülés elıtt kiosztásra került
(jelen jegyzıkönyv 2. számú mellékleteként csatolva). Latolgattuk, hogy jelen ülésre
behozzuk-e a pályázat ügyét. Beterjesztésre került az ügy, mert ha döntéshelyzet adódik,
akkor nem kell még egyszer összeülni. Augusztus 15. a pályázatok benyújtási határideje.
Ennél a pályázatnál is könnyített az elbírálás, a döntés a beérkezés sorrendje alapján történik.
Ahhoz, hogy ezt a pályázatot be lehessen nyújtani, az egész tantestület munkájára szükség
van. Jogilag június 27-ig dolgoznak a pedagógusok, így jelentıs szervezést igényel a
feladatok határidıre való elvégzése. A pályázat benyújtója az intézmény, mert január 1-tıl az
iskolák állami fenntartásba kerülnek. A pályázatot megvalósítani február 15-tıl lehet kezdeni,
már nem önkormányzati fenntartási körben. Eszközbeszerzésre a pályázati összeg 20 %-a
fordítható. Mivel mind Bak, mind Sárhida esetén 30 % feletti a halmozottan hátrányos
helyzető tanulók aránya, ha a baki iskola részt vesz a pályázaton, a sárhidai tagintézménynek
is indulnia kell ezen. Amelyik intézmény ezen a pályázaton nem vesz részt, annak a jövıképe
bizonytalan, mivel az elkövetkezı 2 évben nem várható hasonló jellegő pályázat kiírása.
Gyermekenként maximum 500 eFt, összesen 65 mFt igényelhetı a Göcsej Kapuja Bak ÁMK
esetében. Felelısen 30-40 mFt-ot lát reálisnak. Igyekeznek maximálisan kihasználni a
lehetıségeket. Szerencsétlen, hogy az utolsó tanítási hét hétfıjén jelent meg a kiírás, nem
életszerő, hogy a nyári idıszakban kell elkészíteni a dokumentációt, de a kiíráshoz kell
alkalmazkodni.
Molnár Károly, polgármester: Az igazgató Úrtól tájékoztatást kért, hogy felelısséggel
tudja-e az Intézmény vállalni mindkét TÁMOP pályázat megfelelı szakmai színvonalon való
elıkészítését. Az igazgató Úr megnyugtatta, hogy ez mindkét esetben biztosítható.
Farkas Tamás, alpolgármester: Ha az Intézmény nyújthatja be a pályázatot elsıdleges,
hogy az Intézmény dolgozói megfelelı támogatással álljanak ahhoz. Bízik abban, hogy
eredményes lesz a pályázat, és a jelenlegi önkormányzati fenntartóknak nem kell saját
forrásaiból ehhez támogatást biztosítaniuk.
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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:
52/2012. számú határozat:
Bak község Önkormányzati Képviselı-testülete nyilatkozik:
• Az intézmény fenntartójaként támogatja a Göcsej Kapuja Bak
ÁMK (8945 Bak, Rózsa u. 37.) a TÁMOP 3.1.4-12/2
pályázaton való részvételét, a támogatás elnyerése esetén a
projekt megvalósítását.
• Nevezett intézmény ellen az Egyenlı Bánásmód Hatóság által
indított eljárás nincs folyamatban, továbbá elmarasztaló
határozattal nem rendelkezik. Az iskola mőködésével eleget
tesz a 2003. évi CXXV. törvény – az egyenlı bánásmód és
esélyegyenlıség elımozdításáról – követelményeinek.
• Nevezett
intézménynek
a
Közoktatási
Információs
Rendszerben feltöltött alapító okirata és pedagógiai programja
hatályos.
A fenntartó egyidejőleg vállalja, hogy – amennyiben ez szükséges –
módosítja az intézmény Alapító Okiratát annak érdekében, hogy az
jogszerően végezhessen referencia-intézményi szolgáltatást. (E
tevékenységet beilleszti az alaptevékenységhez kapcsolódó kisegítı és
kiegészítı tevékenységek körébe.)
Határidı: folyamatos.
Felelıs: Garamvölgyi György ÁMK igazgató.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Gáspár Lászlóné alpolgármester javaslatára
Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testülete 3 igen szavazattal ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következı határozatot:
39/2012. (IV. 23.) számú képviselı-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testülete nyilatkozik:
• Az intézmény fenntartójaként támogatja a Göcsej Kapuja Bak
ÁMK (8945 Bak, Rózsa u. 37.) a TÁMOP 3.1.4-12/2
pályázaton való részvételét, a támogatás elnyerése esetén a
projekt megvalósítását.
• Nevezett intézmény ellen az Egyenlı Bánásmód Hatóság által
indított eljárás nincs folyamatban, továbbá elmarasztaló
határozattal nem rendelkezik. Az iskola mőködésével eleget
tesz a 2003. évi CXXV. törvény – az egyenlı bánásmód és
esélyegyenlıség elımozdításáról – követelményeinek.
• Nevezett
intézménynek
a
Közoktatási
Információs
Rendszerben feltöltött alapító okirata és pedagógiai programja
hatályos.
A fenntartó egyidejőleg vállalja, hogy – amennyiben ez szükséges –
módosítja az intézmény Alapító Okiratát annak érdekében, hogy az
jogszerően végezhessen referencia-intézményi szolgáltatást. (E
tevékenységet beilleszti az alaptevékenységhez kapcsolódó kisegítı és
kiegészítı tevékenységek körébe.)
Határidı: folyamatos.
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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, tartózkodás nélkül
meghozta a következı határozatot:
53/2012. (IV. 23.) sz. határozat:
Zalatárnok község Önkormányzati Képviselı-testülete nyilatkozik:
• Az intézmény fenntartójaként támogatja a Göcsej Kapuja Bak
ÁMK (8945 Bak, Rózsa u. 37.) a TÁMOP 3.1.4-12/2
pályázaton való részvételét, a támogatás elnyerése esetén a
projekt megvalósítását.
• Nevezett intézmény ellen az Egyenlı Bánásmód Hatóság által
indított eljárás nincs folyamatban, továbbá elmarasztaló
határozattal nem rendelkezik. Az iskola mőködésével eleget
tesz a 2003. évi CXXV. törvény – az egyenlı bánásmód és
esélyegyenlıség elımozdításáról – követelményeinek.
• Nevezett
intézménynek
a
Közoktatási
Információs
Rendszerben feltöltött alapító okirata és pedagógiai programja
hatályos.
A fenntartó egyidejőleg vállalja, hogy – amennyiben ez szükséges –
módosítja az intézmény Alapító Okiratát annak érdekében, hogy az
jogszerően végezhessen referencia-intézményi szolgáltatást. (E
tevékenységet beilleszti az alaptevékenységhez kapcsolódó kisegítı és
kiegészítı tevékenységek körébe.)
Határidı: folyamatos.
Felelıs: Garamvölgyi György ÁMK igazgató.
(3 igen szavazattal 0 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül.)

