Bak-Bocfölde-Csatár-Sárhida 2014. február 10-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
Csatár község Önkormányzati Képvisel -testülete
8943 Csatár, Kossuth út 1.
Sárhida község Önkormányzati Képvisel -testülete
8944 Sárhida, Béke u. 26.

JEGYZ KÖNYV
Készült: Bak, Bocfölde, Csatár, Sárhida községek Önkormányzati Képvisel -testületeinek
2014. február 10. napján Sárhida község Önkormányzatának hivatali épületében
(8944 Sárhida, Béke u. 26.) 1745 órai kezdéssel megtartott együttes nyílt ülésér l.
Jelen vannak:
Bak község Önkormányzati Képvisel -testülete:
- Molnár Károly, polgármester
- Farkas Tamás Attila, alpolgármester
- Makkos István, települési képvisel
- Tamás Béláné, 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
Csatár község Önkormányzati Képvisel -testülete:
- Mátyás László, polgármester
- Bangó János, alpolgármester
- Kránicz Róbert, települési képvisel
- Gellén-Szabó Edina, települési képvisel
Sárhida község Önkormányzati Képvisel -testülete:
- Mázsa Ferenc, polgármester
- Gáspár Lászlóné, alpolgármester
- Bakos Tibor, települési képvisel
- Balogh Tiborné, települési képvisel .
Tanácskozási joggal meghívottak:
- Dr. Ürmösiné K míves Eleonóra jegyz
- Vizsiné Kalugyer Gyöngyi mb. igazgató
- Császár László jegyz
- Tóth Gábor pénzügyi el adó.
Molnár Károly, polgármester köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja,
hogy az együttes ülés határozatképes, a baki 7 f képvisel
l 4 f , a bocföldei 7 f
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képvisel
l 7 f , a csatári 5 f képvisel
l 4 f , a sárhidai 5 f képvisel
l 4 f ,
megjelent.
Az együttes ülést megnyitja. A jegyz könyv vezetésére felkéri Császár László jegyz t, majd
javaslatot tesz arra, hogy a meghívóban kiküldöttekhez képest b vüljön a napirend az óvoda
felújításra benyújtható pályázat napirenddel.
A napirendet Bak képvisel -testülete 4 igen szavazattal, Bocfölde képvisel -testülete 7 igen
szavazattal, Csatár képvisel -testülete 4 igen szavazattal, Sárhida képvisel -testülete 4 igen
szavazattal az alábbiak szerint fogadta el:
Napirend:
1.

Göcsej Kapuja Bak Óvoda és ÁMK igazgatói pályázatának elbírálása.
El terjeszt : Molnár Károly, Társulási Tanácsi elnök.

2.

Óvoda pályázatok.
El adó: Császár László, jegyz .

A napirend tárgyalását megel en Császár László jegyz megkérdezi Vizsiné Kalugyer Gyöngyi
pályázótól, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. §
(2) bekezdés b) pontja alapján kéri-e zárt ülés megtartását.
Vizsiné Kalugyer Gyöngyi: Nem kéri zárt ülés tartását.
Molnár Károly, polgármester: Az együttes nyílt ülést megnyitja.
A napirend tárgyalása:

1.

Göcsej Kapuja Bak Óvoda és ÁMK igazgatói pályázatának elbírálása.
El terjeszt : Molnár Károly, Társulási Tanácsi elnök.

