Bak-Sárhida-Zalatárnok 2012. szeptember 11-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.
szeptember 11. napján Bak község Önkormányzatának hivatali épületében (8945
Bak, Rákóczi u. 2/a.) 1736 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 – érkezett 1745 órakor
- Tamás Béláné, települési képviselı
- Toplak Tiborné, települési képviselı érkezett 1747 órakor.
Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testülete:
- Mázsa Ferenc, polgármester
- Gáspár Lászlóné, alpolgármester
- Balogh Tiborné, települési képviselı
- Pete Istvánné, települési képviselı.
Zalatárnok község Önkormányzati Képviselı-testülete:
- Dr. Sipos Ottó, polgármester
- Császár László, települési képviselı
- Gombos Szilvia, települési képviselı
- Papp Ernı Tibor, települési képviselı.
Tanácskozási joggal meghívottak:
- Garamvölgyi György,ÁMK igazgató
- Tóth Gábor, megbízott gazdasági vezetı
- Oláh István igazgató helyettes
- 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 4 fı, a sárhidai 5 fı
képviselıbıl 4 fı, a zalatárnoki 5 fı képviselıbıl 4 fı megjelent.
Az együttes ülést megnyitja. A jegyzıkönyv vezetésére felkéri Császár László körjegyzıt,
majd javaslatot tesz arra, hogy a meghívóban kiküldöttek szerint történjen az ügyek
tárgyalása.
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A napirendet Bak képviselı-testülete 4 igen szavazattal, Sárhida képviselı-testülete 4 igen
szavazattal, Zalatárnok képviselı-testülete 4 igen szavazattal az alábbiak szerint fogadta el:
Napirend:
1. A Göcsej Kapuja ÁMK Bak 2012. I. félévi költségvetési beszámolója.
Elıterjesztı: Garamvölgyi György ÁMK igazgató.
2. A Göcsej Kapuja ÁMK Bak 2012. költségvetésének módosítása.
Elıterjesztı: Garamvölgyi György ÁMK igazgató.
3. Tájékoztató a Göcsej Kapuja Bak ÁMK-nál a Zm. Kormányhivatal által
lefolytatott ellenırzésrıl.
Elıadó: Molnár Károly polgármester, Garamvölgyi György ÁMK igazgató.
4. Szándéknyilatkozat a köznevelési intézmény mőködtetésének átvállalásáról.
Elıterjesztı: Molnár Károly polgármester.
5. Egyebek.
6. Bak-Sárhida községek Körjegyzıségének
beszámolója.
Elıterjesztı: Császár László körjegyzı.

2012.

I.

félévi

költségvetési

7. Bak-Sárhida községek Körjegyzısége 2012. költségvetésének módosítása.
Elıterjesztı: Császár László körjegyzı.
8. Közös önkormányzati hivatal kialakításának lehetıségei
Elıadó: Molnár Károly polgármester, Mázsa Ferenc polgármester (szóbeli
elıterjesztés).
9. Egyebek.
A napirend tárgyalása:

