Bak-Bocfölde-Sárhida 2015. május 07-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.
május 07. napján Bocfölde község Önkormányzatának hivatali helyiségében (8943
Bocfölde, Ady u. 15.) 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
- Simon Dezs né települési képvisel
- Török Lászlóné települési képvisel .
Bocfölde község Önkormányzati Képvisel -testülete:
- Rákosáné Vizsi Andrea alpolgármester
- Bakos Gábor települési képvisel
- Gyuk Zoltán települési képvisel
- Heller Józsefné települési képvisel
- Illés Péter települési képvisel .
Sárhida község Önkormányzati Képvisel -testülete:
- Mázsa Ferenc polgármester
- Takácsné Gál Andrea alpolgármester
- Herczeg István települési képvisel
- Zsálek-Nagy Marianna települési képvisel .
Tanácskozási joggal meghívottak:
- Császár László jegyz
- Leitnerné Nagy Judit pénzügyi csoportvezet .
Rákosáné Vizsi Andrea, alpolgármester 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 5 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 az alábbiak történjen az ügyek tárgyalása.
A napirendet Bak képvisel -testülete 5 igen szavazattal, Bocfölde képvisel -testülete 5 igen
szavazattal, Sárhida képvisel -testülete 4 igen szavazattal az alábbiak szerint fogadta el:
Napirend:
1. A Baki Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének módosítása.
El adó: Császár László jegyz , Leitnerné Nagy Judit pénzügyi csoportvezet .
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2. A Baki Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi zárszámadása.
El adó: Császár László jegyz , Leitnerné Nagy Judit pénzügyi csoportvezet .
3. Tájékoztatás a Baki Közös Önkormányzati Hivatal személyi ügyeir l.
El adó: Császár László jegyz .

A napirendek tárgyalása:

1. A Baki Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének
módosítása.
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.
Leitnerné Nagy Judit pénzügyi csoportvezet : Technikai átcsoportosítások történtek, az
állami támogatás változásával kapcsolatos módosítások.
Bohárné Kocsis Szilvia települési képvisel : Ezek szerint több támogatást kapott a hivatal?
Leitnerné Nagy Judit pénzügyi csoportvezet : A kötelez bérkompenzáció és a választási
kiadások fedezésére szolgált a többlettámogatás. Mindhárom település tekintetében a közös
hivatal kapja a választások lebonyolításához az állami támogatást, így az el
évi
pénzmaradvánnyal együtt 10 m Ft-tal n tt a költségvetés f összege.
Bohárné Kocsis Szilvia települési képvisel : A pótlékok mértéke azonos mindhárom
kirendeltség tekintetében?
Leitnerné Nagy Judit pénzügyi csoportvezet : Igen, jelenleg egy f
nyelvpótlékkal.

érintett a

Bohárné Kocsis Szilvia települési képvisel : Mennyi az étkezési hozzájárulás a hivatalban?
Bohárné Kocsis Szilvia települési képvisel : Cafetéria juttatást kapnak a köztisztvisel k,
bruttó 200 e Ft/év összegben. A köztisztvisel nyilatkozata alapján Erzsébet utalvány, Szép
kártya vagy egyéb juttatás formájában. Ez a mindenkori költségvetési törvényben
meghatározott minimumösszeg.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bak község Önkormányzati Képvisel testülete egybehangzó 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következ határozatot:
40/2015. (V. 07.) képvisel -testületi határozat:
Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete a Baki Közös
Önkormányzati Hivatal, mint közös fenntartású intézmény 2014. évi
költségvetésének módosítását jelen jegyz könyv 1. számú melléklete
szerinti tartalommal elfogadja.
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Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bocfölde község Önkormányzati Képvisel testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következ határozatot:
54/2015. (V. 07.) képvisel -testületi határozat:
Bocfölde község Önkormányzat Képvisel -testülete a Baki Közös
Önkormányzati Hivatal, mint közös fenntartású intézmény 2014. évi
költségvetésének módosítását jelen jegyz könyv 1. számú melléklete
szerinti tartalommal elfogadja.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Sárhida község Önkormányzati Képvisel testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következ határozatot:
27/2015. (V. 07.) képvisel -testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képvisel -testülete a Baki Közös
Önkormányzati Hivatal, mint közös fenntartású intézmény 2014. évi
költségvetésének módosítását jelen jegyz könyv 1. számú melléklete
szerinti tartalommal elfogadja.

2. A Baki Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi zárszámadása.
El adó: Császár László jegyz , Leitnerné Nagy Judit pénzügyi csoportvezet .

