Bak-Sárhida 2012. március 22-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. március 22.
napján Bak község Önkormányzatának hivatali épületében (8945 Bak, Rákóczi u
2/A.) 1735 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
- Tamás Béláné, települési képviselı
- Toplak Tiborné, települési képviselı.
Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testülete:
- Mázsa Ferenc, polgármester
- Gáspár Lászlóné, alpolgármester
- Pete Istvánné, települési képviselı.
Tanácskozási joggal meghívottak:
- Császár László körjegyzı
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 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 6 igen szavazattal, Sárhida képviselı-testülete 3 igen szavazattal az
alábbiak szerint fogadta el:
Napirend:
1. Bak-Sárhida községek körjegyzıje tevékenységének értékelése.
Elıadó: Molnár Károly, polgármester
Mázsa Ferenc, polgármester.
2. Egyebek
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A napirend tárgyalása:

1. Bak-Sárhida községek körjegyzıje tevékenységének értékelése.
Elıadó: Molnár Károly, polgármester
Mázsa Ferenc, polgármester.

Császár László, körjegyzı: Az Ötv. vonatkozó rendelkezése alapján állásfoglalást igénylı
személyi ügy tárgyalásakor zárt ülést kell tartani, ha a nyilvános tárgyalásba az érintett nem
egyezik bele. Kijelenti, hogy a nyílt ülésen való tárgyalást elfogadja.
Molnár Károly, polgármester: A jegyzı Úr az elmúlt 6 hónapi tevékenységérıl szóló
beszámolót elkészítette (jelen jegyzıkönyv 1. számú mellékleteként csatolva). Kéri, hogy a
testületek véleményezzék az abban foglaltakat. Úgy érzi, Császár László tevékenysége
jelentısen megkönnyítette az İ munkáját is. Ha lehet jegyzı és jegyzı között különbséget
tenni, úgy érzi jelentıs az elırelépés. Elkészültek a szabályzatok, munkaköri leírások, stb.
Köszöni az eddigi tisztességes munkát és bízik a folytatásban.
Mázsa Ferenc, polgármester: Az elmúlt 6 hónapot az azt megelızı egy évvel
összehasonlítva, azt kell mondja, lehet ezt a munkát konstruktívan, megalapozottan,
elırelátóan is végezni. Az a munka, amit 2010-ben kezdtek meg a megválasztott testületek, az
elmúlt fél évben flottul haladt. Nem akar viszonyítani, a mostani jegyzı munkája önmagában,
viszonyítás nélkül is megállja a helyét. De ha viszonyítani kell, akkor mindenképpen csak
pozitívan lehet ezt az idıszakot értékelni. Fontos idıszak elıtt állunk, fontos hogyan tudunk a
kiszámíthatatlan változásokhoz igazodni. Ebben az idıszakban a körjegyzı pozitívan segítette
a polgármesteri munkát, a hivatalt. Köszöni a jó ötleteket, javaslatokat, amelyeket a jegyzı
Sárhida Önkormányzatának nyújtott. Bízik a hasonlóan jó folytatatásban.
Gáspár Lászlóné, alpolgármester: Napi szintő kapcsolatban a polgármesterek állnak a
körjegyzıség dolgozóival. Bízik abban, hogy a hivatali dolgozók véleményét is kikérték,
hogy milyen kapcsolatot tudott a jegyzı kialakítani a hivatali dolgozókkal, szakmailag hogy
vannak megelégedve a körjegyzı tevékenységével.
Molnár Károly, polgármester: A nem szokványos feladatok is plusz feladatokat adnak. Az
egyik pénzügyi ügyintézı kórházi kezelése is plusz feladatot jelent a hivatalnak, amelyet
helyettesítést, túlóra nélkül fog a hivatal megoldani. Véleménye szerint a hivatali dolgozók a
jegyzı iránymutatását elfogadják, kéréseit teljesítik. Bizonytalan kérdésekben elfogadják a
véleményét, nem jellemzı, hogy maradnak nyitott kérdések. A dolgozók bíznak a
hivatalvezetıben, jó a munkakapcsolat.
Mázsa Ferenc, polgármester: Viszonylag rendszeresen megjelenik a Hivatalban İ is. Sok
témát illetıen beszéltek a váltásról. Az elvárások, viszonyok kialakítása fontos a munkatársak
részérıl. A személyes példamutatás, munkastílus, intenzitás vonatkozásában a jegyzı pozitív