1. A Göcsej Kapuja ÁMK Bak 2012. I. félévi költségvetési beszámolója.
Elıterjesztı: Garamvölgyi György ÁMK igazgató.

Garamvölgyi György ÁMK igazgató: elmondja, hogy az elıterjesztés kiküldésre került
(jelen jegyzıkönyv 1. számú mellékleteként csatolva). Elnézést kér a késésért, szülıi
értekezlet volt a mai napon. A tanév rendjérıl szóló tájékoztatóban érintettek voltak Tamás
Béláné képviselıvel.
Amikor a költségvetés elfogadásra került, egyértelmő következmény volt a fenntartók és az
intézmény között a szoros egymásra utaltság, mivel az Önkormányzatok, mint fenntartók
szőkös lehetıségeik mellett a maximumot nyújtják a intézménynek. Minden egyes forintot
megfogva tartják a gazdálkodási kereteket. Ezt leginkább a költségvetési teljesítési szint 50
%-os mértéke mutatja. Ez biztató az év végéig, mivel a főtési szezon nagyobb része, illetve az
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oktatói túlórák döntı többsége is az I. félévben jelentkezik. Nem ad ez nagy mozgásteret,
hiszen egyre nehezebb behajtani az élelmezési kintlévıségeket. Mindamellett az átmeneti
idıszakban a szőkös költségvetési keretek között tartani tudják az elıirányzatokat. Bízik
abban, hogy a felmerülı problémákat továbbra is meg tudják oldani a fenntartókkal.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bak község Önkormányzati Képviselıtestülete 3 igen szavazattal ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett meghozta a következı
határozatot:
77/2012. számú határozat:
Bak község Önkormányzati Képviselı-testülete a Göcsej Kapuja Bak
ÁMK közös fenntartású intézmény 2012. I. félévi költségvetési
beszámolóját jelen jegyzıkönyv 3. számú melléklete szerinti
tartalommal, 84.557 eFt bevételi és 84.910 eFt kiadási fıösszeggel
elfogadja.
Határidı: folyamatos.
Felelıs: Garamvölgyi György ÁMK igazgató.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Sárhida község Önkormányzati Képviselıtestülete 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következı
határozatot:
55/2012. (IX. 11.) számú képviselı-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testülete a Göcsej Kapuja
Bak ÁMK közös fenntartású intézmény 2012. I. félévi költségvetési
beszámolóját jelen jegyzıkönyv 3. számú melléklete szerinti
tartalommal, 84.557 eFt bevételi és 84.910 eFt kiadási fıösszeggel
elfogadja.
Határidı: folyamatos.
Felelıs: Garamvölgyi György ÁMK igazgató.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Zalatárnok község Önkormányzati
Képviselı-testülete 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következı határozatot:
78/2012. (IX. 11.) számú képviselı-testületi határozat:
Zalatárnok község Önkormányzati Képviselı-testülete a Göcsej
Kapuja Bak ÁMK közös fenntartású intézmény 2012. I. félévi
költségvetési beszámolóját jelen jegyzıkönyv 3. számú melléklete
szerinti tartalommal, 84.557 eFt bevételi és 84.910 eFt kiadási
fıösszeggel elfogadja.
Határidı: folyamatos.
Felelıs: Garamvölgyi György ÁMK igazgató.
(4 igen szavazattal 0 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül.)
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2. A Göcsej Kapuja ÁMK Bak 2012. költségvetésének módosítása.
Elıterjesztı: Garamvölgyi György ÁMK igazgató.

Garamvölgyi György ÁMK igazgató: elmondja, hogy az elıterjesztés kiküldésre került
(jelen jegyzıkönyv 2. számú mellékleteként csatolva).
Dr. Sipos Ottó, polgármester: Megnézette az anyagot a gazdaságissal, a módosításban
szereplı adatokat összehasonlítva a 2011. évi zárszámadásban szereplı számokkal. Az két
anyag között jelentıs eltérést tapasztalt, az alábbiak szerint:
Intézmény
Iskola
Bak Óvoda
Sárhida
Bak közmővelıdés
TÁMOP 3.1.
TÁMOP 3.2.3.
Összesen:

Módosított pénzmaradvány
2.741
1.309
648
195
294
64
5287

2011. évi zárszámadásban
szereplı pénzmaradvány
3.111
2.141
-235
123
360
-1370
3.954

