Bak-Bocfölde-Sárhida 2013. február 12-i nyílt, együttes testületi ülés jegyzőkönyv.

Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete
8945 Bak, Rákóczi u. 2/a.
Bocfölde község Önkormányzati Képviselő-testülete
8943 Bocfölde, Ady u. 15.
Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testülete
8944 Sárhida, Béke u. 26.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bak, Bocfölde, Sárhida, községek Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013.
február 12. napján Bak község Önkormányzatának hivatali épületében (8945 Bak,
Rákóczi u. 2/A.) 1715 órai kezdéssel megtartott együttes nyílt üléséről.
Jelen vannak:
Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete:
- Molnár Károly, polgármester
- Farkas Tamás Attila, alpolgármester
- Balogh Elemér, települési képviselő
- Makkos István, települési képviselő
- Németh Dezső, települési képviselő
- Tamás Béláné, települési képviselő
- Toplak Tiborné, települési képviselő.
Bocfölde község Önkormányzati Képviselő-testülete:
- Pálfi István, polgármester
- Németh Antal, alpolgármester
- Illés Péter, települési képviselő
- Sümeghy Izabella, települési képviselő
- Rákosáné Vizsy Andrea, települési képviselő
Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testülete:
- Mázsa Ferenc, polgármester
- Gáspár Lászlóné, alpolgármester
- Bakos Tibor, települési képviselő.
Tanácskozási joggal meghívottak:
- Császár László körjegyző
- Leitnerné, Nagy Judit pü-i ügyintéző,
Molnár Károly, polgármester köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja,
hogy az együttes ülés határozatképes, a baki 7 fő képviselőből 7 fő, a bocföldei 7 fő
képviselőből 5 fő, a sárhidai 5 fő képviselőből 3 fő megjelent.
Az együttes ülést megnyitja. A jegyzőkönyv vezetésére felkéri Császár László jegyzőt, majd
javaslatot tesz arra, hogy meghívó szerint történjek az ügyek tárgyalása. A napirendet Bak
képviselő-testülete 7 igen szavazattal, Bocfölde képviselő-testülete 5 igen szavazattal, Sárhida
képviselő-testülete 3 igen szavazattal az alábbiak szerint fogadta el:
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Napirend:
1. Bak-Sárhida községek Körjegyzősége 2012. évi költségvetésének módosítása.
Előadó: Császár László jegyző, Leitnerné Nagy Judit, pénzügyi ügyintéző.
2. A Baki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetése.
Előadó: Császár László jegyző, Leitnerné Nagy Judit, pénzügyi ügyintéző.
3. A Baki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata,
Ügyrendje.
Előadó: Császár László jegyző.
4. Egyebek
A napirend tárgyalása:

1. Bak-Sárhida községek Körjegyzősége 2012. évi költségvetésének módosítása.
Előadó: Császár László jegyző, Leitnerné Nagy Judit, pénzügyi ügyintéző.
Császár László, jegyző: Jelen jegyzőkönyv 1. számú melléklete szerinti tartalommal
kiküldésre került az előterjesztés. A személyi juttatások tekintetében a bevételi és kiadási
előirányzatokat a 2012. évi központi bérkompenzáció miatt kell megemelni.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Molnár Károly polgármester javaslatára Bak
község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta a következő határozatot:
16/2013. számú határozat:
Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete a Bak-Sárhida
községek Körjegyzősége, mint közös fenntartású intézmény 2012.
módosított költségvetését jelen jegyzőkönyv 1. számú melléklete
szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő: folyamatos.
Felelős: Molnár Károly, polgármester,
Császár László, jegyző.

Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Mázsa Ferenc polgármester javaslatára
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
14/2013. (II. 12.) számú képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testülete a Bak-Sárhida
községek Körjegyzősége, mint közös fenntartású intézmény 2012.
módosított költségvetését jelen jegyzőkönyv 1. számú melléklete
szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő: folyamatos.
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Felelős: Mázsa Ferenc, polgármester,
Császár László, jegyző.