Molnár Károly, polgármester: Jelen jegyz könyv 1. számú melléklete szerint csatolt
tartalommal került kiküldésre az el terjesztés. Elmondja, hogy Vizsiné munkájával elégedett,
a szül k is elégedettek, az önkormányzatokkal az intézmény együttm ködése jó.
Makkos István, települési képvisel : Elhangzott, hogy óvodatitkár került felvételre az
intézménybe. Hány pályázó volt és ki döntött a jelöltr l?
Vizsiné Kalugyer Gyöngyi: 33 pályázat érkezett az álláshelyre. A leánya is a pályázók
között volt. A polgármester Úr véleményének kikérése után egy személyben
döntött az
óvodatitkár személyér l.
Molnár Károly, polgármester: A pontosítás érdekében el kell mondani, hogy a véleménye
arról szólt, hogy a döntés az igazgató kompetenciája, annak következményeivel együtt,
személyr l véleményt nem nyilvánított, a döntést tudomásul vette.
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Vizsiné Kalugyer Gyöngyi: A döntés során a helyettese és a tagintézmény vezet k
véleményét is kikérte. Az óvodatitkárnak bár fels fokú végzettsége van, középfokú
végzettség bért kap.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bak község Önkormányzati Képvisel testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következ határozatot:
7/2014. (II. 10.) képvisel -testületi határozat:
Bak község Önkormányzat képvisel -testülete a Göcsej Kapuja Bak
Óvoda és ÁMK intézményvezet i álláshelyének betöltésére kiírt
pályázati kiírás alapján a Göcsej Kapuja Bak ÁMK intézményvezet i
feladatainak ellátásával 2014. február 1-t l a 2019. január 31. napjáig
Vizsiné Kalugyer Gyöngyit bízza meg. A vezet i pótlékot a
költségvetési törvényben meghatározott pótlékalap 150 %-ában
határozza meg.
A képvisel -testület felhatalmazza a polgármestert a megbízással
kapcsolatos feladatok elvégzésére.
Határid : folyamatos.
Felel s: Molnár Károly polgármester.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Csatár község Önkormányzati Képvisel testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következ határozatot:
6/2014. (II. 10.) képvisel -testületi határozat:
Csatár község Önkormányzat képvisel -testülete a Göcsej Kapuja Bak
Óvoda és ÁMK intézményvezet i álláshelyének betöltésére kiírt
pályázati kiírás alapján a Göcsej Kapuja Bak ÁMK intézményvezet i
feladatainak ellátásával 2014. február 1-t l a 2019. január 31. napjáig
Vizsiné Kalugyer Gyöngyit bízza meg. A vezet i pótlékot a
költségvetési törvényben meghatározott pótlékalap 150 %-ában
határozza meg.
A képvisel -testület felhatalmazza a polgármestert a megbízással
kapcsolatos feladatok elvégzésére.
Határid : folyamatos.
Felel s: Mátyás László polgármester.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bocfölde község Önkormányzati Képvisel testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következ határozatot:
14/2014. (II. 10.) képvisel -testületi határozat:
Bocfölde község Önkormányzat képvisel -testülete a Göcsej Kapuja
Bak Óvoda és ÁMK intézményvezet i álláshelyének betöltésére kiírt
pályázati kiírás alapján a Göcsej Kapuja Bak ÁMK intézményvezet i
feladatainak ellátásával 2014. február 1-t l a 2019. január 31. napjáig
Vizsiné Kalugyer Gyöngyit bízza meg. A vezet i pótlékot a
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költségvetési törvényben meghatározott pótlékalap 150 %-ában
határozza meg.
A képvisel -testület felhatalmazza a polgármestert a megbízással
kapcsolatos feladatok elvégzésére.
Határid : folyamatos.
Felel s: Pálfi István polgármester.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Sárhida község Önkormányzati Képvisel testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következ határozatot:
12/2014. (II. 10.) képvisel -testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat képvisel -testülete a Göcsej Kapuja
Bak Óvoda és ÁMK intézményvezet i álláshelyének betöltésére kiírt
pályázati kiírás alapján a Göcsej Kapuja Bak ÁMK intézményvezet i
feladatainak ellátásával 2014. február 1-t l a 2019. január 31. napjáig
Vizsiné Kalugyer Gyöngyit bízza meg. A vezet i pótlékot a
költségvetési törvényben meghatározott pótlékalap 150 %-ában
határozza meg.
A képvisel -testület felhatalmazza a polgármestert a megbízással
kapcsolatos feladatok elvégzésére.
Határid : folyamatos.
Felel s: Mázsa Ferenc polgármester.