Németh Dezsı települési képviselı 1745 órakor megérkezett az ülésre, így Bak
község Önkormányzati Képviselı-testülete 5 fıvel folytatta munkáját.
Dr. Sipos Ottó, polgármester: Az a kérdése, hogy miért térnek el az adatok egymástól.
Továbbá a 2011. évi pénzmaradvány összegével lehetett volna csökkenteni a 2012. évi
önkormányzati hozzájárulást.
Tóth Gábor megbízott gazdasági vezetı: Már a zárszámadás is tartalmazta, hogy az 5.287
eFt feladattal terhelt pénzmaradvány volt, a fenntartók azt úgy is hagyták jóvá. A tavalyi
pénzmaradvány most került felosztásra az egyes intézményegységek között. Kérte a
fenntartóktól, hogy az esetleges kérdéseket e-mail-ben juttassák el a címére, hogy fel tudjon
készülni. Ha elfogadható, akkor az eltérések ügyében holnap egyeztet a zalatárnoki
kolleganıvel.
Toplak Tiborné települési képviselı 1748 órakor megérkezett az ülésre, így Bak
község Önkormányzati Képviselı-testülete 6 fıvel folytatta munkáját.
Garamvölgyi György ÁMK igazgató: Tekintve, hogy a módosításnak ez nem tárgya, a
fenntartók a módosítást el tudják fogadni azzal, hogy ülés után a pénzügyesek egyeztetik az
adatokat.
Gáspár Lászlóné, alpolgármester: A beszámolót áprilisban tárgyalták a fenntartók. Akkor
kellett volna ezeket a fenntartásokat jelezni.
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Dr. Sipos Ottó, polgármester: A 2011. évi zárszámadással vetette össze az adatokat a
pénzügyes. Zalatárnok számára csak akkor fogadható el a módosítás, ha módosítási
javaslatban szereplı pénzmaradvány adatok helytállóak.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bak község Önkormányzati Képviselıtestülete 5 igen szavazattal ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett meghozta a következı
határozatot:
78/2012. 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 166.462 eFtban határozza meg. A kiadási elıirányzatok közül a személyi
juttatások elıirányzata: 77.198 eFt-ra, a munkaadókat terhelı
járulékok elıirányzata: 20.467 eFt-ra változik.
Határidı: folyamatos.
Felelıs: Garamvölgyi György ÁMK igazgató.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Sárhida község Önkormányzati Képviselıtestülete 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következı
határozatot:
56/2012. (IX. 11.) 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 166.462 eFtban határozza meg. A kiadási elıirányzatok közül a személyi
juttatások elıirányzata: 77.198 eFt-ra, a munkaadókat terhelı
járulékok elıirányzata: 20.467 eFt-ra változik.
Határidı: folyamatos.
Felelıs: Garamvölgyi György ÁMK igazgató.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Zalatárnok község Önkormányzati
Képviselı-testülete 4 igen szavazattal, tartózkodás nélkül meghozta a következı határozatot:
79/2012. (IX. 11.) sz. határozat:
Zalatárnok község Önkormányzati Képviselı-testülete a Göcsej
Kapuja Bak ÁMK közös fenntartású intézmény 2012. évi
költségvetésének módosítását az alábbi fenntartással fogadja el:
amennyiben az 2011. évi zárszámadás és a költségvetés módosításban
szereplı pénzmaradvány összegek nem helytállóak, a képviselıtestület a módosítást nem fogadja el. Amennyiben a fenti összegek
helytállóak, a 2012. évi költségvetés módosítását elfogadva a kiadási
és bevételi fıösszeget 166.462 eFt-ban határozza meg. A kiadási
elıirányzatok közül a személyi juttatások elıirányzata: 77.198 eFt-ra,
a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata: 20.467 eFt-ra változik.
Határidı: folyamatos.
Felelıs: Garamvölgyi György ÁMK igazgató.
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(4 igen szavazattal 0 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül.)

