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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bak, Bocfölde, Csatár, Sárhida községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek
2013. július 04. napján Bak község Önkormányzatának hivatali épületében (8945
Bak, Rákóczi u. 2/a.) 1745 órai kezdéssel megtartott együttes nyílt üléséről.
Jelen vannak:
Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete:
- Molnár Károly, polgármester
- Farkas Tamás Attila, alpolgármester
- Makkos István, települési képviselő
- Toplak Tiborné, települési képviselő.
Bocfölde község Önkormányzati Képviselő-testülete:
- Pálfi István, polgármester
- Németh Antal, alpolgármester
- Bakos Gábor, települési képviselő
- Sümeghy Izabella, települési képviselő
- Rákosáné Vizsy Andrea, települési képviselő
Csatár község Önkormányzati Képviselő-testülete:
- Mátyás László, polgármester
- Bangó János, alpolgármester
- Kránicz Róbert, települési képviselő
- Gellén-Szabó Edina, települési képviselő
Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testülete:
- Mázsa Ferenc, polgármester
- Bakos Tibor, települési képviselő
- Balogh Tiborné, települési képviselő
- Pete Istvánné, települési képviselő.
Tanácskozási joggal meghívottak:
- dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra – jegyző
- Takácsné Gál Andrea – vezető óvónő
- Goórné Mészáros Éva – vezető óvónő
- Császár László jegyző
- Leitnerné Nagy Judit pénzügyi csoportvezető
Molnár Károly, polgármester köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja,
hogy az együttes ülés határozatképes, a baki 7 fő képviselőből 4 fő, a bocföldei 7 fő
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képviselőből 5 fő, a csatári 5 fő képviselőből 4 fő, a sárhidai 5 fő képviselőből 4 fő,
megjelent.
Az együttes ülést megnyitja. A jegyzőkönyv vezetésére felkéri Császár László jegyzőt, majd
javaslatot tesz arra, hogy a meghívóban kiküldöttek szerint történjen az ügyek tárgyalása.
A napirendet Bak képviselő-testülete 4 igen szavazattal, Bocfölde képviselő-testülete 5 igen
szavazattal, Csatár képviselő-testülete 4 igen szavazattal, Sárhida képviselő-testülete 4 igen
szavazattal az alábbiak szerint fogadta el:
Napirend:
1.

Önkormányzati köznevelési intézmények.
Előterjesztő: Császár László jegyző.

2.

Egyebek.
A napirend tárgyalása:

1.

Önkormányzati köznevelési intézmények.
Előterjesztő: Császár László jegyző.

