JEGYZŐKÖNYV
Készült a Galambok Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2017. január 30-án 15,30
órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.
Jelen vannak: Bertók Ferenc polgármester, Borbás Sándor alpolgármester, Eigner Tibor,
Szolák László képviselők
Igazoltan távol: Gál Sándor, Szabó Lilla, Szabó Tamás képviselők
Tanácskozási joggal megjelent: Vlasicsné Dörgönye Márta jegyző
Bertók Ferenc: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés
határozatképes a megválasztott 7 fő képviselő közül 4 fő jelen van, valamint azt, hogy a
képviselő-testület ülése a hatályos jogszabályok előírásainak és az SZMSZ- nek megfelelően
került összehívásra. Tájékoztatja a képviselőket, hogy Mötv. 52.§ értelmében az ülésről
jegyzőkönyv készül. Az ülést megnyitja.
Napirendi javaslat:
1. Házi segítségnyújtás térítési díjának megállapítása, szerződés módosítása
Előadó. Bertók Ferenc polgármester
2. Zalaispa Társulás megállapodás módosítása
Előadó. Bertók Ferenc polgármester
3. Galamboki Szolgáltató Központ 2017.évi költségvetése, finanszírozás biztosítása
Előadó. Bertók Ferenc polgármester
4. Galambok Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetését megalapozó
egyeztetés
Előadó Bertók Ferenc polgármester

Bertók Ferenc: Szavazásra teszi fel a napirendi javaslatot.
A képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül napirendi
javaslatot elfogadta
Napirend tárgyalása:
1/ Házi segítségnyújtás térítési díjának megállapítása, szerződés módosítása
Előadó. Bertók Ferenc polgármester
/előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve/

Bertók Ferenc: Szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet.
A képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
egyhangúlag elfogadta és az alábbi rendeltet alkotta:
Galambok Község Önkormányzat Képviselőtestületének
1/2017. (II.01.) önkormányzati rendelete
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
3/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
/rendelet szövege jegyzőkönyvhöz mellékelve/
Bertók Ferenc: szavazásra teszi fel a szerződés módosítására vonatkozó javaslatot.
A képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
11/2017. (I.30.) számú határozat
Galambok Község Önkormányzata Képviselőtestület:
A NAPÁVA szerződést módosítást az előterjesztés szerint 2017.
március 1. hatállyal jóváhagyja, azzal, hogy az önkormányzat
ellátottanként 2000 Ft/hó fizetési kötelezettséget vállal, melyhez
a szükséges forrást a 2017. évi költségvetés terhére biztosítja.
A döntésről a szolgáltatót tájékoztatni kell.
Határidő: Azonnal
Felelős: Bertók Ferenc polgármester
Szabó Lilla az ülésteremben megjelent.
2/ Zalaispa Társulás megállapodás módosítása
Előadó. Bertók Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Bertók Ferenc: Ismerteti a módosítás szükségességét.
Borbás Sándor: Véleménye szerint a hiányzó mellékletek okán felelősségteljes döntés nem
hozható.
Bertók Ferenc: Javasolja, hogy a Zalaispa Zrt-vel egyeztessen az önkormányzat, kérje a
hiánypótlást és az alapján tárgyalja újra az előterjesztést.
Szavazásra teszi fel a javaslatot.
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A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
12/2017.(I.30.) számú határozat
Galambok Község Önkormányzata Képviselőtestület:
A társulási megállapodás elfogadása tárgyában további
egyeztetést tart szükségesnek a Zalaispa Zrt-vel, mivel a
megküldött dokumentumokból a hiányzó mellékletek okán
felelősségteljes döntés nem hozható.
Felhatalmazza
lefolytatására.

a

polgármestert

a

szükséges

egyeztetés

Határidő: azonnal.
Felelős: Bertók Ferenc polgármester

3/ Galamboki Szolgáltató Központ 2017.évi költségvetése, finanszírozás biztosítása
Előadó. Bertók Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Bertók Ferenc: ismerteti az előterjesztés lényegét. Az intézmény finanszírozása az
eddigieknek megfelelően saját forrás bevonásával jár, amelyhez még 2017. évre vonatkozóan
hozzájárulása az intézményvezető foglalkoztatásának a költsége is.
A korábbi képviselői javaslatok, egyeztetések figyelembe vételével készült az új intézmény
költségvetése. A működő képesség biztosításához szükséges azonban a havi finanszírozás
biztosítása is. Felveti, hogy az intézmény finanszírozotti létszáma 9 fő. Egy 4 órás személy
felmondott, azonban a feladatellátás szempontjából személyi oldalról is változtatás szükséges.
Az intézményi dolgozók cafetéria keretét bruttó 200 e Ft-ban javasoljuk megállapítani, mivel
a korábban felvetettek szerinti csökkentés települési szinten valamennyi intézményben nem
biztosítható.
Eigner Tibor: egyetért azzal, hogy 9 fő lássa el a feladatot főállásban, azonban fontos, hogy
teljes értékű munkavégzés történjen az intézményben.
Bertók Ferenc: szavazásra teszi fel a határozati javaslatot az elhangzott kiegészítésekkel,
mely a cafetéria keret bruttó 200 eFt összegben, valamint az alkalmazotti létszám 9 főben való
megállapítására vonatkozik.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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13/2017.(I.30.) számú határozat
Galambok Község Önkormányzata Képviselőtestület:
Galambok Község Önkormányzat Képviselő-testülete – mint
fenntartó – a Galamboki Szolgáltató Központ 2017. évi
költségvetését a határozat melléklete szerinti tartalommal
elfogadja.
1.) A 2017. évi költségvetési évben a Galamboki Szolgáltató
Központ
a) bevételi főösszege: 64.774 ezer forint;
melyből
aa) Intézmény finanszírozás
ab) Működési bevétele