3. Tájékoztató a Göcsej Kapuja Bak ÁMK-nál a Zm. Kormányhivatal által
lefolytatott ellenırzésrıl.
Elıadó: Molnár Károly polgármester, Garamvölgyi György ÁMK igazgató.
Molnár Károly, polgármester: elmondja, hogy a tájékoztató anyag kiküldésre került (jelen
jegyzıkönyv 3. számú mellékleteként csatolva.
Mázsa Ferenc, polgármester: Inkább érdeklıdés, mint felvetés az általa megfogalmazásra
kerülı gondolatsor. Annyit el kell mondani, hogy együttesen tárgyaltuk az intézménynél
lefolytatott vizsgálat tapasztalatait. Azon az együttes ülésen nem született döntés. Nem tudjuk,
hogy ez az ellenırzés az önálló baki kezdeményezés miatt született, vagy a Kormányhivatal
ellenırzési tervébe illeszkedett-e. Nem tudja megítélni semmilyen mértékben, hogy a
Kormányhivatal észrevételei általában a köznevelés területén milyen súllyal esnek latba?
Megszokott kisebb-nagyobb hiányosságok, vagy nagyobb súlyúak is vannak-e benne. Erre vár
reagálást.
Oláh István igazgató helyettes: Az ellenırzés során az intézményt nem marasztalták el
jelentısen. Ezen ellenırzés elıtt az Oktatási Hivatal is folytatott ellenırzést az ÁMK-nál. A
most lefolytatott ellenırzés megállapításai közül néhány szubjektívnek tőnik, olyan hiba, amit
az Oktatási Hivatal nem kifogásolt. Ezeket az észrevételeket elfogadták. Pl. pirossal legyen a
törzskönyvben áthúzva a tanuló neve. Az anyakönyvek vezetése is hibaként került
megjelölésre, ezt a gyakorlatot sem kifogásolta korábban az Oktatási Hivatal. A
szakrendszerő oktatásnál voltak hiányosságok, azokat óraadókkal oldják meg szeptember 1tıl.
Tamás Béláné, települési képviselı: Kérdés volt, hogy rutinszerő volt-e az ellenırzés.
Véleménye szerint nem feltétlenül került volna ellenırzésre még a baki iskola, a külön
felkérés volt az ok.
Farkas Tamás Attila, alpolgármester: A testületekhez kíván szólni. Annak, hogy Bak kérte
az ellenırzést, a januári fenntartói ellenırzés volt az elızménye. Véltünk a fenntartói
ellenırzés során hibákat felfedezni, s az akkor feltárt hibák és a mostani ellenırzési
eredmények között vannak átfedések. A jelentés 1. és 2. pontjában foglaltakról tudta az
intézmény, hogy nem törvényes, mégis így járt el. Egysoros intézményben minden tanár
óraszámát próbálják szakkörrel, egyéb tevékenységgel „feltolni” a teljes foglalkoztatottság
érdekében. Gond ott van, ha ez nem törvényes.
Nem barátja az ÁMK-nak, mint intézménytípusnak. A mi esetünkben pedig különösen
szerencsétlenül lett a struktúra kialakítva a vezetıi szintek nagy száma miatt. Az ÁMK-k
2013. január 1. utáni sorsa még nem ismert, de nem gondolja, hogy az ellenırzés gyengítette
volna az intézményt, pláne úgy, ha a feltárt hibák kijavításra kerültek. Magyarország egy
következmények nélküli ország, ami ennél az ellenırzésnél is nyomon követhetı, hiszen
minden következmény nélkül lehetett törvényt sérteni.
Dr. Sipos Ottó, polgármester: A 3. pontban szereplı észrevétel olyan következtetés, hogy
volt olyan kifizetés, ami nem járt volna a pedagógusoknak. Zalatárnok fontosnak tartana egy
gazdasági jellegő belsı ellenırzést is.
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Oláh István igazgató helyettes: Azok az intézkedések elviekben nemhogy túlzott
kifizetéseket okoztak volna, hanem még költségcsökkentıek is.
Németh Dezsı, települési képviselı: Van már tantárgyfelosztás a baki hivatalban?
Garamvölgyi György ÁMK igazgató: Eljuttatták a tantárgyfelosztást a hivatalba. Az elmúlt
idıszakban volt két hatósági ellenırzés az intézménynél. Büszkék lehetnek, hogy bírság nem
került kiszabásra, jól jöttek ki az ellenırzésbıl, az ellenırök nagyobb hibát, hiányosságot nem
találtak. Az elkövetett szabályszegések esetén a gyerekek érdekét vették figyelembe.