Császár László jegyz : Jelen jegyz könyv 2. számú melléklete szerint csatolt tartalommal
került kiküldésre az el terjesztés.
Mázsa Ferenc polgármester: Mi alapján tervezünk? Miért van jelent s eltérés a tervezett
el irányzat és a teljesítés között?
Leitnerné Nagy Judit pénzügyi csoportvezet : Tavaly az év közben teljesen átalakult a
könyvelési rendszer, a Kincstár által közölt tételek szerint könyvelünk, ezért nem minden
teljesítés azon a soron szerepelt, ahol az tervezve lett.
Mázsa Ferenc polgármester: Így félrevezet a beszámoló. A nyelvpótléknál 830 e Ft került
tervezésre, a felhasználás pedig 30 e Ft-ot mutat.
Leitnerné Nagy Judit pénzügyi csoportvezet : Három f részére terveztünk nyelvpótlékot,
a teljesítés megtörtént, de a könyvelésben az alapilletményeknél jelenik meg, ennek nincsen
jelent sége.
Mázsa Ferenc polgármester: Akkor az összesít sornak sincs értelme. Ha valamit tervezünk,
akkor hova ment a tényleges teljesítés?
Leitnerné Nagy Judit pénzügyi csoportvezet : Szinte minden hónapban máshová kell
bizonyos tételeket könyvelni. Amit az egyik hónapban lekönyvelünk, azt a másik hónapban
máshová kell áttennünk a Kincstár jelzése alapján.

3

Bak-Bocfölde-Sárhida 2015. május 07-i nyílt, együttes testületi ülés jegyz könyv.

Mázsa Ferenc polgármester: Így nem lehet érdemben tárgyalni a beszámolót.
Leitnerné Nagy Judit pénzügyi csoportvezet : Mivel alapvet en változott meg az
államháztartási könyvelés rendszere tavaly, az még idén is kialakulatlan, folyamatosan
változik egyik hónapról a másikra.
Mázsa Ferenc polgármester: Irreális dolgok vannak az országban, azt látjuk. Ha valamit
valahová tervezünk és az máshová kerül könyvelésre, nem lehet átlátni a rendszert. Ha a
pénzügyi csoportvezet lenne a polgármester, elfogadná az általa adott választ?
Leitnerné Nagy Judit pénzügyi csoportvezet : A polgármestereknek folyamatosan jeleztük
ezeket a könyvelési problémákat. A testületek a kiemelt el irányzatokat hagyják jóvá,
azoknak teljesítési adata megfelel a tervezetthez képest. Ez a táblázat csupán tájékoztató
jelleg adatokat tartalmaz.
Mázsa Ferenc polgármester: Ez egy szánalmas válasz, amelyet neki nem kell elfogadnia.
Ezek szerint év végén nem lettek rendbe téve a dolgok, ha 830 e Ft-ot tervezünk és 30 e Ft
kerül felhasználásra.
Zsálek-Nagy Marianna települési képvisel : Ha a rendszer nem m ködik megfelel en, azt
három falu nem tudja megváltoztatni.
Bohárné Kocsis Szilvia települési képvisel : Mindenki, aki a közszférában dolgozik, tudna a
Kincstár m ködésér l negatív tapasztalatot mondani.
Balogh Elemér alpolgármester: Az anyag becsülettel el lett készítve, ügyes az, aki
elkészítette úgy, hogy az m ködik.
Leitnerné Nagy Judit pénzügyi csoportvezet : Tavaly, az új rendszer elindulásakor
egyetlen továbbképzést tartottak, amelyen még jegyzetelni sem lehetett, nem volt megfelel
felkészítés. Sok esetben még a Kincstár sem tudja, mit hogyan kell csinálni. Mi a Kincstártól
kapott bérlista alapján könyvelünk, szándékosan nem csinálunk ilyen gondot.
Heller Józsefné települési képvisel : Érti a polgármester Úr felvetését. A képvisel testületek eredetileg jóváhagytak egy költségvetést, ennek végrehajtásáról számol be most a
hivatal. A testületeknek van joguk arra, hogy az önkormányzatokra bízott pénzekkel
gazdálkodjanak. Ha a testület meghatároz egy el irányzatot, azt a testületnek van joga
módosítani. A pénzügyi csoportvezet megvilágította a problémát, a f összeg részeként került
lekönyvelésre az összeg. Elismerésre méltó, hogy az állami szerveknél a pénzügyi
szakemberek a feladatukat el tudják látni. Véleménye szerint nem merült fel, hogy
szándékosan került módosításra a tétel, valószín leg a könyvelési rendszer miatt más sorok is
torzultak.
Mázsa Ferenc polgármester: Az nem merült fel, hogy a 800 e Ft hol van. Egy érintett
GYES-en van, így a felhasználás mindenképpen kevesebb lenne. A beszámoló olyan legyen,
hogy az emberek átlássák. Az volt a kérdés számára, hogy mib l adódott a jelent s eltérés.
Az indoklást megértette, de elfogadni nem tudja. A Kincstár nem vette át a testületek szerepét,
a beszámoló elfogadása a képvisel -testületek felel ssége.
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Bakos Gábor települési képvisel : A 2015. évben is lesznek ilyen tételek?
Leitnerné Nagy Judit pénzügyi csoportvezet : Ezt el re nem látjuk. A költségvetés egy
terv, amelyben a testületek a kiemelt el irányzatokat hagyják jóvá. Ezeken a kiemelt
el irányzatokon belül a szerv vezet je, jelen esetben a jegyz átcsoportosíthat az egyes tételek
tekintetében. Mivel az új rendszerben f könyvi számlára kell tervezni a tételeket, ezt nem
lehet teljesen pontosan megtervezni. Hetente nem jöhetnek össze a testületek az egyes
könyvi számlákon lév tételeket módosítani.
Bohárné Kocsis Szilvia települési képvisel : Ha fent kozmetikáznak, azt lent is követni kell.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bocfölde község Önkormányzati Képvisel testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következ határozatot:
41/2015. (V. 07.) képvisel -testületi határozat:
Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete a Baki Közös
Önkormányzati Hivatal, mint közös fenntartású intézmény 2014. évi
költségvetési beszámolóját jelen jegyz könyv 1. számú melléklete
szerinti tartalommal elfogadja.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bocfölde község Önkormányzati Képvisel testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következ határozatot:
55/2015. (V. 07.) képvisel -testületi határozat:
Bocfölde község Önkormányzat Képvisel -testülete a Baki Közös
Önkormányzati Hivatal, mint közös fenntartású intézmény 2014. 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, 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következ határozatot:
28/2015. (V. 07.) képvisel -testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képvisel -testülete a Baki Közös
Önkormányzati Hivatal, mint közös fenntartású intézmény 2014. évi
költségvetési beszámolóját jelen jegyz könyv 1. számú melléklete
szerinti tartalommal elfogadja.