2. A Baki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetése.
Előadó: Császár László jegyző, Leitnerné Nagy Judit, pénzügyi ügyintéző.
Császár László, jegyző: Jelen jegyzőkönyv 2. számú melléklete szerinti tartalommal
kiküldésre került az előterjesztés.
Pálfi István, polgármester: Sajnálatos, hogy a költségvetés eredeti tervéhez képest a
községeket sújtotta a jogalkotó az elismert hivatali létszám tekintetében, illetve az elvárt
mértékű helyi iparűzési adó összegének az állami támogatás összegéből való levonásával.
Nyilvánvaló, hogy a hivatal támogatását az önkormányzatoknak ki kell egészíteniük. Az
elvonás Bakot és Bocföldét sújtotta különösen nagy mértékben.
Farkas Tamás Attila, alpolgármester: Az előterjesztésben szerepel a cafetéria juttatás 200
eFt/köztisztviselő összeggel. Ez az összeg maximum, vagy minimum?
Leitnerné Nagy Judit, pénzügyi előadó: A költségvetési törvény alapján maximum 200 eFt
adható. Ez az összeg egyben a minimum is, mert a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény
az illetményalap figyelembevételével írja elő az adandó juttatás összegét, így a minimum
összeg egyben a maximum is.
Farkas Tamás Attila, alpolgármester: Tavaly hozzávetőleg 46 mFt volt Bak-Sárhida
községek Körjegyzőségének költségvetése. 47 mFt-tal el fog működni a Közös Hivatal
nagyobb illetékességi területtel és nagyobb létszámmal?
Leitnerné Nagy Judit, pénzügyi előadó: El kell működnie, bár még nem ismert az idei évi
költségvetési támogatás teljes összege. A közös hivatalok létrehozására vonatkozó határidő
még nem telt el. Addig az időpontig még a 2012. évi normatívák alapján kerül finanszírozásra
a hivatal. Valószínűleg az április feladatfinanszírozási felmérés után tudjuk meg az állami
támogatás 2013. évi végleges összegét.
Mázsa Ferenc, polgármester: Az új szabályok szerint a nem székhely önkormányzat külön
kap finanszírozást a hivatal működtetésére. Hogyan valósul meg ez a gyakorlatban?
Császár László, jegyző: A Magyar Államkincstár önkormányzatok szerinti bontásban
közölte le az első négy hónapra jóváhagyott feladatfinanszírozási összeget, amely
csökkentésre került az iparűzési adó elvárt összegével. Véleménye szerint a településenként
kimutatott támogatási összeg kerül átvezetésre a Közös Hivatal számlájára a hivatal
létrehozásáról rendelkező Megállapodásnak megfelelően.
Mázsa Ferenc, polgármester: A Közös Hivatal költségvetését kirendeltségekre lebontva kell
elkészíteni. A most beterjesztett javaslat egy első olvasatú, tájékoztató jellegű anyag, amely
alapján a költségvetési terv elkészülhet. A végleges terv előtt át kell gondolni, mely
költségelemek kerülnek a Közös Hivatal költségvetésébe, amelyek lakosságszám arányában
oszlanak és amelyek alapján a finanszírozás történik.
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Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testületek a Közös
Hivatal 2013. évi költségvetésének elnapolásáról döntöttek.