4. Szándéknyilatkozat a köznevelési intézmény mőködtetésének átvállalásáról.
Elıterjesztı: Molnár Károly polgármester.
Molnár Károly, polgármester: elmondja, hogy az elıterjesztés kiküldésre került (jelen
jegyzıkönyv 4. számú mellékleteként csatolva).
Császár László, körjegyzı: A köznevelési törvény alapján az önkormányzati fenntartónak
szeptember 30. napjáig kell szándéknyilatkozatot adnia – 3000 fınél kisebb népességszámú
önkormányzat lévén – arról, hogy az intézmény fenntartását kívánja-e az önkormányzat a
továbbiakban is. Október 30. napjáig pedig döntenie kell a tárgyban. Kérdés, hogy a 3000 fıs
népességszámot összevontan, vagy településenként kell-e értelmezni. A kérdést jeleztem a
Kormányhivatalnak, amely továbbításra került az illetékes Minisztérium felé, de még nem
érkezett válasz. Ismerteti a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 6. számú melléklete szerinti
szándéknyilatkozat szövegezést. Elmondja, hogy a finanszírozási kérdések nem ismertek, így
a fenntartóknak nehéz megalapozott döntést hozni a jogszabályi határidıig.
Dr. Sipos Ottó, polgármester: Amíg a létszámhatár kérdése nem tisztázódik, el kellene
napolni a döntést.
Mázsa Ferenc, polgármester: Bár nem tudja, hány Önkormányzat van ugyanebben a
helyzetben, szerinte szeptember 30-ig nem lesz érdemi válasz. Ez csupán egy
szándéknyilatkozat, ezzel ellentétes döntés is születhet október 30-ig. Errıl a kérdésrıl
beszélni kell, már rég kellett volna. Véleménye szerint most sincs semmivel sem több
információ, mint 6 hónappal ezelıtt. Az új köznevelési törvény az ÁMK-kat, mint több
funkciós intézményeket nem kezelte kellıképpen. Sok ÁMK-nál találkozott azzal a fenntartói
intézkedéssel, hogy az intézményeket funkció szerint szétdarabolták, átszervezték a
fenntartók. Hajlik afelé, hogy a lakosságszámot településenként kell értelmezni. Az a
véleménye, hogy a mőködtetést állami kézbe kellene adni. Azt kell nézni, hogy a jegyzı által
felolvasott szöveg alapján van-e lehetısége a fenntartóknak a mőködtetésre, adottak-e annak
az anyagi feltételei. Szerinte itt egyértelmő nem a válasz, így nincs lehetıség a mőködtetés
átvállalására.
Farkas Tamás Attila, alpolgármester: Nem könnyő a döntés. Az, hogy Bakon lesz-e iskola
a jövıben, nem ettıl a döntéstıl fog függni. Az, hogy hol lesz iskola, azt a fejlesztési
koncepció fogja meghatározni, ennek határidejét pedig 2013. április 30-ig tolta ki a jogalkotó.
A visszavétel csak az infrastruktúrát jelentheti, a szakmai irányítást az állam kiveszi az
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önkormányzatok kezébıl. Az lenne a lényeg, hogy kellı lobbierı álljon a baki iskola
megırzése mellett. A jelenlegi információk birtokában bármilyen döntést nehéz felvállalni.
Garamvölgyi György ÁMK igazgató: Nincs elég információ a döntéshez, egyetért a
sárhidai polgármesterrel abban, hogy október végéig sem lesz meg valamennyi, szükséges
információ.
Farkas Tamás Attila, alpolgármester: Sötétben tapogatózunk, gazdasági számítások nélkül.
Az önkormányzati fenntartóknak eddig is csupán 4 tanterem felújítására volt gazdasági ereje,
az iskola állapota közel sem kielégítı. Ha bevállaljuk a mőködtetést, az nem lesz-e erın felüli
vállalás?
Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bak község Önkormányzati Képviselıtestülete 4 igen szavazattal ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett meghozta a következı
határozatot:
79/2012. számú határozat:
Bak Község Önkormányzati Képviselı-testülete a Göcsej Kapuja Bak
ÁMK, mint közös fenntartású intézmény vonatkozásában szándékát
nyilvánítja, hogy az Nkt. 74.§ (5) bekezdésében foglaltak alapján az
önkormányzat az illetékességi területén lévı, saját tulajdonában álló
valamennyi, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott
köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan
vagyon Nkt. 76. §-a szerinti mőködtetését képes vállalni a jelenleg
rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére.
Felelıs: Molnár Károly polgármester