2.2. Finanszírozási elmaradás

Molnár Károly, polgármester: Jelzi, hogy az idei évben még nem érkezett Zalatárnok
részérıl finanszírozás az ÁMK-hoz.
Császár László körjegyzı: Az ÁMK-nak elfogadott költségvetése és zárszámadása van. A
költségvetésben meghatározásra került az egyes fenntartókat terhelı hozzájárulás összege.
Sárhida és Bak eleget tesz a finanszírozási ütemtervben foglalt kötelezettségnek. Zalatárnok
részérıl a 2012. évre vonatkozóan nem érkezett utalás. Április 27-i keltezéssel felszólító
levelet küldtünk a fenntartási kötelezettség teljesítése érdekében. Erre a levélre semmilyen
reakció nem érkezett a mai napig. A vonatkozó, valamennyi fenntartó által elfogadott
Társulási megállapodás értelmében a gesztornak lehetısége van a pénzügyi hozzájárulást nem
teljesítı ellen azonnali beszedési megbízást benyújtani.
Dr. Sipos Ottó, polgármester: Tegnap beszélt a baki polgármesterrel, aki jelezte a
problémát. A felszólító levéllel nem találkozott. A finanszírozást teljesíteni elfelejtették, de
pénze sincs az Önkormányzatnak. 3-4 hét haladékot kér, július közepéig. Akkor a 2011. évi
elmaradást mindenképpen teljesítik.
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1835 órakor Németh Dezsı települési képviselı távozott az ülésrıl, így Bak község
Képviselı-testülete 5 fıvel folytatta munkáját.

