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.
Zalatárnok község Önkormányzati Képviselı-testülete
8947 Zalatárnok, Petıfi u. 40.

JEGYZİKÖNYV
Készült: Bak, Sárhida, Zalatárnok községek Önkormányzati Képviselı-testületeinek 2012.
január 30. napján Sárhida község Önkormányzatának hivatali épületében (8944
Sárhida, Béke u. 26.) 1700 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
- Balogh Tiborné, 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
- Tóth Gábor, megbízott gazdasági vezetı
- Császár László körjegyzı
- Leitnerné, Nagy Judit pü-i ügyintézı.
Mázsa Ferenc, polgármester köszönti a megjelenteket, elmondja, hogy 2010. szeptember 8.
napja óta ez az elsı alkalom, hogy együttes ülést tart a három Önkormányzat Sárhidán. Bízik
abban, hogy a rotációs elv alapján gyakrabban köszöntheti Sárhidán az intézményeket
fenntartó Önkormányzatok Képviselı-testületeit.
A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az együttes ülés határozatképes, a baki 7 fı
képviselıbıl 4 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 meghívóhoz képet kiegészítésre kerüljön az ülés napirendje
az élelmezési nyersanyagköltségek és intézményi térítési díjak meghatározásáról szóló
napirenddel. A módosítást Bak képviselı-testülete 4 igen szavazattal, Sárhida képviselıtestülete 3 igen szavazattal, Zalatárnok képviselı-testülete 3 igen szavazattal elfogadta. A
kiegészült napirendet Bak képviselı-testülete 4 igen szavazattal, Sárhida képviselı-testülete 3
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igen szavazattal, Zalatárnok képviselı-testülete 3 igen szavazattal az alábbiak szerint fogadta
el:
Napirend:
1. A Göcsej Kapuja ÁMK 2011. évi költségvetésének módosítása.
Elıadó: Garamvölgyi György ÁMK igazgató.
2. Az élelmezési nyersanyagköltségek és intézményi térítési díjak meghatározása.
Elıadó: Császár László körjegyzı.
3. Bak-Sárhida községek Körjegyzısége 2011. évi költségvetésének módosítása.
Elıadó: Császár László körjegyzı.
4. Egyebek.

A napirend tárgyalása:

1. A Göcsej Kapuja ÁMK 2011. évi költségvetésének módosítása.
Elıadó: Garamvölgyi György ÁMK igazgató.
Mázsa Ferenc, polgármester: elmondja, hogy az elıterjesztés kiküldésre került (jelen
jegyzıkönyv 1. számú mellékleteként csatolva. Átadja a szót az ÁMK igazgatónak esetleges
szóbeli kiegészítés megtételére.
Garamvölgyi György, ÁMK igazgató: Szóbeli kiegészítést tenni nem kíván.
Dr. Sipos Ottó, polgármester: A tankönyvtámogatásokkal kapcsolatos tétel véleménye
szerint, mint egy átfutó tétel jelentkezik, bevételi és kiadási oldalon is. Megnıtt a bevétel és a
kiadás is. Az 1 fı bére és járuléka és azt terhelı járulékkal csökken a költségvetés.
Tóth Gábor, megbízott gazdasági vezetı: 229 eFt bér és annak járuléka, valamint a
tankönyvterjesztésért kifizetett 81 eFt-tal, összesen 310 eFt-tal csökken a költségvetés, de
ugyanakkor nı is is 81 eFt-tal, tehát a kettı adat egyenlegét, a 229 eFt-ot kell figyelembe
venni.
Leitnerné Nagy Judit: Bonyolult a megfogalmazás, de az adatok helyesek.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Mázsa Ferenc polgármester javaslatára
Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testülete 3 igen szavazattal ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, Bak község Önkormányzati Képviselı-testülete 4 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, Zalatárnok község Önkormányzati Képviselı-testülete 3
igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következı határozatot:
2/2012. (I. 30.) számú együttes határozat:
Bak, Sárhida és Zalatárnok községek Önkormányzati Képviselıtestületei a Göcsej Kapuja Bak Általános Mővelıdési Központ, mint
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közös fenntartású intézmény 2011. módosított költségvetését jelen
jegyzıkönyv 1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadják.
Határidı: folyamatos.
Felelıs: Molnár Károly, polgármester,
Mázsa Ferenc, polgármester,
Dr. Sipos Ottó, polgármester
Garamvölgyi György ÁMK igazgató.

2. Az élelmezési nyersanyagköltségek és intézményi térítési díjak meghatározása.
Elıadó: Császár László körjegyzı.
Császár László, körjegyzı: Jelen jegyzıkönyv 2. számú melléklete szerinti tartalommal
ismerteti az Atroplusz Kft. tájékoztató levelét.
Toplak Tiborné, települési képviselı: A javaslatot muszáj elfogadni?
Mázsa Ferenc, polgármester: Mindenképpen javasolt elfogadni.
Tamás Béláné: Aggályát fejezi ki amiatt, hogy már január 30-a van, jobb lett volna legalább
1 héttel korábban tárgyalni az elıterjesztést amiatt, hogy a szülıket idıben tudták volna
értesíteni errıl.
Mázsa Ferenc, polgármester: Ez nagyságrendileg 15-18,- Ft-ot jelent.
Garamvölgyi György, igazgató: Technikai jellegő javaslata, kérése lenne. Célszerő lenne
decemberben tárgyalni a következı évi díjemelési javaslatot. Ebben az esetben lenne kellı idı
felkészülni, értesíteni a szülıket. Egyetért azzal, hogy ez az összeg kezelhetı mértékőnek
tőnik, de nem is feltételezzük, hogy sok családnál ez milyen indulatokat vált ki. Célszerő
lenne decemberben dönteni a díjemelésrıl februári hatályosulással.
Makkos István, települési képviselı: Amíg a következı évi állami költségvetés, a
vállalkozókat érintı adóterhek nem ismertek, nem lehet felelısséggel elvárni a vállalkozótól,
hogy konkrét árakat mondjon már a megelızı év decemberében.