Határidı: folyamatos.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Sárhida község Önkormányzati Képviselıtestülete 3 nem szavazattal 1 igen szavazattal tartózkodás nélkül meghozta a következı
határozatot:
57/2012. (IX. 11.) számú képviselı-testületi határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselı-testülete a Göcsej Kapuja
Bak ÁMK, mint közös fenntartású intézmény vonatkozásában
szándékát nyilvánítja, hogy az Nkt. 74.§ (5) bekezdésében foglaltak
alapján az önkormányzat az illetékességi területén lévı, saját
tulajdonában álló valamennyi, az állami intézményfenntartó központ
által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló
ingó és ingatlan vagyon Nkt. 76. §-a szerinti mőködtetését nem képes
vállalni a jelenleg rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek
terhére.
Felelıs: Mázsa Ferenc polgármester
Határidı: folyamatos.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Zalatárnok község Önkormányzati
Képviselı-testülete 4 nem szavazattal, igen szavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következı határozatot:
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80/2012. (IX. 11.) sz. határozat:
Zalatárnok Község Önkormányzati Képviselı-testülete a Göcsej
Kapuja Bak ÁMK, mint közös fenntartású intézmény vonatkozásában
szándékát nyilvánítja, hogy az Nkt. 74.§ (5) bekezdésében foglaltak
alapján az önkormányzat az illetékességi területén lévı, saját
tulajdonában álló valamennyi, az állami intézményfenntartó központ
által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló
ingó és ingatlan vagyon Nkt. 76. §-a szerinti mőködtetését nem képes
vállalni a jelenleg rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek
terhére.
Felelıs: Dr. Sipos Ottó polgármester
Határidı: folyamatos.
(0 igen szavazattal 4 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül.)
5. Egyebek.
Molnár Károly, polgármester: Most, hogy a zalatárnoki testület itt van, megragadja az
alkalmat, a testület közös önkormányzati hivatal ügyében kialakított elızetes álláspontjának
megkérdezésére.
Dr. Sipos Ottó, polgármester Bak, Gellénháza és Tófej is szóba jöhet. Ugyanúgy állnak
mindhárom település irányába. A csatlakozásnál a kirendeltség lesz a döntı szempont. Kevés
még az információ, de ha van elképzelése az itteni fenntartóknak, azt szívesen megismernék.
Mázsa Ferenc, polgármester: Jelen pillanatban Zalatárnokot kellene, hogy jobban érdekelje
a kérdés, Nekik kellene lépéseket tenni, hiszen İk vannak lépéskényszerben. Információi
szerint Zalatárnok eddig semmilyen érdemi kérdéssel nem kereste meg az itteni fenntartókat.
Már most lépni, tárgyalni kellene ebben a kérdésben, véleménye szerint a jövı évben a
financiális feltételek rosszabbak lesznek mint idén, ahhoz, hogy 2013. január 1-tıl mőködni
tudjon a közös önkormányzati hivatal, már meg kellene kezdeni az elıkészítı munkákat, nem
lehet azokat két hét alatt elvégezni. Intenzívebben kellene ebben a kérdésben elıbbre lépnünk.
Farkas Tamás Attila, alpolgármester: Az ÁMK vezetıségéhez tenne fel kérdést. Úgy tudja,
az ÁMK-nál 1 fı a közmővelıdésben dolgozik. 1,5 státusz van az önkormányzatnál, 1 fı az
ÁMK-nál, ez együtt 2,5 fıt jelent.
Garamvölgyi György ÁMK igazgató: Tavaly novemberben rapid döntéssel került 1 fı
kivezetésre az ÁMK-tól. A felnıttképzési akkreditációhoz, a TÁMOP pályázathoz feltétel
volt a közmővelıdési álláshely. A kollega, aki ezen az álláshelyen van, a felnıttképzésben
dolgozik.
Farkas Tamás Attila, alpolgármester: A kérdés másik fele arra vonatkozik, hogy erre a
kollegára számíthattunk volna a falunapi rendezvény sikere érdekében?
Garamvölgyi György ÁMK igazgató: Megítélése szerint ez a kollega, Vargáné Molnár Adél
a falunap érdekében elég sokat tett, jelentıs támogatói pénzeket mozgatott meg, aktívan
segítette a rendezvényt.
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Ezt követıen az ÁMK vezetısége és Zalatárnok község Önkormányzati
Képviselı-testülete 1855 órakor távozott, az ülésrıl.