példa, a hivatali dolgozók is felvették a munka ütemét. Sok elmaradt feladat került elvégzésre.
A munkatársak pozitívan álltak a jegyzıhöz, elfogadták az általa felállított követelményeket.
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Makkos István, települési képviselı: Az elmúlt idıszakban látványosan javult a testületi
ülések elıkészítettsége. Az elızı jegyzı munkáját nem szerencsés a mostaniéval
összehasonlítani. A maga részérıl a körjegyzı munkájával maximálisan elégedett, mind
szakmailag, mind hozzáállásában. Annyi a kérés, hogy így tovább! Van mit dolgozni, csorbát
kiköszörülni, ami nem lesz egyszerő.
Molnár Károly, polgármester: Javasolja, hogy a képviselı-testületek szavazással erısítsék
meg a jegyzı véglegesítését és javasolja, hogy 60 eFt/hónap béremelést állapítson meg a
testület a jegyzınek. Nem azért, mert olyan jól állnak az Önkormányzatok anyagilag, hanem
egy stabilitást elindító évet nyitottunk, amely erre alapot adhat. Tudja, hogy a körjegyzı
munkája elısegítette és eredményezte is ezt. A jövıbeni gördülékeny együttmőködés
érdekében javasolja a jegyzı anyagi biztonságának emelését.
Mázsa Ferenc, polgármester: Megalapozottnak tartja a javaslatot, a maga részérıl támogatni
fogja.
Gáspár Lászlóné, alpolgármester: Az elızı jegyzınek mennyi volt az illetménye?
Technikailag hogyan kivitelezhetı az emelés?
Molnár Károly, polgármester: 400 eFt/hó, a mostani jegyzıé 314 eFt/hó.
Császár László, körjegyzı: Személyi illetmény megállapításával.
Pete Istvánné, települési képviselı: Elismeri a körjegyzı eddigi tevékenységét, ugyanakkor
van két eset, amelyet meg kell említeni, ami az İ képviselıi véleménye szerint nem a
legszakmaibb volt a jegyzı részérıl. Az egyik az ÁMK-nál végrehajtott ellenırzés, a másik
pedig a szociális tőzifa elosztás tárgyában tartott megbeszélés, amelyen a jegyzı nem vett
részt. A béremelést nem tartja indokoltnak.
Makkos István, települési képviselı: Nehéz helyzetben érzi magát, mivel a jegyzı
munkájával ugyan maximálisan elégedett, de a béremeléssel nem ért egyet. Úgy gondolja,
hogy az emeléssel várjunk még fél évet, mert egyik önkormányzat sincs olyan helyzetben,
hogy most emeljük az illetményt. Az elızıekkel kapcsolatban meg kell, hogy védje a jegyzıt.
Az ellenırzést a három testület szavazta meg, İ végrehajtotta az utasítást, nagyon korrektül, a
felvetett kérdésekre az igazgató Úr adott kitérı válaszokat. A megbeszéléssel kapcsolatos meg
nem jelenés ügyében az a véleménye, hogy a jegyzınek is lehet akadályoztatása,
helyettesíttetheti magát.
Farkas Tamás Attila, alpolgármester: A javaslat elsı részével egyetért, a körjegyzıt
véglegesítsük. A béremelést sokat forgatta magában. Ha megnézzük a költségvetést, hogy
mennyi pénzt adtunk az egyesületeknek, mennyi pénzt tudunk az utak, járdák felújítására
költeni, nem tőnik indokoltnak a béremelés. A köztisztviselıi törvény nem szerény anyagi
ellentételezést biztosít, a hivatali jövedelmek messze magasabbak, mint a faluban az emberek
többségéé. Ha folyamatosan pozitív lenne a költségvetés, mondhatnánk, hogy adjunk
személyi bért mindenkinek. Az egész évet kell figyelembe venni és az év végén állapítani
meg jutalmat. A jegyzı tevékenységével maximálisan elégedett, az elıterjesztés elsı részét
támogatja, de a második részt nem.
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Molnár Károly, polgármester: A jegyzı jelenléti íve az esetek többségében nem 8 órás,
hanem 10, vagy 12 órás munkaidıt mutat. Javaslatot tesz, hogy a képviselı-testületek
döntsenek a jegyzı véglegesítése tárgyában.
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:
18/2012. számú határozat:
Bak község Önkormányzat Képviselı-testülete Bak-Sárhida
körjegyzıje, Császár László teljesítményét értékelve a körjegyzı
próbaidejének letelte után a köztisztviselı véglegesítését elfogadja.

Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testülete 3 igen szavazattal ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következı határozatot:
17/2012. (III. 22.) számú képviselı-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselı-testülete Bak-Sárhida
körjegyzıje, Császár László teljesítményét értékelve a körjegyzı
próbaidejének letelte után a köztisztviselı véglegesítését elfogadja.

Molnár Károly, polgármester: Javasolja Császár László körjegyzı illetményének 60.000,Ft/hó összeggel való megemelését.
A fenti javaslatot:
Bak község Önkormányzati Képviselı-testülete 1 igen szavazattal, 4 nem szavazattal,
1 tartózkodás mellett,
Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testülete 1 igen szavazattal, 2 nem
szavazattal elutasította.

2. Egyebek

Balogh Elemér, települési képviselı: Hamarosan beszélni kell a körjegyzıség átalakításáról.
A két település 20 évet együtt dolgozott. Mennek a frakciózások, lássunk jövıképet, hogy
januártól mi lesz a helyzet. A két falu népességszáma megvan, de beszélni kell arról, hogy
mik Sárhida elképzelései a jövıre nézve. Legyen nyílt beszéd. Nem novemberben, hanem már
most kell beszélni, mit tervez Sárhida. Szégyen lenne, ha Bakon nem lenne hivatal.
Gáspár Lászlóné, alpolgármester: Személy szerint tele van a hócipıje a körjegyzıséggel.
Nem a hivatallal, hanem a Bakkal való együttmőködéssel. Tanácstag, majd képviselı lett,
tehát van tapasztalata bıven. Mindig jobban megerısödik az a véleménye, hogy falnak
vannak vezetve. Ennek egyik példája az ÁMK létrehozása. Hogy ez szándékos volt-e, nem
tudja, de mint képviselı érzi, hogy hiába próbálnak irányelvet kialakítani, határozatot hozni,
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mindig más valósul meg, úgy érzi, folyamatosan az orránál fogva vezetik. Lehet, hogy máshol
sem lenne Sárhida jobb helyzetben, de most mehet a település minden irányba. Lehet, hogy
ebbıl sem jönnének ki jobban, csak frusztrálja, idegesíti, ha arról beszélünk, hogy együtt kell
gondolkodnunk, de a kisebb településnek közben minden gátat szab. Személy szerint bántja,
hogy mostohagyerekként van kezelve Sárhida. Lehet, mindezt beképzeli, de véleménye
szerint 90 %-ban igaza van. Sárhidán még nem ült le beszélni errıl a testület, de már ettıl a
testülettıl is kaptak olyan pofont, ami sérelmet jelent. A tavalyi, Újudvari tanulmányúton
Makkos képviselı Úr, aki tagja volt a bizottságnak, többszöri egyeztetés ellenére sem vett
részt, csak a polgármester volt ott. Úgy érzi, a baki testület sok mindenbıl kihúzza magát,
nem érdekli Sárhida felvetései.
Balogh Elemér, települési képviselı: Úgy érzi, Sárhida nem volt lekezelve ebben a
kapcsolatban.
Makkos István, települési képviselı: Az ÁMK-ügyhöz nem tud hozzászólni, akkor még
nem volt képviselı. De a másik ügyben személyesen érintett. Az, hogy İ nem ment el
Újudvarra, nem azt jelenti, hogy nem akart, hanem nem volt rá ideje. Tudja, hogyan mőködik
