Bak-Bocfölde-Sárhida 2015. február 02-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 2015.
február 02. napján a Baki Lányok Asszonyok Klubja helyiségében (8945 Bak,
058/7. hrsz.) 1805 órai kezdéssel megtartott együttes nyílt ülésér l.
Jelen vannak:
Bak község Önkormányzati Képvisel -testülete:
- Molnár Károly polgármester
- Balogh Elemér alpolgármester
- Bohárné Kocsis Szilvia települési képvisel
- Pál Tihamér István települési képvisel
- Simon Dezs né települési képvisel
- Toplak Tiborné települési képvisel
- Török Lászlóné települési képvisel .
Bocfölde község Önkormányzati Képvisel -testülete:
- Németh Antal, polgármester
- Rákosáné Vizsi Andrea, alpolgármester
- Bakos Gábor, települési képvisel
- Gyuk Zoltán, települési képvisel
- Heller Józsefné, települési képvisel
- Horváth Lajos, települési képvisel
- Illés Péter, települési képvisel
Sárhida község Önkormányzati Képvisel -testülete:
- Mázsa Ferenc polgármester
- Takácsné Gál Andrea alpolgármester
- Zsálek-Nagy Marianna 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 7 f , a bocföldei 7 f
képvisel
l 7 f , a sárhidai 5 f képvisel
l 3 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.
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A napirendet Bak képvisel -testülete 7 igen szavazattal, Bocfölde képvisel -testülete 7 igen
szavazattal, Sárhida képvisel -testülete 3 igen szavazattal az alábbiak szerint fogadta el:

Napirend:
A Baki Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése.
El adó: Császár László jegyz , Leitnerné Nagy Judit pénzügyi csoportvezet .
A napirendek tárgyalása:

A Baki Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése.
El adó: Császár László jegyz , Leitnerné Nagy Judit pénzügyi csoportvezet .
Császár László jegyz : Jelen jegyz könyv 1. számú melléklete szerint csatolt tartalommal
került kiküldésre az el terjesztés. A Közös Hivatal m ködtetésére a fenntartók által kapott
állami támogatás elegend , így a fenntartók által megfogalmazott elvárásnak megfelelve az
önkormányzatoknak a hivatalhoz saját forrásból nem kell támogatást biztosítaniuk. A
hozzájárulás alól egyedül Bocfölde a kivétel, de azért, mert önként vállalt feladat
finanszírozása történik a hivatal keretein belül. A beruházásoknál két számítógép beszerzését
terveztük, illetve a sárhidai Kirendeltségre, valamint a székhelyre irodabútorok beszerzését.
Németh Antal polgármester: Bocfölde tekintetében Végné 6 órás, illetve a karbantartó 4
órás foglalkoztatása került a hivatalnál tervezésre. Eltérést lát a beruházások 2., illetve 3.
mellékletben bemutatott összege között. A létszám 11,36 f s száma mit jelent?
Császár László jegyz : A 2., mellékletben nettó, a 3. mellékletben bruttó összegben szerepel
a beruházások értéke.
Leitnerné Nagy Judit pénzügyi csoportvezet : A 11,36 f az állami támogatás mértékére,
nem pedig a ténylegesen foglalkoztatott létszámkeretre vonatkozik.
Németh Antal polgármester:
- A béren kívül juttatások mit takarnak?
- A karbantartási el irányzat 813 e Ft összege magasnak t nik.
- Az egyéb szolgáltatások 864 e Ft-os kerete mit tartalmaz?
Leitnerné Nagy Judit pénzügyi csoportvezet : A béren kívül juttatásoknál a köztisztvisel k
Cafetéria juttatása került kimutatásra. A karbantartásoknál a számítógépek, másolók
rendszeres havi díját, illetve a baki székhely bejárati ajtó cseréjét terveztük. Az egyéb
szolgáltatások a könyvel , illetve a Hivatal által alkalmazott további szoftverek (iktató,
népesség, stb.) évi használati díja.
Heller Józsefné, települési képvisel : A hivatal 2015. évi költségvetése hogyan viszonyul a
2014. évihez? Javasolja, hogy a bocföldei Kirendeltségnél kerüljön vizsgálatra, hogy az épület
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túl nagy, aránytalanul magasak a költségek, értékelni kellene, hogyan lehetne a hivatalt
Bocföldén gazdaságosabban m ködtetni.
Császár László jegyz : A hivatal költségvetési – feladatfinanszírozási – támogatása 2014hez képest nem változott. Az tény, hogy a bocföldei épület energetikai szempontból nagyon
gazdaságtalan.
Németh Antal polgármester: Lehet, hogy célszer lenne az épület els részébe költöztetni a
hivatalt, a hátsó részt pedig lezárni.
Mázsa Ferenc polgármester: Örül az el
felvetéseknek. Ehhez kapcsolódva célszer lenne
az egyes tételeknél részletesebb kibontás. A 2014. évi maradvány személyi jelleg vagy
dologi megtakarításból maradt meg, a jutalmak kifizetése után? A felhasználás csak m ködési
célú vagy felhalmozási is lehet-e?
Leitnerné Nagy Judit pénzügyi csoportvezet : A tényleges pénzmaradvány majd a
zárszámadás során kerül megbontásra keletkezése szerit. A maradványt a fenntartó döntése
alapján felhalmozásra is igénybe lehet venni.
Mázsa Ferenc polgármester: A személyi juttatásoknál feltételezhet , hogy idén is lesz
megtakarítás?
Leitnerné Nagy Judit pénzügyi csoportvezet : Mivel jelenleg egy köztisztvisel GYES-en
van és alacsonyabb besorolású dolgozó helyettesíti, akinek alacsonyabb a besorolási bére,
ezért valószín , hogy lesz maradvány.
Mázsa Ferenc polgármester: Ha a hivatali dolgozók tekintetében jutalmazás kérdésében a
jöv ben kikérik a véleményét, kizárólag abban az esetben hajlandó a jutalmazást támogatni,
ha a id ben tisztázásra kerül, mik azok az elvárások, ami alapján valaki jutalmat kaphat.
Mindenkinek meg kell határozni a saját szakterületére vonatkozóan március végéig, hogy mik
azok a plusz elvárások, amelyhez a jutalmazást kötjük. Ehhez a jöv ben ragaszkodni fog.
Sárhida önkormányzata a Kirendeltség épületének felújítását saját forrásból finanszírozta, a
bocföldei Kirendeltség épületének állapota Bocfölde ügye. A Közös Hivatal finanszírozása
ügyében több finanszírozási forma és variáció vizsgálata is szükséges lenne.
Molnár Károly polgármester: A hivatal m ködése kétrét . A szakmai m ködés színvonalát
senki sem kérd jelezte meg. A pénzügyi oldal tekintetében felhívja rá a figyelmet, hogy a
hivatal továbbra is aljegyz nélkül m ködik, ami jelent s költségmegtakarítást jelent.
Megköszöni a jegyz és a pénzügy munkáját, a költségvetést elfogadásra javasolja.
Heller Józsefné települési képvisel : Az önkormányzati munkában friss ember ugyan, de
több évtizedes közigazgatási múlt áll mögötte. Tudja, hogy mennyi munkát takar egy
költségvetés elkészítése. A jegyz és a hivatal munkáját elismeri, köszöni azt. Eddig is volt
rálátása a korábbi hivatalok munkájára, most a legszakmaibb, a leggördülékenyebb a hivatal
ködése. Folyamatosan nehezedik a feladatok ellátása, nem mindig adottak a kell
feltételek.
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Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bak község Önkormányzati Képvisel testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következ határozatot:

9/2015. (II. 02.) képvisel -testületi határozat:
Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete a Baki Közös
Önkormányzati Hivatal, mint közös fenntartású intézmény 2015. évi
költségvetését jelen jegyz könyv 1. számú melléklete szerinti
tartalommal elfogadja.
A képvisel -testület felkéri a jegyz t a szükséges intézkedések
megtételére.
Határid : folyamatos.
Felel s: Császár László jegyz .

Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bocfölde község Önkormányzati Képvisel testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következ határozatot:

15/2015. (II. 02.) képvisel -testületi határozat:
Bocfölde község Önkormányzat Képvisel -testülete a Baki Közös
Önkormányzati Hivatal, mint közös fenntartású intézmény 2015. évi
költségvetését jelen jegyz könyv 1. számú melléklete szerinti
tartalommal elfogadja.
A képvisel -testület felkéri a jegyz t a szükséges intézkedések
megtételére.
Határid : folyamatos.
Felel s: Császár László jegyz .

Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Sárhida község Önkormányzati Képvisel testülete egyhangúlag, 3 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következ határozatot:
3/2015 (II. 02 képvisel -testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képvisel -testülete a Baki Közös
Önkormányzati Hivatal, mint közös fenntartású intézmény 2015. évi
költségvetését jelen jegyz könyv 1. számú melléklete szerinti
tartalommal elfogadja.
A képvisel -testület felkéri a jegyz t a szükséges intézkedések
megtételére.
Határid : folyamatos.
Felel s: Császár László jegyz .

Mivel a napirendhez kapcsolódóan további javaslat és észrevétel nem hangzik el, a
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polgármesterek a képvisel -testületek nyílt ülését 1847rakor bezárták.

k.m.f.

Molnár Károly
polgármester

Mázsa Ferenc
polgármester

Németh Antal
polgármester

Császár László
jegyz

5