6. Bak-Sárhida községek Körjegyzıségének
beszámolója.
Elıterjesztı: Császár László körjegyzı.

2012.

I.

félévi

költségvetési

Császár László körjegyzı: elmondja, hogy az elıterjesztés kiküldésre került (jelen
jegyzıkönyv 5. számú mellékleteként csatolva
Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bak község Önkormányzati Képviselıtestülete 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következı
határozatot:
80/2012. számú határozat:
Bak község Önkormányzati Képviselı-testülete Bak-Sárhida
Községek Körjegyzısége 2012. I. félévi költségvetési beszámolóját
jelen jegyzıkönyv 5. számú melléklete szerinti tartalommal, 22.219
eFt bevételi és 20.932 eFt kiadási fıösszeggel elfogadja.
Határidı: folyamatos.
Felelıs: Császár László, körjegyzı.
Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testülete 4 igen szavazattal ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következı határozatot:
58/2012. (IX. 11.) számú képviselı-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testülete Bak-Sárhida
Községek Körjegyzısége 2012. I. félévi költségvetési beszámolóját
jelen jegyzıkönyv 1. számú melléklete szerinti tartalommal, 22.219
eFt bevételi és 20.932 eFt kiadási fıösszeggel elfogadja.
Határidı: folyamatos.
Felelıs: Császár László, körjegyzı.

7. Bak-Sárhida községek Körjegyzısége 2012. költségvetésének módosítása.
Elıterjesztı: Császár László körjegyzı.
Császár László körjegyzı: elmondja, hogy az elıterjesztés kiküldésre került (jelen
jegyzıkönyv 6. számú mellékleteként csatolva).
Leitnerné Nagy Judit, pénzügyi elıadó: A módosítás célja a 2011. évi mőködési célú
pénzmaradvány rendbetétele, amelyet a fenntartók a 2011. évi zárszámadáskor jóváhagytak,
nem vontak el az intézménytıl.
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Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bak község Önkormányzati Képviselıtestülete 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következı
határozatot:
81/2012. számú határozat:
Bak község Önkormányzati Képviselı-testülete Bak-Sárhida
Községek Körjegyzısége 2012. évi költségvetésének módosítását
elfogadva a kiadási és bevételi fıösszeget 45.995 eFt-ban határozza
meg. A kiadási elıirányzatok közül a személyi juttatások elıirányzata:
28.649 eFt-ra, a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata: 8.044
eFt-ra változik.
Határidı: folyamatos.
Felelıs: Császár László, körjegyzı.

Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Sárhida község Önkormányzati Képviselıtestülete 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következı
határozatot:
59/2012. (IX. 11.) számú képviselı-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testülete Bak-Sárhida
Községek Körjegyzısége 2012. évi költségvetésének módosítását
elfogadva a kiadási és bevételi fıösszeget 45.995 eFt-ban határozza
meg. A kiadási elıirányzatok közül a személyi juttatások elıirányzata:
28.649 eFt-ra, a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata: 8.044
eFt-ra változik.
Határidı: folyamatos.
Felelıs: Császár László, körjegyzı.