egy ilyen hivatal, hiszen a Söjtör-Pusztaszentlászló esetében İ készítette a megállapodást. Az,
hogy nem ment el, nem jelenti, hogy nem érdekli az ügy.
Mázsa Ferenc, polgármester: Jogosak a felvetések, minden oldalról. Dobálhatunk ide-oda
labdákat. Elvekrıl kell elsısorban beszélni, hiszen İ is tudna pro és kontra is érveket felvetni.
Semmi sincsen kıbe vésve. Elég sok rendezvényen vett részt az elmúlt idıszakban, látja,
hogy mindenki udvarol mindenkinek, amelybıl nem biztos, hogy jó házasság születik. Úgy
gondolja, hogy jól elvannak Bakkal, de mindenkinek gondolkodnia kell azon, hogy mi az ami
jó, és mi az ami nem. Csak egyenrangú felek kapcsolataként tudja a települések további
együttmőködését elképzelni. Nem lehet azt méricskélni, itt mennyi, ott mennyi a lakos. Lehet
Bakon egy jó központ, de İ azon fog dolgozni, hogy Sárhida megfelelı szerepe, súlya
meglegyen. Ezekrıl kell egyre többször szót váltani a jövıben. Nyárig el kell dılnie annak, ki
merre, milyen irányba tendál, meg kell addig hozni a szükséges elvi döntéseket.
Farkas Tamás Attila, alpolgármester: Szomorúan hallja a sárhidai véleményeket az
együttmőködésrıl, hogy Sárhida háttérbe szorítva érzi magát. Bízik benne, hogy a jövıben
Bak és Sárhida továbbra is együtt tud mőködni, de a falu vezetıinek is érzékelnie kell, hogy a
lakosság merre igyekszik, hol intézi az ügyeit, merre vannak a kötıdései. Véleménye szerint
az elmúlt 1,5 év nem arról szólt, hogy Bak ráerıltesse a véleményét Sárhidára.
Mázsa Ferenc, polgármester: Nem egyértelmő sem a testület, sem a lakosság
vonatkozásában sem az irányultság támogatottsága. Úgy érzi, sokszor vontatottan halad az
egyenrangú helyzet elfogadásával Bak. Sokszor dönt úgy Bak, ami a másik települést is érinti.
Ilyen volt múltkor az ÁMK ellenırzésének indítványozása a Kormányhivatalnál, vagy a
TÁMOP pályázat kapcsán jelentkezı fizetési kötelezettség. Joga van mindegyik testületnek
egyedül döntenie, de a konzekvenciákat is egyedül kell viselni, anélkül, hogy azt egy másik
testületre is ráterhelnénk. Sok esetben nem az anyagi biztonság sérül, hanem az elvek.
Molnár Károly, polgármester: Sok jó és rossz dolog is van a közös múltban. Épp a múltkori
ülésen említette a sárhidai képviselı Asszony, hogy az ÁMK létrehozása jó döntés volt.
Idıközben érkeztek újabb hírek is, melyek szerint Csatár Zalaegerszeghez akar csatlakozni, a
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bocföldei polgármester pedig jelezte, hogy Bakkal közösen képzelik el a jövıt. A két
települést sok szál köti össze, akkor cselekszünk helyesen, ha ezek megtartására törekszünk.
Mivel a napirendhez kapcsolódóan további javaslat és észrevétel nem hangzik el, a
polgármester a képviselı-testület nyílt ülését 1835 órakor bezárta.

k.m.f.

Molnár Károly
polgármester

Mázsa Ferenc
polgármester

Császár László
körjegyzı
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