Császár László, jegyző: Jelen jegyzőkönyv 1. számú melléklete szerint csatolt tartalommal
került kiküldésre az előterjesztés. Az előterjesztést kiegészítve az alábbiakat mondja el:
 Az anyag 2. oldalán, az 5. számú táblázatban számolási hiba van, az egyéb kisegítő
személyzet összesítő során az adat helyesen: 1 fő;
 A Társulási Megállapodásban a vagyonszaporulat kifejezések helyesen:
vagyongyarapodás;
 Az Alapító Okirat tervezetében az egyes intézményegységekbe felvehető maximális
gyermeklétszám az előterjesztett anyagban még nem szerepelt. Figyelembe véve a
2013. évi LV. törvény előírásait, amely a köznevelési törvény módosította, a
fenntartóknak továbbra is lehetőségük lesz, hogy a köznevelési törvény mellékletében
szereplő, maximum 25 fős csoportlétszámoktól legfeljebb 20 %-kal eltérjenek.
Figyelembe véve a várható gyermeklétszámokat, a baki székhelyintézménynél 50 fő, a
bocföldei, csatári és sárhidai tagintézményekben 25 főben kellene meghatározni a
maximális gyermeklétszámot.
A május 28-i együttes ülést követő időszakban lefolytatásra került a köznevelési törvényben
előírt egyeztetési folyamat, valamennyi intézmény alkalmazotti közössége és szülői
szervezete véleményezte az intézményi átszervezés ügyét, támogatva azt.
A már hivatkozott, 5. számú táblázathoz kapcsolódóan elmondja, hogy a köznevelési törvény
intézményenként 1 fő kisegítő dolgozó alkalmazását ismeri el. Amennyiben valamennyi
óvoda önálló intézményként működne a jövőben, akkor minden intézményben lehetne
alkalmazni egy főt, de mérlegelendő szempont, hogy akkor további óvónő foglalkoztatására
lenne szükség. Azaz anyagi szempontból nem mindegy, hogy kisegítő dolgozó vagy óvónő
foglalkoztatásához kell saját forrásból hozzájárulnia az érintett önkormányzatoknak. Kérdés,
hogy Bocfölde, Csatár és Sárhida önkormányzata a továbbiakban is indokoltnak tartja-e a
jelenleg foglalkoztatott plusz személyek alkalmazását.
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Pálfi István, polgármester: Hosszú folyamat eredményeként kialakult gyakorlat Bocfölde és
Csatár viszonylatában, hogy egy plusz dajkát foglalkoztattak, osztott munkakörben. Ehhez a
jövőben is ragaszkodnak a nyitva tartás zökkenőmentessége érdekében.
Mátyás László, polgármester: Egyetért polgármester társával, csak így oldható meg a
feladat.
Mázsa Ferenc, polgármester: Sárhidán is indokolt a kisegítő személy alkalmazása, az
iskolai étkezésben is közreműködik a dolgozó. Kérdése, hogy milyen hozzájárulást jelent a
településeknek az állami finanszírozáson felül az intézményvezető alkalmazása? Jól hangzik
az az adat, hogy az önálló intézmény és a társulási forma között a 2 mFt és a 200eFt aránylik
egymáshoz, de ahhoz ragaszkodni kell, hogy ezek az arányok jelentős állami finanszírozás
változás nélkül a jövőben is betartásra kerüljenek. Ne hogy úgy járjunk, mint 2008-ban,
amikor az ÁMK megalakításakor kapott kimutatásokban szereplő összegek évről évre
jelentősen nőttek.
Leitnerné Nagy Judit, pénzügyi előadó: Az előterjesztésben szereplő összeg adatokat nem
lehet tényadatként kezelni. Ezek akkor lesznek tényadatok, ha már feláll az intézmény,
biztosan ismert az alkalmazott személy. Nem mindegy milyen életkorú, milyen szakmai
végzettségű, milyen gyakorlattal rendelkező dolgozó kerül alkalmazásra. Az előterjesztés
készítése során egy átlagos óvónői és technikai dolgozói bérrel számoltunk. A fenntartóknak
abban is dönteniük kell, hogy a jövőben a technikai dolgozó fizikailag hol kerül alkalmazásra,
illetve a vezetői bér milyen arányban kerüljön finanszírozásra.
Mázsa Ferenc, polgármester: Itt arányokról van szó, amihez a jövőben is ragaszkodni kell.
Molnár Károly, polgármester: Javasolja, hogy a Társulási Megállapodást évente vizsgálják
felül a fenntartók annak érdekében, hogy folyamatosan lássuk, rentábilis-e az intézmények
társulási formában való fenntartása.
Goórné Mészáros Éva vezető óvónő: Az alkalmazotti közösség a véleményezési eljárás
során szóvá tette a KIR-rendszerbe való jelentéstételi kötelezettség kérdését. Javasolja, hogy
az intézményvezető feladata legyen a jelentéstétel, mivel neki csupán 10 órában kell
csoportban dolgoznia, míg a tagintézmény-vezetőknek 26 órát. A tárgyi feltételek is az
intézményvezető számára adottak.
Farkas Tamás Attila, alpolgármester: Ezt a leendő igazgatónak kell a kollegákkal
egyeztetni. Az adatok ott állnak rendelkezésre, ahol a gyermekek fizikálisan vannak. Hogy a
jelentés papíron, vagy a rendszeren keresztül történik, ugyanakkora feladatot jelent. Javasolja,
hogy a kitétel törlésre kerüljön a Megállapodásból, azt a kollégák rendezzék egymás között.
Makkos István, települési képviselő: A Bocfölde és a Sárhida által foglalkoztatott, állami
finanszírozási körbe nem tartozó dolgozó dolgozók bérét ki finanszírozza?
Császár László, jegyző: Az adott évi költségvetés elfogadása során, az egyes
önkormányzatok által meghatározandó finanszírozási összeg keretében az érintett
önkormányzat maga finanszírozza.
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Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bak község Önkormányzati Képviselőtestülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
81/2013. (VII. 04.) számú határozat:
Bak község Önkormányzat képviselő-testülete elfogadja a Baki
Köznevelési és Közművelődési Társulás Társulási Megállapodását
egységes szerkezetben jelen jegyzőkönyv 2. számú melléklete szerinti
tartalommal, valamint a Göcsej Kapuja Bak Óvoda és Általános
Művelődési Központ Alapító Okiratának módosítását jelen
jegyzőkönyv 3. számú melléklete szerinti tartalommal, illetve a fenti
az Alapító Okiratot egységes szerkezetben jelen jegyzőkönyv 4.
számú melléklete szerinti tartalommal.
Határidő: folyamatos.
Felelős: Molnár Károly polgármester.

Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Csatár község Önkormányzati Képviselőtestülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
48/2013. (VII. 04.) számú határozat:
Csatár község Önkormányzat képviselő-testülete elfogadja a Baki
Köznevelési és Közművelődési Társulás Társulási Megállapodását
egységes szerkezetben jelen jegyzőkönyv 2. számú melléklete szerinti
tartalommal, valamint a Göcsej Kapuja Bak Óvoda és Általános
Művelődési Központ Alapító Okiratának módosítását jelen
jegyzőkönyv 3. számú melléklete szerinti tartalommal, illetve a fenti
az Alapító Okiratot egységes szerkezetben jelen jegyzőkönyv 4.
számú melléklete szerinti tartalommal.
Határidő: folyamatos.
Felelős: Mátyás László polgármester.

Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bocfölde község Önkormányzati Képviselőtestülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
52/2013. (VII. 04.) számú határozat:
Bocfölde község Önkormányzat képviselő-testülete elfogadja a Baki
Köznevelési és Közművelődési Társulás Társulási Megállapodását
egységes szerkezetben jelen jegyzőkönyv 2. számú melléklete szerinti
tartalommal, valamint a Göcsej Kapuja Bak Óvoda és Általános
Művelődési Központ Alapító Okiratának módosítását jelen
jegyzőkönyv 3. számú melléklete szerinti tartalommal, illetve a fenti
az Alapító Okiratot egységes szerkezetben jelen jegyzőkönyv 4.
számú melléklete szerinti tartalommal.
Határidő: folyamatos.
Felelős: Pálfi István polgármester.
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Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Sárhida község Önkormányzati Képviselőtestülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
58/2013. (VII. 04.) számú határozat:
Sárhida község Önkormányzat képviselő-testülete elfogadja a Baki
Köznevelési és Közművelődési Társulás Társulási Megállapodását
egységes szerkezetben jelen jegyzőkönyv 2. számú melléklete szerinti
tartalommal, valamint a Göcsej Kapuja Bak Óvoda és Általános
Művelődési Központ Alapító Okiratának módosítását jelen
jegyzőkönyv 3. számú melléklete szerinti tartalommal, illetve a fenti
az Alapító Okiratot egységes szerkezetben jelen jegyzőkönyv 4.
számú melléklete szerinti tartalommal.
Határidő: folyamatos.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.

2.

Egyebek.
2.1. Intézményvezetői munkakör betöltésére kiírandó pályázat

Császár László, jegyző: Jelen jegyzőkönyv 5. számú melléklete szerint csatolt tartalommal
került kiküldésre az előterjesztés.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bak község Önkormányzati Képviselőtestülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
82/2013. (VII. 04.) számú határozat:
Bak község Önkormányzat képviselő-testülete jelen jegyzőkönyv 5.
számú melléklete szerinti előterjesztésnek megfelelő tartalommal
pályázatot ír ki a Göcsej Kapuja Bak Óvoda és ÁMK
intézményvezetői megbízásának betöltésére. A képviselő-testület
felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: haladéktalanul.
Felelős: Császár László jegyző.

Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Csatár község Önkormányzati Képviselőtestülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
49/2013. (VII. 04.) számú határozat:
Csatár község Önkormányzat képviselő-testülete jelen jegyzőkönyv 5.
számú melléklete szerinti előterjesztésnek megfelelő tartalommal
pályázatot ír ki a Göcsej Kapuja Bak Óvoda és ÁMK
5
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intézményvezetői megbízásának betöltésére. A képviselő-testület
felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: haladéktalanul.
Felelős: Császár László jegyző.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bocfölde község Önkormányzati Képviselőtestülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
53/2013. (VII. 04.) számú határozat:
Bocfölde község Önkormányzat képviselő-testülete jelen jegyzőkönyv
5. számú melléklete szerinti előterjesztésnek megfelelő tartalommal
pályázatot ír ki a Göcsej Kapuja Bak Óvoda és ÁMK
intézményvezetői megbízásának betöltésére. A képviselő-testület
felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: haladéktalanul.
Felelős: Császár László jegyző.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Sárhida község Önkormányzati Képviselőtestülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
59/2013. (VII. 04.) számú határozat:
Sárhida község Önkormányzat képviselő-testülete jelen jegyzőkönyv
5. számú melléklete szerinti előterjesztésnek megfelelő tartalommal
pályázatot ír ki a Göcsej Kapuja Bak Óvoda és ÁMK
intézményvezetői megbízásának betöltésére. A képviselő-testület
felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: haladéktalanul.
Felelős: Császár László jegyző.