8. Közös önkormányzati hivatal kialakításának lehetıségei
Elıadó: Molnár Károly polgármester, Mázsa Ferenc polgármester (szóbeli
elıterjesztés).
Császár László, körjegyzı: A képviselı-testületek saját üléseiken tárgyalták a közös
önkormányzati hivatal kialakításának lehetıségét. Célszerő lenne és meggyorsítaná a
folyamatokat, ha Bak és Sárhida döntésével kinyilvánítaná együttmőködési szándékát és a
csatlakozni kívánó Bocföldével való együttmőködés tényét. Ismerteti a határozati javaslatot.
Mázsa Ferenc, polgármester: A körjegyzı által ismertetett határozatot már sok település
márciusban meghozta. Kevés ugyan az információ, de olyan hibába ne essünk újra, hogy az
utolsó pillanatban, 3 perc alatt kelljen valamirıl dönteni. Ha pozitív döntés születik nagy
munka lesz a körjegyzınek a feladatok megszervezése. Fontos, hogy egyes hírek szerint még
akkor sem biztos, hogy a körjegyzıség jogutódja lesz a közös önkormányzati hivatal, ha
ugyanazok a települések alakítják, akik a körjegyzıségben együttmőködtek. Tehát mind
humán, mind pedig technikai oldalról kellı elıkészítést igényel az ügy. Személy szerint ezzel
a hozzáállással egyáltalán nem ragaszkodik Zalatárnok csatlakozásához.
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Molnár Károly, polgármester: Bocfölde polgármestere írásban jelezte csatlakozási
szándékukat, csütörtöki ülésükön pedig várhatóan formálisan is meghozzák döntésüket a
bocföldi képviselık. Véleménye szerint Bocföldét mindenképpen fogadjuk, kezdjük meg a
csatlakozási tárgyalásokat.
Farkas Tamás Attila, alpolgármester: Irigyli a sárhidai polgármester Úr optimizmusát a
finanszírozás tekintetében. Szerinte lényegesen rosszabb kondíciók lesznek jövıre, mint idén.
Egyetért a javaslattal, de célszerő lenne határidıt szabni a feladatok ellátására.
Mázsa Ferenc, polgármester: Megfontolandó lenne 2-3 fıs ad-hoc bizottságot létrehozni.
Molnár Károly, polgármester: Vonjuk be az elıkészítı munkába az alpolgármestereket és
2012. október 15-öt célozzuk meg, mint tervezett idıpontot a társulási megállapodás elsı
változatának elkészítésére.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bak község Önkormányzati Képviselıtestülete 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következı
határozatot:
82/2012. számú határozat:
Bak község önkormányzatának Képviselı-testülete kinyilvánítja azon
szándékát, hogy a 2011. évi CLXXXIX. törvény hatályos
rendelkezései szerinti idıtartamon belül, közös önkormányzati hivatalt
kíván létrehozni, Bak település székhellyel; Bak, Bocfölde és Sárhida
önkormányzatok együttmőködésével.
Bak Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a
polgármestert,
hogy
elızetes
szándéknyilatkozat
aláírását
kezdeményezze Bocfölde és Sárhida települések polgármestereivel
közös önkormányzati hivatal létrehozására Bak székhelytelepüléssel,
továbbá a közös önkormányzati hivatal létrehozására irányuló
megállapodás elıkészítésére vonatkozó tárgyalások lefolytatására, a
megállapodás-tervezet
elkészítéséhez
szükséges
mértékő
kötelezettségek vállalására, a képviselı-testület folyamatos
tájékoztatása mellett.
Felelıs: Molnár Károly polgármester.
Határidı: folyamatos.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Sárhida község Önkormányzati Képviselıtestülete 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következı
határozatot:
60/2012. (IX. 11.) számú képviselı-testületi határozat:
Sárhida község önkormányzatának Képviselı-testülete kinyilvánítja
azon szándékát, hogy a 2011. évi CLXXXIX. törvény hatályos
rendelkezései szerinti idıtartamon belül, közös önkormányzati hivatalt
kíván létrehozni, Bak település székhellyel; Bak, Bocfölde és Sárhida
önkormányzatok együttmőködésével.
Sárhida Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza
a polgármestert, hogy elızetes szándéknyilatkozat aláírását
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kezdeményezze Bak és Bocfölde települések polgármestereivel közös
önkormányzati hivatal létrehozására Bak székhelytelepüléssel,
továbbá a közös önkormányzati hivatal létrehozására irányuló
megállapodás elıkészítésére vonatkozó tárgyalások lefolytatására, a
megállapodás-tervezet
elkészítéséhez
szükséges
mértékő
kötelezettségek vállalására, a képviselı-testület folyamatos
tájékoztatása mellett.
Felelıs: Mázsa Ferenc polgármester.
Határidı: folyamatos.

Mivel a napirendhez kapcsolódóan további javaslat és észrevétel nem hangzik el, a
polgármester a képviselı-testület nyílt ülését 1941 órakor bezárta.

k.m.f.

Molnár Károly
polgármester

Mázsa Ferenc
polgármester

dr. Sipos Ottó
polgármester

Császár László
körjegyzı
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