2.

Óvoda pályázatok.
El adó: Császár László, jegyz .

Császár László, jegyz : Ismerteti a 4/2014. (I. 31.) BM rendelet szerinti pályázati felhívást.
Elmondja, hogy részletes el terjesztés kidolgozására nem volt lehet ség, mivel a
rendelkezésre álló id nagyon rövid volt. Bocfölde és Sárhida részére az árajánlatok a mai
napon, délután érkeztek meg. A költségvetési törvény 3. mell. 10/ba.) pont alapján a
fenntartók együttesen 30 m Ft összegre nyújthatnak be pályázatot. Ez azt jelenti, hogy a
feleknek meg kell egyezniük, konszenzust kell kialakítaniuk abban, hogy milyen összeg
pályázatot kívánnak benyújtani. Jelen jegyz könyv 2. számú melléklete szerinti tartalommal
ismerteti a számítási anyagot. A pályázat ügyében Bak önkormányzat képvisel -testülete hoz
döntést, el reláthatóan ez holnap tud megtörténni.
Mátyás László, polgármester: Csatár a tavalyi m szaki tartalommal szerette volna a
pályázatot benyújtani, de a jegyz vel folytatott egyeztetések alapján a 13.120 e Ft elfogadható
Csatár számára.
Farkas Tamás Attila, alpolgármester: Ezzel a lendülettel akár el is mehetnénk az ülésr l.
Miért nem lehet ezeket a kérdéseket el re egyeztetni? Legalább az ülés el tt kerüljön
kiosztásra papíron az anyag, ha már e-mail-ben nem került kiküldésre. Nem ismerjük a
lehet ségeinket, az szükséges öner nagyságát. Fontos ennek a célnak a megvalósítása, de
vannak alapvet szabályok, amelyeket be kell tartani. Mir l kell most egyáltalán szavaznunk?
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Császár László, jegyz : Tulajdonképpen dönteni nem szükséges – határozati formában –
csupán arról kell megállapodniuk a testületeknek, hogy a rendelkezésre álló keretösszeg, a 30
m Ft felosztása elfogadható-e, méltányos-e számukra.
Pálfi István, polgármester: A jegyz t megvédi jelen helyzetben. Bocfölde pénteken döntött
egyáltalán, hogy részt vesz a pályázatban, sem egyeztetett a testülettel ebben a kérdésben.
is ma reggel küldte el a rendelkezésére álló anyagokat a jegyz nek, még ezt követ en
kellett a szükséges számításokat elvégezni, egyeztetni a többi polgármesterrel.
Illés Péter, települési képvisel : Szerinte ez egyik önkormányzatnak sem újkelet dolog,
évek óta folyamatosan pályázunk az óvoda felújítására.
Molnár Károly, polgármester: Mivel Bak is ma 11-kor kapta meg az árajánlatot, akkor
tudott a jegyz vel egyeztetni. Alpolgármester Úrnak teljesen igaza van, de ez egy rendkívüli
helyzet, mindenki információhiánnyal küzd
Farkas Tamás Attila, alpolgármester: Nem vagyunk egymásnak ellenfelei, javasolja, hogy
az önkormányzatok a javaslatot elfogadva m ködjenek együtt.
Mázsa Ferenc, polgármester: 100 %-osan egyetért alpolgármester Úrral
is, személyes
heppje, hogy írásos anyagot kapjanak. Csatár és Bak jelen esetben jó helyzetben volt, mert k
ugyanezen célra nyújtottak be tavaly is pályázatot. Sárhida pénteken kezdett tárgyalásokat a
beruházás ügyében. A mai napon minden településen önállóan haladtak az ügyek. Tavaly, a
Társulás létrehozásakor talán épp Csatár részér l jött el , hogy senkinek sem teszünk
keresztbe pályázati cél megvalósítása során. Most Bak van kedvez helyzetben, reméli bölcs
döntés születik, a többi fenntartó érdekét figyelembe véve. A döntés el készítésnek van egy
menete, illene azt megfelel en végigfuttatni. Lehet, hogy néha át kell hágni a formális
szabályokat. Nem szereti ugyan az ilyen helyzeteket, többnyire kerüli is, de most egy nemes
cél érdekében rapid helyzet állt el , megéri ezt tenni.
Molnár Károly, polgármester: Javasolja, hogy a fenntartók az ismertetett összegeket és f
elveket rögzítsék határozati formában is.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bak község Önkormányzati Képvisel testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következ határozatot:
8/2014. (II. 10.) képvisel -testületi határozat:
Bak község Önkormányzat képvisel -testülete egyes önkormányzati
feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének
részletes szabályairól szóló 4/2014.(I. 31.) BM. rendeletben írtak
alapján pályázatot nyújt be Kötelez önkormányzati feladatot ellátó
intézmények fejlesztése, felújítása alcímre.
A képvisel -testület elfogadja a jelen jegyz könyv 2. számú
melléklete szerint pályázati összeg megosztást, a pályázati
benyújtásához szükséges öner t és közfoglalkoztatással kapcsolatban
felmerül kiadások teljesítését vállalja.
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Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Csatár község Önkormányzati Képvisel testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következ határozatot:
7/2014. (II. 10.) képvisel -testületi határozat:
Csatár község Önkormányzat képvisel -testülete egyes önkormányzati
feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének
részletes szabályairól szóló 4/2014.(I. 31.) BM. rendeletben írtak
alapján pályázatot nyújt be Kötelez önkormányzati feladatot ellátó
intézmények fejlesztése, felújítása alcímre.
A képvisel -testület elfogadja a jelen jegyz könyv 2. számú
melléklete szerint pályázati összeg megosztást, a pályázati
benyújtásához szükséges öner t és közfoglalkoztatással kapcsolatban
felmerül kiadások teljesítését vállalja.
A képvisel -testület felkéri Bak község Önkormányzat Képvisel testületét a szükséges döntés meghozatalára.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bocfölde község Önkormányzati Képvisel testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következ határozatot:
15/2014. (II. 10.) képvisel -testületi határozat:
Bocfölde
község
Önkormányzat
képvisel -testülete
egyes
önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás
igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2014.(I. 31.) BM.
rendeletben írtak alapján pályázatot nyújt be Kötelez önkormányzati
feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása alcímre.
A képvisel -testület elfogadja a jelen jegyz könyv 2. számú
melléklete szerint pályázati összeg megosztást, a pályázati
benyújtásához szükséges öner t és közfoglalkoztatással kapcsolatban
felmerül kiadások teljesítését vállalja.
A képvisel -testület felkéri Bak község Önkormányzat Képvisel testületét a szükséges döntés meghozatalára.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Sárhida község Önkormányzati Képvisel testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következ határozatot:
12/2014. (II. 10.) képvisel -testületi határozat:
Sárhida
község
Önkormányzat
képvisel -testülete
egyes
önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás
igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2014.(I. 31.) BM.
rendeletben írtak alapján pályázatot nyújt be Kötelez önkormányzati
feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása alcímre.
A képvisel -testület elfogadja a jelen jegyz könyv 2. számú
melléklete szerint pályázati összeg megosztást, a pályázati
benyújtásához szükséges öner t és közfoglalkoztatással kapcsolatban
felmerül kiadások teljesítését vállalja.
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A képvisel -testület felkéri Bak község Önkormányzat Képvisel testületét a szükséges döntés meghozatalára.
Mivel a napirendhez kapcsolódóan további javaslat és észrevétel nem hangzik el, a
polgármesterek a képvisel -testületek nyílt ülését 1819 órakor bezárták.
k.m.f.

Molnár Károly
polgármester

Mázsa Ferenc
polgármester

Pálfi István
polgármester

Mátyás László
polgármester

dr. Ürmösiné K míves Eleonóra
jegyz

Császár László
jegyz
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