3. Tájékoztatás a Baki Közös Önkormányzati Hivatal személyi ügyeir l.
El adó: Császár László jegyz .

Császár László jegyz : Elmondja, hogy február közepén a részmunkaid ben foglalkoztatott
pénzügyi el adó jogviszonya közös megegyezéssel megsz nt. A dolgozó helyettesítését egy
iskolai hallgató gyakorlati képzésben való foglalkoztatásával oldották meg május közepéig.
A feladatot nagyon jól látta el a fiatalember, így egy év id tartamra továbbfoglalkoztatjuk.
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A m szaki ügyintéz januártól április közepéig dolgozott a hivatalban, munkáját nagyon jól
ellátta, egy jobb állásajánlat miatt távozott, így a pályázat újra kiírásra került.
A szociális feladatokat ellátó ügyintéz ellen sorozatos mulasztásai miatt fegyelmi eljárást
indított, a fegyelmi eljárás lefolytatásának id tartama alatt a köztisztvisel jogviszonyáról
lemondva április 30-ával távozott a hivatal állományából. A GYES-en lév köztisztvisel
visszahívásával szerette volna pótolni az ügyintéz t, de az ellátását nem kívánja megszakítani
a dolgozó, így pályázat kerül kiírásra az álláshelyre.
Mázsa Ferenc polgármester: A m szaki ügyintéz i álláshelyre kiírt pályázat már korábban
felkerült a honlapokra. Van érdekl dés? Sajnálja, hogy a GYES-es munkavállaló nem jött
vissza. Amikor megalakult a közös hivatal, szóba került, hogy nincs aljegyz , bár egy olyan
ember, aki emberileg, szakmailag is helyettesíteni tudná a jegyz t, szükséges lenne. 2015.
június 30-ig szabtunk magunknak határid t a hivatal m ködésének felülvizsgálatára, addig
koncepcionálisan gondolkodni kell arról, hogy kvázi aljegyz ként, kirendeltség vezet ként
kívánunk-e foglalkoztatni valakit.
A fegyelmi eljárás megindítása megalapozott döntés volt, a dolgozó munkájának min sége
komoly kívánnivalót hagyott maga után, ez mellett nem lehetett volna szó nélkül elmenni.
Javasolja, hogy a megyei kitekintésen ne spóroljunk, hirdessük meg az álláshelyeket a megyei
lapban is.
Mivel a napirendhez kapcsolódóan további javaslat és észrevétel nem hangzik el, a
polgármesterek a képvisel -testületek nyílt ülését 1847rakor bezárták.

k.m.f.

Molnár Károly
polgármester

Mázsa Ferenc
polgármester

Rákosáné Vizsi Andrea
alpolgármester

Császár László
jegyz
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