2.2. Létszámleépítésre vonatkozó pályázat benyújtása
Császár László, jegyző: Bocfölde és Csatár községek Körjegyzőségét érintően lehetőség van
a megszűnt hivatalból elbocsátott dolgozók részére kifizetett személyi juttatásai egy részének
tekintetében pályázat benyújtására, július 12-i határidővel. A pályázat első fordulójára azért
nem került pályázat benyújtásra, mivel a Minisztériumtól a pályázó személyét illetően
állásfoglalás megkérése vált szükségessé. Az állásfoglalás megérkezett, így a pályázat
benyújtásának már nincs akadálya.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Csatár község Önkormányzati Képviselőtestülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
50/2013. (VII. 04.) számú határozat:
1.
Csatár Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország
2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 3.
számú mellékletének 6. pontja, valamint a települési önkormányzatok
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és a többcélú kistérségi társulások létszámcsökkentési döntéseivel
kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének, döntési
rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről
szóló 5/2013.(III.14.) BM rendelet alapján pályázatot nyújt be a II.
ütemben a Bocfölde-Csatár Községek Körjegyzősége jogutóddal,
különválással összefüggő – létszámcsökkentést eredményező döntése
miatti pénzügyi kötelezettségeinek teljesítéséhez.
2.
Csatár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti,
hogy az önkormányzat költségvetési szerveinél, önkormányzat
hivatalánál a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag
megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken; szervezeti
változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói
körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen
foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának
megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség.
3.
Csatár Község Önkormányzatának Képviselő-testületének
döntése értelmében az intézményi engedélyezett létszámkeretcsökkentés közül, az Bocfölde-Csatár Községek Körjegyzősége
intézmény létszámcsökkentéssel érintett közszolgálati jogviszony
megszüntetés
következtében
keletkezett
többletkiadás
ellentételezésére 1 fő fizetési kötelezettsége kerül benyújtásra a
pályázat keretében.
4.
Csatár Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
tudomásul veszi, hogy a pályázat keretében a jogviszony
megszüntetése miatt fizetendő két havi felmentési illetmény és annak
szociális hozzájárulási adójára, tov ábbá a jogszabály szerinti
végkielégítés és szociális hozzájárulási adója teljes összegének 75%-a
igényelhet támogatást.
5.
Csatár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul
veszi, hogy a megszüntetett álláshely legalább öt évig nem állítható vissza,
kivéve, ha jogszabályból (ide nem értve a települési önkormányzat
rendeletét) adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik.

Határidő: 2013. július 12.
Felelős: Mátyás László polgármester.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bocfölde község Önkormányzati Képviselőtestülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
54/2013. (VII. 04.) számú határozat:
1.
Bocfölde
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi
CCIV. törvény 3. számú mellékletének 6. pontja, valamint a települési
önkormányzatok
és
a
többcélú
kistérségi
társulások
létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési
támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és
elszámolásának részletes feltételeiről szóló 5/2013.(III.14.) BM
rendelet alapján pályázatot nyújt be a II. ütemben a Bocfölde-Csatár
Községek Körjegyzősége jogutóddal, különválással összefüggő – 1 fő
7
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létszámcsökkentést
eredményező
döntése
miatti
pénzügyi
kötelezettségeinek teljesítéséhez.
2.
Bocfölde Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
kijelenti, hogy az önkormányzat költségvetési szerveinél ,
önkormányzat
hivatalánál a meglévő üres álláshelyeken, az
előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új
álláshelyeken; szervezeti változás, feladatátadás következtében az
önkormányzat
fenntartói
körén
kívüli
munkáltatónál
a
létszámcsökkentéssel
érintett
álláshelyen
foglalkoztatottak
jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli
foglalkoztatására nincs lehetőség.
3.
Bocfölde Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
határozat 1. sz. melléklete alapján határozza meg az önkormányzat
intézményenkénti és összesített létszámkeretét.
4. Bocfölde Község Önkormányzatának Képviselő-testületének
döntése értelmében az intézményi engedélyezett létszámkeretcsökkentés közül, az Bocfölde-Csatár Községek Körjegyzősége
intézmény létszámcsökkentéssel érintett közszolgálati jogviszony
megszüntetés
következtében
keletkezett
többletkiadás
ellentételezésére 1 fő fizetési kötelezettsége kerül benyújtásra a
pályázat keretében.
5. Bocfölde Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
tudomásul veszi, hogy a pályázat keretében a jogviszony
megszüntetése miatt fizetendő két havi felmentési illetmény és annak
szociális hozzájárulási adójára, továbbá a jogszabály szerinti
végkielégítés és szociális hozzájárulási adója teljes összegének 75%-a
igényelhet támogatást.
6.
Bocfölde Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
tudomásul veszi, hogy a megszüntetett álláshely legalább öt évig nem
állítható vissza, kivéve, ha jogszabályból (ide nem értve a települési
önkormányzat rendeletét) adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik.
Határidő: 2013. július 12.
Felelős: Pálfi István polgármester.
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Mivel a napirendhez kapcsolódóan további javaslat és észrevétel nem hangzik el, a
polgármesterek a képviselő-testületek nyílt ülését 1811 órakor bezárták.

k.m.f.

Molnár Károly
polgármester

Pálfi István
polgármester

dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
jegyző

Mázsa Ferenc
polgármester

Mátyás László
polgármester

Császár László
jegyző
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