Molnár Károly, polgármester: Az intézményfenntartásnál fontos, hogy a gesztor
önkormányzat anyagi teherviselı képessége mit enged meg. Nem szerencsés, ha a gesztornak
kell hitelt felvennie a mőködéshez, mert egy másik fenntartó nem teljesít.

2.3. Költségvetés módosítás.

Leitnerné Nagy Judit, pénzügyi ügyintézı: Az ÁMK költségvetését technikai okokból
módosítani kellene. A 2012. évben az állam a költségvetési szerveknek központi támogatást
biztosít bértámogatásként, hogy a 2012. évi nettó bérek ne legyenek alacsonyabbak, mint a
2011. éviek. A gesztor Önkormányzat az állami támogatást megkapta, amelyet átadott az
ÁMK-nak. A költségvetés bevételi oldalát a kapott állami támogatás összegével – 2,137 mFt –
meg kellene emelni, a kiadási oldalon pedig a személyi juttatások és munkaadói járulékok
elıirányzatát ugyanezzel az összeggel emelni. Összességében az ÁMK költségvetési
fıösszege ezzel mind bevételi, mind kiadási oldalon 151.233 eFt-ra változna.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Molnár Károly polgármester javaslatára Bak
község Önkormányzati Képviselı-testülete 4 igen szavazattal 1 ellenszavazat mellett,
tartózkodás nélkül meghozta a következı határozatot:
53/2012. számú határozat:
Bak község Önkormányzati Képviselı-testülete a Göcsej Kapuja Bak
ÁMK közös fenntartású intézmény 2012. évi költségvetésének
módosítását elfogadva a kiadási és bevételi fıösszeget 151.233 eFtban határozza meg. A kiadási elıirányzatok közül a személyi
juttatások elıirányzata: 74.156 eFt-ra, a munkaadókat terhelı
járulékok elıirányzata: 19.677 eFt-ra változik. A kiadási elıirányzatok
emelésének forrása: 2.137 eFt központi támogatás.
Határidı: folyamatos.
Felelıs: Garamvölgyi György ÁMK igazgató.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Gáspár Lászlóné alpolgármester javaslatára
Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testülete 3 igen szavazattal ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következı határozatot:
40/2012. (IV. 23.) számú képviselı-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testülete a Göcsej Kapuja
Bak ÁMK közös fenntartású intézmény 2012. évi költségvetésének
módosítását elfogadva a kiadási és bevételi fıösszeget 151.233 eFtban határozza meg. A kiadási elıirányzatok közül a személyi
juttatások elıirányzata: 74.156 eFt-ra, a munkaadókat terhelı
járulékok elıirányzata: 19.677 eFt-ra változik. A kiadási elıirányzatok
emelésének forrása: 2.137 eFt központi támogatás.
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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, tartózkodás nélkül
meghozta a következı határozatot:
54/2012. (IV. 23.) sz. határozat:
Zalatárnok község Önkormányzati Képviselı-testülete a Göcsej
Kapuja Bak ÁMK közös fenntartású intézmény 2012. évi
költségvetésének módosítását elfogadva a kiadási és bevételi
fıösszeget 151.233 eFt-ban határozza meg. A kiadási elıirányzatok
közül a személyi juttatások elıirányzata: 74.156 eFt-ra, a
munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata: 19.677 eFt-ra változik. A
kiadási elıirányzatok emelésének forrása: 2.137 eFt központi
támogatás.
Határidı: folyamatos.
Felelıs: Garamvölgyi György ÁMK igazgató.
(3 igen szavazattal 0 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül.)
Farkas Tamás Attila, alpolgármester: Elmondja, hogy azért szavazott nemmel, mert a
napirendben még utólag sem került külön jelzésre, hogy ezt a kérdést tárgyalni szükséges.
Legalább e-mail-ban, vagy az ülés elıtt kiosztott elıterjesztésben tájékoztatást kellett volna
kapniuk a képviselıknek a felelıs döntés meghozatalához. Felkéri a jegyzıt, hogy a jövıben a
hivatal tartózkodjon a döntések kellı elıkészítés nélkül, ilyen rapid módon való
beterjesztésétıl.
Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Molnár Károly az ülést 1855 órakor bezárta.
k.m.f.

Molnár Károly
polgármester

Gáspár Lászlóné
alpolgármester

dr. Sipos Ottó
polgármester

Császár László
körjegyzı
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