Bak-Bocfölde-Sárhida 2013. július 04-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 Önkormányzati Képviselő-testületeinek 2013.
július 04. napján Bak község Önkormányzatának hivatali épületében (8945 Bak,
Rákóczi u. 2/a.) 1815 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
- Tamás Béláné, 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
Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testülete:
- Mázsa Ferenc, polgármester
- Bakos Tibor, települési képviselő
- Balogh Tiborné, települési képviselő
- Pete Istvánné, települési képviselő.
Tanácskozási joggal meghívottak:
- Császár László jegyző
- Leitnerné Nagy Judit pénzügyi csoportvezető
- Schuhné Dezse Ildikó igazgatási csoportvezető.

Molnár Károly, polgármester köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja,
hogy az együttes ülés határozatképes, a baki 7 fő képviselőből 6 fő, a bocföldei 7 fő
képviselőből 5 fő, a sárhidai 5 fő képviselőből 4 fő, megjelent.
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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 6 igen szavazattal, Bocfölde képviselő-testülete 5 igen
szavazattal, Sárhida képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbiak szerint fogadta el:
Napirend:
1.

A Baki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. I. félévi működésének értékelése.
Előterjesztő: Császár László jegyző.

2.

Egyebek.

A napirendek tárgyalása:

1.

A Baki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. I. félévi működésének
értékelése.
Előterjesztő: Császár László jegyző.

Császár László, jegyző: Jelen jegyzőkönyv 1. számú melléklete szerint csatolt tartalommal
került kiküldésre az előterjesztés.
Pálfi István, polgármester: Csak pozitív tapasztalatokról tud számot adni a Közös Hivatal
vonatkozásában. Gördülékeny volt az átállás, az ügyfelek az átszervezésből nem sok mindent
vettek észre. A közös hivatal csak pozitív Bocfölde számára, nem érzi, hogy bármiben
rosszabbul mennének Bocfölde dolgai, mint korábban. Megköszöni a közös hivatal
valamennyi dolgozójának a munkáját.
Németh Antal, alpolgármester: A jegyző az elmúlt időszakban minden problémához
pozitívan, segítőkészen állt hozzá, elégedett a munkájával.
Mázsa Ferenc, polgármester: Köszöni a korrekt összefoglalót, két kérdése van csupán:
 Az előterjesztés 11. pontjában szereplő, megbízási díjasok foglalkoztatásáról kérne
részletesebb tájékoztatást;
 Az anyag tartalmazta, hogy több esetben felmerülő feladat ellátása igényelte volna egy
speciális szakértelemmel rendelkező munkatárs foglalkoztatását. Ez mit takar?
Császár László, jegyző: A várandós, illetve a nyugdíjba vonuló kolleganő pótlása jelentős
nehézségek elé állította a pénzügyi területen dolgozókat. A pénzügyi területen is jelentős
változások következtek be 2013. január 1-től. A feladatfinanszírozási rendszerrel való átállás,
az egyes előirányzatok kötelező és önként vállalt feladat szerinti megosztása, illetve a felettes
szervektől érkező, a pénzügyi területet is nagymértékben érintő, megnövekedett
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információigény is kihívást jelentett. A Sárhidai Kirendeltségen dolgozó kolléga sem
rendelkezik önkormányzati, pénzügyi területen megszerzett szakismeretekkel. A Bocföldei
Kirendeltségen dolgozó pénzügyes kollegának meg kell tanulnia a mindennapi feladatok
mellett az Organ-P rendszer használatát, így ahhoz, hogy naprakész módon láthassuk el a
feladatokat, két fő került alkalmazásra megbízási jogviszonyban. Egyikük pályakezdő, a
másikuk a baki általános iskola gazdasági vezetője.
A várandós kolleganő munkakörének jelentős részét tette ki az egyes pályázatok kezelésével
kapcsolatos feladatok ellátása. Így kiesése ezen a területen is problémákat okozott. Bak és
Bocfölde részéről két-két Leader-pályázat benyújtási igénye merült fel, amelyek
előkészítésében, az egyes munkafolyamatok végzése során jó lett volna, ha lett volna egy
bevonható, az MVH-s rendszert ismerő szakember. Mivel a Baki Hivatalban nem került
alkalmazásra aljegyző, a testületi működéssel, a polgármesterek munkájának kiszolgálásával,
a Hivatal valamennyi működési területét érintő nagymérvű felettes hatósági információigény
kielégítésével kapcsolatos feladatok ellátását nagyban meg tudta volna könnyíteni az
előterjesztésben szereplő személy foglalkoztatása.
Molnár Károly, polgármester: Köszöni a Hivatal eddigi munkáját, csak így tovább.
Makkos István, települési képviselő: A Baki Polgárőr Egyesület nevében megköszöni a
jegyző és a Hivatal munkáját.
Leitnerné Nagy Judit, pénzügyi csoportvezető: A felvázolt problémák a valós helyzetet
tükrözik, remélhetőleg a jövőben is megbirkózunk a feladatokkal. A két, tapasztalt pénzügyes
kolleganő hiánya nagyon érződik a mindennapok során.
Schuhné Dezse Ildikó, igazgatási csoportvezető: A szociális ügyek száma magas, eddig úgy
tűnik, zökkenőmentes a feladatok ellátása. A telepengedélyek kiadásával kapcsolatos hatáskör
visszakerült a települési önkormányzatok jegyzőihez, az útdíjakkal kapcsolatban is telepített
hatáskört a jogalkotó a jegyzőhöz, illetve a járási hivatal hatáskörébe átkerült ügyek jelentős
részét is a településeken kell előkészíteni, ami nem kis feladat.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bak község Önkormányzati Képviselőtestülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:

83/2013. (VII. 04.) számú határozat:
Bak község Önkormányzat képviselő-testülete a Baki Közös
Önkormányzati Hivatal 2013. január 1-től június 30-ig terjedő
időszakra vonatkozó beszámolóját elfogadja.

Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bocfölde község Önkormányzati Képviselőtestülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
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55/2013. (VII. 04.) számú határozat:
Bocfölde község Önkormányzat képviselő-testülete a Baki Közös
Önkormányzati Hivatal 2013. január 1-től június 30-ig terjedő
időszakra vonatkozó beszámolóját elfogadja.

Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Sárhida község Önkormányzati Képviselőtestülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
60/2013. (VII. 04.) számú határozat:
Sárhida község Önkormányzat képviselő-testülete a Baki Közös
Önkormányzati Hivatal 2013. január 1-től június 30-ig terjedő
időszakra vonatkozó beszámolóját elfogadja.

2.

Egyebek.
2.1. Jutalmazás

Molnár Károly, polgármester: Az elmúlt együttes ülésen a jegyző jutalmazására
vonatkozóan kérte a testületek együttműködését. Javasolja, hogy a jegyző munkáját egy havi
bérrel jutalmazzák a fenntartók lakosságszám arányosan.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bak község Önkormányzati Képviselőtestülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
84/2013. (VII. 04.) számú határozat:
Bak község Önkormányzat képviselő-testülete a Baki Közös
Önkormányzati Hivatal jegyzőjének jutalmazására vonatkozó
munkáltatói döntéssel egyetért. A képviselő-testület 2013. évi
költségvetése terhére a Baki Közös Önkormányzati Hivatal működési
támogatását a jegyző egy havi illetményének lakosságszám aránynak
megfelelő összeggel megemeli. A képviselő-testület felkéri a
polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: haladéktalanul.
Felelős: Molnár Károly, polgármester.

Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bocfölde község Önkormányzati Képviselőtestülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
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56/2013. (VII. 04.) számú határozat:
Bocfölde község Önkormányzat képviselő-testülete a Baki Közös
Önkormányzati Hivatal jegyzőjének jutalmazására vonatkozó
munkáltatói döntéssel egyetért. A képviselő-testület 2013. évi
költségvetése terhére a Baki Közös Önkormányzati Hivatal működési
támogatását a jegyző egy havi illetményének lakosságszám aránynak
megfelelő összeggel megemeli. A képviselő-testület felkéri a
polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: haladéktalanul.
Felelős: Pálfi István, polgármester.

Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Sárhida község Önkormányzati Képviselőtestülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
61/2013. (VII. 04.) számú határozat:
Sárhida község Önkormányzat képviselő-testülete a Baki Közös
Önkormányzati Hivatal jegyzőjének jutalmazására vonatkozó
munkáltatói döntéssel egyetért. A képviselő-testület 2013. évi
költségvetése terhére a Baki Közös Önkormányzati Hivatal működési
támogatását a jegyző egy havi illetményének lakosságszám aránynak
megfelelő összeggel megemeli. A képviselő-testület felkéri a
polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: haladéktalanul.
Felelős: Molnár Károly, polgármester.

2.2. Egyéb felvetés
Molnár Károly, polgármester: A baki Ford Transit gépkocsi Sárhida és Bocfölde
önkormányzat feladatai ellátásában is kiveszi a részét, ezért kéri, hogy a fenntartó
önkormányzatok havi szinten egy tank üzemanyag, hozzávetőleg 50 eFt mértékig járuljanak
hozzá a gépkocsi üzemeltetéséhez.
Mázsa Ferenc, polgármester: Az alapgondolattal egyetért, magától értetődő a kérés. Nézzük
meg azt, hogy ez a gyakorlatban milyen kilométer teljesítményt takar havi szinten. A havi
átlag alapján a számított összeget finanszírozni fogja Sárhida.
Pálfi István, polgármester: Jogos a felvetés, sok esetben sürgős aláírás, egyéb ügy miatt
kellett a baki gépkocsinak Bocföldére menni.

A soron következő együttes ülésen a képviselő-testületek a menetlevelek alapján
számított üzemanyagköltség figyelembe vételével kívánják az üzemanyaghozzájárulás ügyét tárgyalni.
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Mivel a napirendhez kapcsolódóan további javaslat és észrevétel nem hangzik el, a
polgármesterek a képviselő-testületek nyílt ülését 1859 órakor bezárták.

k.m.f.

Molnár Károly
polgármester

Mázsa Ferenc
polgármester

Pálfi István
polgármester

Császár László
jegyző
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