48.038 ezer forint
16.736 ezer forint

b) kiadási főösszege: 64.774 ezer forint,
melyből
ba) személyi juttatások:

23.411 ezer forint,

bb) munkaadókat terhelő járulékok: 5.340 ezer forint,
bc) dologi kiadások:

36.023 ezer forint,

c.) Éves létszám előirányzatát 9 főben állapítja meg.
2.) A Képviselő-testület a Galamboki Szolgáltató Központ béren
kívüli cafetéria juttatás mértékét 200.000.- forint összegben
határozzák meg.
3.)
A képviselő-testület megbízza Galambok Község
Polgármesterét, hogy a Galamboki Szolgáltató Központ
költségvetésének Galambok Községi Önkormányzat 2017. évi
költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon.
4.) A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy
gondoskodjon a Szolgáltató Központ működése érdekében a
fentiek szerinti költségek figyelembe vételével az 1. pontban
meghatározott költségek 1/12 részének finanszírozásként történő
biztosításáról.
5.) A Képviselő-testület megbízza az intézmény vezetőjét, hogy
a költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon.
Határidő: 2017. február 15.
Felelős: Bertók Ferenc polgármester
Végrehajtásért felelős: Czirákiné Pakulár Judit intézmény
vezető
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4/ Galambok Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetését megalapozó egyeztetés
Előadó Bertók Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Bertók Ferenc: Az önkormányzat 2017.évi költségvetéséhez szükséges számítási anyaghoz
szükséges a egyes dolgozók konkrét díjazásáról, illetve az ahhoz szükséges forrásról való
döntés. Így felveti, hogy a 2016.évben felvett településgondnok-karbantartó munkájának
megbecsülése érdekében szükséges a bérének megemelése.
A Galamboki Közös Önkormányzati Hivatalt fenntartó polgármesterekkel folytatott
egyeztetésről szól, a dolgozók megtartása érdekében szükségesnek látták, hogy 4 mft összes
hozzájárulással valamennyi dolgozó számára mintegy 30 e ft/hó béremelés kerüljön
biztosításra. Ennek számítása, illetve forrása az irányító szerv - Galambok község
önkormányzata költségvetésébe épül be, így ennek rendeleti szabályozása is itt indokolt.
Felveti, hogy a településgondnok számára legalább a hivatali béremeléshez hasonló mértékű
költségelőirányzat biztosítása indokolt.
Eigner Tibor: 40 e Ft/hó költségelőirányzat biztosítását javasolja.
Borbás Sándor: egyetért azzal, hogy a településgondnok munkabére megemelésre kerüljön,
mivel a munkájával mindenki nagyon elégedett.
Bertók Ferenc: javasolja, hogy a képviselőtestület értsen egyet azzal, hogy az önkormányzat
2017.évi költségvetésében a településgondnok számára 40 e Ft/hó béremeléshez szükséges
költségelőirányzat kerüljön biztosításra. A hivatalsegédi feladatok ellátására vonatkozó
munkakör felülvizsgálata indokolt az eddigi tapasztalatok alapján.
Javasolja továbbá, hogy a hivatali dolgozók munkájának elismeréséül Sand, Zalaszentjakab
polgármesterek egyetértésével, a velük egyezetett mértékű, míg Pat község polgármesterének
egyetértése hiányában is a hivatali bérfejlesztéshez a 4 településre lakosságszám arányosan
jutó rész az önkormányzat költségvetésében biztosításra kerüljön 2017.évre, figyelemmel az
intézmény fenntartására vonatkozó megállapodásban foglaltakra.
Szavazásra teszi fel a javaslatot.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
14/2017.(I.30.) számú határozat
Galambok Község Önkormányzata Képviselőtestület:
Egyetért
azzal,
hogy
az
önkormányzat
2017.évi
költségvetésében a településgondnok számára 40 e ft/hó
béremeléshez szükséges költségelőirányzat kerüljön biztosításra,
illetve a hivatali dolgozók munkájának elismeréséül
a
Galambok
Közös
önkormányzati
hivatalt
fenntartó
polgármesterekkel
egyezetett
mértékű
bérfejlesztéshez
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lakosságszám arányosan jutó rész az önkormányzat
költségvetésében biztosításra kerüljön 2017.évre, figyelemmel a
Galamboki Közös Önkormányzati Hivatal fenntartására
vonatkozó megállapodásban foglal költségviselésre.
Határidő: 2017. február 15.
Felelős: Bertók Ferenc polgármester
Bertók Ferenc: a jogszabályi változás miatt szükségessé vált a polgármesteri illetményre
vonatkozó határozat módosítása. A törvényi előírások szerint az állam az adóerő képesség
arányában megtéríti a bérelés összegét.
Az ülés vezetését átadja az alpolgármesternek, személyes érintettségre tekintettel.
Borbás Sándor: szavazásra teszi fel a polgármester illetményének megállapításáról szóló
szavazásból Bertók Ferenc polgármester kizárását
A képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 1 tartózkodással a
javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
15/2017.(I.30.) számú határozat
Galambok Község Önkormányzata Képviselőtestület:
Bertók Ferenc polgármestert a polgármester illetményének
megállapításáról szóló szavazásból személyes érintettség címén
kizárja.