Mivel a napirenddel kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Mázsa
Ferenc polgármester javaslatára Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testülete
3 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül, Bak község Önkormányzati
Képviselı-testülete 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
Zalatárnok község Önkormányzati Képviselı-testülete 3 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül jelen jegyzıkönyv 3. számú melléklete szerinti
tartalommal megalkotta 1/2012. (I. 31.) önkormányzati rendeletét az élelmezési
nyersanyagköltségek és az intézményi térítési díjak meghatározásáról.
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3. Egyebek.
Mázsa Ferenc, polgármester: Az ÁMK-t illetıen elmondja, hogy a január 5-i együttes
ülésen hozott közös döntés alapján felállt az ellenırzési csoport, amely az ÁMK-nál az önálló
gazdasági csoport megtartásának kérdésében vizsgálódott. Sajnálja, hogy a baki
alpolgármester úr, úgyis, mint a csoport tagja nem vesz részt a jelen ülésen. Mivel azonban a
csoport többi tagja jelen van, megkérdezi, mi a helyzet az ellenırzéssel és mire várható az
eredmény, mivel egy meghozott döntés esetében annak végrehajtása a fontos.
Császár László, körjegyzı: A fenntartói döntésnek megfelelıen az ellenırzés végrehajtásra
került. Az ellenırzési jelentés elkészítésének határidejéül január 31. napját határozták meg a
fenntartók. A jelentés ezen idıpontra teljesen elkészül és a vizsgálattal érintett ÁMK-nak, az
igazgató Úrnak észrevétel megtétele céljából megküldésre kerül. Az észrevételezési határidı
leteltét követıen az ellenırzési jelentés az igazgató Úr észrevételeivel együtt kerül napirendre
a fenntartók soros ülésén.
Mázsa Ferenc, polgármester megköszöni Zalatárnok Képviselı-testületének az aktív
részvételt.
Zalatárnok község Képviselı-testülete, Garamvölgyi György ÁMK igazgató és Tóth
Gábor megbízott gazdasági vezetı elhagyta az üléstermet.

4. Bak-Sárhida községek Körjegyzısége 2011. évi költségvetésének módosítása.
Elıadó: Császár László körjegyzı.
Császár László, körjegyzı elmondja, hogy a 2011. évi költségvetés módosítására
vonatkozóan az elıterjesztés jelen jegyzıkönyv 4. számú melléklete szerinti tartalommal
kiküldésre került. Megkérdezi, van-e kérdés az elıterjesztéssel kapcsolatban.
Makkos István, települési képviselı: A létszámbıvülés mit takar?
Leitnerné Nagy Judit: A nyugdíjba vonuló köztisztviselı utódjaként TÁMOP pályázati
keretbıl, határozott idıre foglalkoztatott köztisztviselı.
Mázsa Ferenc, polgármester: A jelenleg, betanulásáig Bakon szolgáló, köztisztviselı, aki
ezt követıen Sárhidán fogja ellátni az ügyfélszolgálati feladatokat. Kell is a felkészülés,
hiszen univerzális emberként kell ellátnia feladatát. Véleménye szerint – ha megvalósulásra is
kerül a körjegyzıség más településekkel való bıvülése – a létszámkeretek nem bıvülhetnek.
A közelmúltban a TÖOSZ által tartott polgármesteri fórumon elhangzottak alapján még
tisztázott, hogyan lesz a finanszírozás a jövıben, mit is fog jelenteni a gyakorlatban a feladatfinanszírozás. Elhangzott, hogy március 31-ig kaptak az érintett minisztériumok a törvények
végrehajtási utasításainak kidolgozásra haladékot. Az addig rendelkezésre álló két hónap alatt
folyamatosan gondolkodnunk kell a továbblépés lehetséges útjairól.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Mázsa Ferenc polgármester javaslatára
Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testülete 3 igen szavazattal ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, Bak község Önkormányzati Képviselı-testülete 4 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következı határozatot:
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3/2012. (I. 30.) számú együttes határozat:
Bak és Sárhida községek Önkormányzati Képviselı-testületei a BakSárhida községek Körjegyzısége, mint közös fenntartású intézmény
2011. módosított költségvetését jelen jegyzıkönyv 4. számú
melléklete szerinti tartalommal 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 1745 órakor bezárta.

k.m.f.

Molnár Károly
polgármester

Mázsa Ferenc
polgármester

dr. Sipos Ottó
polgármester

Császár László
körjegyzı
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