3. A Baki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata,
Ügyrendje.
Előadó: Császár László jegyző.
Császár László, jegyző: Jelen jegyzőkönyv 3. számú melléklete szerinti tartalommal
kiküldésre került az SZMSZ és az Ügyrend tervezete. Az anyag a testületek számára már nem
ismeretlen. A korábbi tervezethez képest a jegyző helyettesítése ügyében történt több
változás. Az eredeti elképzelés szerint az igazgatási csoportvezető helyettesítette volna a
jegyzőt, de a Kormányhivatal álláspontja alapján elsősorban aljegyző foglalkoztatásával,
ennek hiányában a más hivatalok által foglalkoztatott jegyző közreműködésével kellett volna
a helyettesítést megoldani, mivel az igazgatási csoportvezető a jogszabály által előírt
végzettséggel nem rendelkezik. Időközben azonban a közszolgálati tisztviselőkről szóló
törvény módosításra került, így a más településen dolgozó jegyzői helyettesítés lehetősége
nem adott a fenntartók számára. A jelenlegi tervezet szerint a jegyzőre vonatkozó végzettségi
előírásoknak megfelelő köztisztviselővel oldanák meg a fenntartók a jegyző helyettesítését,
mivel a Baki Közös Önkormányzati Hivatal rendelkezik ilyen köztisztviselővel.
Makkos István, települési képviselő: Számára elég bizarrnak tűnik a helyzet, mivel
formailag az igazgatási csoportvezető irányítása alatt dolgozik a jegyző helyettesítését ellátó
dolgozó.
Farkas Tamás Attila, alpolgármester: Az ügyfélfogadás a teljes munkaidőre kiterjed. Nem
lenne célszerű az ebédszünet idejét kivenni az ügyfélfogadási időből?
Császár László, jegyző: Az ebédszünet idején érkező ügyfelet is fogadja a hivatal, addig az
érintett köztisztviselő felfüggeszti az ebédet.
Németh Antal, alpolgármester: Az SZMSZ szerint készül leltározási szabályzat. Jó lenne,
ha ez mielőbb elkészülne, ez alapján megtörténne a leltározás, mert Bocföldén ebben az
ügyben elég jelentős hiányosságok vannak.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Molnár Károly polgármester javaslatára Bak
község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta a következő határozatot:
17/2013. számú határozat:
Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete a Baki Közös
Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát és
Ügyrendjét jelen jegyzőkönyv 3. számú melléklete szerinti
tartalommal elfogadja.
Határidő: folyamatos.
Felelős: Császár László, jegyző.
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Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Mázsa Ferenc polgármester javaslatára
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
15/2013. (II. 12.) számú képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testülete a Baki Közös
Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát és
Ügyrendjét jelen jegyzőkönyv 3. számú melléklete szerinti
tartalommal elfogadja.
Határidő: folyamatos.
Felelős: Császár László, jegyző.

Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Pálfi István polgármester javaslatára
Bocfölde község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
9/2013. (II. 12.) számú képviselő-testületi határozat:
Bocfölde község Önkormányzati Képviselő-testülete a Baki Közös
Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát és
Ügyrendjét jelen jegyzőkönyv 3. számú melléklete szerinti
tartalommal elfogadja.
Határidő: folyamatos.
Felelős: Császár László, jegyző.

4. Egyebek
Császár László, jegyző: A Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgatósága 20-TNY-7592/2013-765462 szám alatt végzést bocsátott ki a Göcsej Kapuja Bak ÁMK törzskönyvi
nyilvántartási bejegyzésével kapcsolatban. Az alábbi hiányosságok pótlására hívta fel a
Kincstár az Alapítókat:
 az intézmény elnevezésében fel kell tüntetni azt a tevékenységet (óvoda), amelyre
elsősorban létrehozták a fenntartók az intézményt;
 az Alapító Okiratban fel kell tüntetni az intézmény alapfeladatát, a feladatellátási
helyenkénti szakfeladatokat.
A fentiek figyelembe vételével elkészült a Társulási Megállapodás és az Alapító Okirat
módosítás.
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Molnár Károly polgármester javaslatára Bak
község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal ellenszavazat nélkül, 1
tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:
18/2013. számú határozat:
Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete a Göcsej Kapuja Bak
Óvoda és Általános Művelődési Központ Társulási Megállapodásának
és Alapító Okiratának módosítását, illetve a fenti dokumentumokat
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egységes szerkezetben jelen jegyzőkönyv 4. számú melléklete szerinti
tartalommal elfogadja.
Határidő: folyamatos.
Felelős: Molnár Károly, polgármester.

Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Mázsa Ferenc polgármester javaslatára
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
16/2013. (II. 12.) számú képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testülete a Göcsej Kapuja
Bak Óvoda és Általános Művelődési Központ Társulási
Megállapodásának és Alapító Okiratának módosítását, illetve a fenti
dokumentumokat egységes szerkezetben jelen jegyzőkönyv 4. számú
melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő: folyamatos.
Felelős: Mázsa Ferenc, polgármester.

Mivel a napirendhez kapcsolódóan további javaslat és észrevétel nem hangzik el, a
polgármesterek a képviselő-testületek együttes ülését 1749 órakor bezárták.

k.m.f.

Molnár Károly
polgármester

Mázsa Ferenc
polgármester

Pálfi István
polgármester

Császár László
jegyző
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