Borbás Sándor: szavazásra teszi fel a polgármester illetményének, és költségtérítésének
előterjesztés szerinti megállapítását.
A képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
16/2017.(I.30.) számú határozat
Galambok Község Önkormányzata Képviselőtestület:
1. Az Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 71.§ (4) bekezdésében biztosított
jogkörében Bertók Ferenc főállású polgármester illetményét
2017. január 1-től bruttó 398 868,- Ft/hó összegben
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Költségtérítését: 2017. január 1-től az illetmény 15 %-ában
bruttó 59.830- Ft / hó összegben állapítja meg.
A megállapított illetménynek megfelelően az okirat
elkészítésére a szükséges intézkedést meg kell tenni.
Határidő: 2017. február 10.
Felelős: Vlasicsné Dörgönye Márta jegyző
Borbás Sándor visszaadja az ülés vezetését a polgármesternek.
Bertók Ferenc: megköszöni a képviselők támogatását. Javasolja, hogy Borbás Sándor
alpolgármester számára a legalább a polgármesteri díjazás emelésével azonos mértékben
kerüljön a tiszteletdíj megemelésre.
Javasolja az alpolgármester tiszteletdíjának 70 e ft/hó összegben történő megállapítását.
Borbás Sándor: bejelenti személyes érintettségét.
Bertók Ferenc: Szavazásra teszi fel Borbás Sándor kizárását az alpolgármester
tiszteletdíjáról való szavazásból
A képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 1 tartózkodással a
javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
17/2017.(I.30.) számú határozat
Galambok Község Önkormányzata Képviselőtestület:
Borbás Sándor alpolgármestert a alpolgármester tiszteletdíjának
megállapításáról szóló szavazásból személyes érintettség címén
kizárja.

Bertók Ferenc: szavazásra teszi fel a tiszteletdíjra vonatkozó javaslatot.
A képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
18/2017.(I.30.) számú határozat
Galambok Község Önkormányzata Képviselőtestület:
A 2011. évi CLXXXIX. törvény 80.§ /2/ bekezdésében
biztosított jogkörében
Borbás Sándor alpolgármester
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tiszteletdíját 2017. január 1-től bruttó 70.000,- Ft/hó
összegben állapítja meg.
Költségtérítését nem állapit meg.
A tiszteletdíj folyósításáról a Közös Önkormányzati Hivatal
gondoskodik.
Határidő: 2017. február 10.
Felelős: Vlasicsné Dörgönye Márta jegyző

Bertók Ferenc: Tájékoztatja a képviselőtestületet arról, hogy a Viridis-Pannónia kft
kezdeményezte a közszolgáltatási szerződés annak lejárata előtti ismételt 10 évre történő
megkötését. A jogszabályi előírások figyelembe vételével azonban tisztázni szükséges, hogy
közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül van-e lehetőség a szerződés megkötésére, mivel a
lakosság közvetlenül fizeti a díjat, így az önkormányzat részéről a szolgáltatás ellenértéke
nem állapítható meg. A probléma feloldására állásfoglalást kértünk, így annak kézhezvételéig
a szerződés ügyében nem indokolt döntést hozni.
A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.
Bertók Ferenc: megköszöni az ülésen való részvételt és a képviselőtestület ülését 16.50
órakor bezárta.

Kmft.

Bertók Ferenc
Polgármester

Vlasicsné Dörgönye Márta
Jegyző
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