Bak-Bocfölde-Sárhida 2014. május 8-i nyílt, együttes testületi ülés jegyz könyv.

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

JEGYZ KÖNYV
Készült: Bak, Bocfölde, Sárhida községek Önkormányzati Képvisel -testületeinek 2014.
május 8. napján Bak község Önkormányzatának hivatali épületében (8945 Bak,
Rákóczi u. 2/A.) 1805 órai kezdéssel megtartott együttes nyílt ülésér l.
Jelen vannak:
Bak község Önkormányzati Képvisel -testülete:
- Molnár Károly, polgármester
- Farkas Tamás Attila, alpolgármester
- Balogh Elemér, települési képvisel
- Németh Dezs , települési képvisel
- Toplak Tiborné, települési képvisel
Bocfölde község Önkormányzati Képvisel -testülete:
- Pálfi István, polgármester
- Németh Antal, alpolgármester
- Bakos Gábor, települési képvisel
- Horváth Lajos, települési képvisel
- Illés Péter, települési képvisel
- Sümeghy Izabella, települési képvisel
- Rákosáné Vizsy Andrea, települési képvisel
Sárhida község Önkormányzati Képvisel -testülete:
- Mázsa Ferenc, polgármester
- Gáspár Lászlóné, alpolgármester
- Bakos Tibor, települési képvisel
- Balogh Tiborné, települési képvisel
- Pete Istvánné települési képvisel .
Tanácskozási joggal meghívottak:
- Császár László jegyz
- Leitnerné Nagy Judit pénzügyi csoportvezet .
Molnár Károly, polgármester köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja,
hogy az együttes ülés határozatképes, a baki 7 f képvisel
l 5 f , a bocföldei 7 f
képvisel
l 7 f , a sárhidai 5 f képvisel
l 5 f megjelent.
Az együttes ülést megnyitja. A jegyz könyv vezetésére felkéri Császár László jegyz t, majd
javaslatot tesz arra, hogy a meghívóban kiküldöttek szerint történjen az ügyek tárgyalása.
Jelen ülés az április 23. napjára összehívott, határozatképtelenség miatt elnapolt ülés pótlására
szolgál.
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Pálfi István, polgármester: Javasolja, hogy a napirend kerüljön kiegészítésre egy 2. ponttal,
a Közös Hivatali Megállapodás módosítása címmel. Ennek oka, hogy Bocfölde község
Önkormányzata szeretne a Közös Hivatal létszám el irányzatán belül egy f részmunkaid s
karbantartót foglalkoztatni.
A napirendet Bak képvisel -testülete 5 igen szavazattal, Bocfölde képvisel -testülete 7 igen
szavazattal, Sárhida képvisel -testülete 5 igen szavazattal az alábbiak szerint fogadta el:

Napirend:

1. A Baki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetési beszámolója.
El adó: Császár László jegyz , Leitnerné Nagy Judit pénzügyi csoportvezet .
2. Közös Hivatali Megállapodás módosítása

El adó: Pálfi István polgármester.

A napirendek tárgyalása:

1. A Baki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetési
beszámolója.
El adó: Császár László jegyz , Leitnerné Nagy Judit pénzügyi csoportvezet
Leitnerné Nagy Judit pénzügyi csoportvezet : Jelen jegyz könyv 1. számú melléklete
szerint csatolt tartalommal került kiküldésre az el terjesztés.
Sümeghy Izabella, települési képvisel : A munkavégzéshez kapcsolódó juttatások mit
takarnak? Jelent s ugyanis az el irányzathoz képet a túlteljesítés.
Leitnerné Nagy Judit pénzügyi csoportvezet : Ezen a soron kerültek elszámolásra a
hivatali köztisztvisel i munkabéreknek az el
évi nettó szintig való kiegészítésére kifizetett
összegek, amelyekre állami támogatást is kaptunk, illetve a hivatalban a 2013. évben kifizetett
jutalmak.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bak község Önkormányzati Képvisel testülete 4 igen szavazattal ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett meghozta a következ
határozatot:
39/2014. (V. 08.) képvisel -testületi határozat:
Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete a Baki Közös
Önkormányzati Hivatal, mint közös fenntartású intézmény 2013. évi
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költségvetési beszámolóját jelen jegyz könyv 1. számú melléklete
szerinti tartalommal elfogadja.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bocfölde község Önkormányzati Képvisel testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következ határozatot:
37/2014. (V. 08.) képvisel -testületi határozat:
Bocfölde község Önkormányzat Képvisel -testülete a Baki Közös
Önkormányzati Hivatal, mint közös fenntartású intézmény 2013. évi
költségvetési beszámolóját jelen jegyz könyv 1. számú melléklete
szerinti tartalommal elfogadja.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Sárhida község Önkormányzati Képvisel testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következ határozatot:
38/2014. (V. 08.) képvisel -testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képvisel -testülete a Baki Közös
Önkormányzati Hivatal, mint közös fenntartású intézmény 2013. évi
költségvetési beszámolóját jelen jegyz könyv 1. számú melléklete
szerinti tartalommal elfogadja.

2. Közös Hivatali Megállapodás módosítása
El adó: Pálfi István polgármester.

Pálfi István, polgármester: Jelzi, hogy Bocfölde község Önkormányzata szeretne a Közös
Hivatal létszám el irányzatán belül egy f részmunkaid s karbantartót foglalkoztatni. Azért
van szükség a Közös Hivatali foglalkoztatásra, mivel az önkormányzat az iskolától szeretné
átvenni a karbantartót, de a létszámleépítéses pályázat miatt erre jelenleg nincs lehet sége.
Természetesen a foglalkoztatás költségeit teljes mértékben Bocfölde önkormányzat vállalja.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bak község Önkormányzati Képvisel testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következ határozatot:
40/2014. (V. 08.) képvisel -testületi határozat:
Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete a Baki Közös
Önkormányzati Hivatali Megállapodás módosítását jelen jegyz könyv
4. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
A képvisel -testület felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás
aláírására.
Határid : haladéktalanul.
Felel s: Molnár Károly polgármester.
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Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bocfölde község Önkormányzati Képvisel testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következ határozatot:
38/2014. (V. 08.) képvisel -testületi határozat:
Bocfölde község Önkormányzat Képvisel -testülete a Baki Közös
Önkormányzati Hivatali Megállapodás módosítását jelen jegyz könyv
4. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
A képvisel -testület felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás
aláírására.
Határid : haladéktalanul.
Felel s: Pálfi István polgármester.

Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Sárhida község Önkormányzati Képvisel testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következ határozatot:
39/2014. (V. 08.) képvisel -testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képvisel -testülete a Baki Közös
Önkormányzati Hivatali Megállapodás módosítását jelen jegyz könyv
4. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
A képvisel -testület felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás
aláírására.
Határid : haladéktalanul.
Felel s: Mázsa Ferenc polgármester.

Mivel a napirendhez kapcsolódóan további javaslat és észrevétel nem hangzik el, a
polgármesterek a képvisel -testületek nyílt ülését 1825 órakor bezárták.

k.m.f.

Molnár Károly
polgármester

Mázsa Ferenc
polgármester

Pálfi István
polgármester

Császár László
jegyz
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