Jegyzőkönyv
mely készült 2008. február 7.
Bajót és Mogyorósbánya Községek
együttes testületi üléséről
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Készült: 2008. február 7.
Helyszín: Millenniumi ház, Bajót
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív alapján
Napirend: a mellékelt meghívó szerint
Az ülést vezeti: Tóth Zoltán Bajót község polgármestere
Tóth Zoltán Bajót község polgármestere köszöntötte a megjelenteket, és
megállapította, hogy Mogyorósbánya község képviselő-testülete határozatképtelen.
Jegyzőkönyv hitelesítésre Mogyorósbánya Község Képviselő-testületéből Kriszeg
Csaba képviselőt, Bajót Község Képviselő-testületéből Török János képviselőt kérte
fel, jegyzőkönyv - vezetőként, pedig Horváth Attilánét mutatta be.
A képviselő-testület a napirendi pontokat és a jegyzőkönyv-hitelesítőket egyhangúlag
elfogadta.
I. Napirendi pont: Bajót - Mogyorósbánya Körjegyzőség 2007. decemberi
rendelet módosításának megtárgyalása és elfogadása
Beterjesztő: Orlovitsné Tarnóczy Tünde körjegyző
Ea.: Molnár Istvánné pü. főmunk
Tóth Zoltán Bajót község polgármester: A képviselők a Körjegyzőség 2007.
decemberi rendeletmódosításról készült írásos anyagot kézhez kapták, a Pénzügyi
Bizottságok megtárgyalták. Felkéri Török Róbertet a bajóti Pénzügyi Bizottság
elnökét, hogy mondja el a testületek állásfoglalását.
Török Róbert: A Pénzügyi Bizottságok jelenlévő tagjai a Körjegyzőség 2007.
decemberi rendelet módosítását megtárgyalta és a határozatképtelenség miatt nem
tudja elfogadásra javasolni, javasolják, hogy a testültek azt tárgyalják meg.
Tóth Zoltán Bajót község polgármestere Kéri a testületeket, hogy először arra
szavazzanak, hogy jóváhagyják a Pénzügyi Bizottság elnökének kérését.
A képviselő-testületek egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
11/2008 (II. 07.) sz. bajóti önkormányzati határozat
Bajót és Mogyorósbánya Községek Képviselő-testületei úgy döntenek,
hogy Bajót és Mogyorósbánya Község Pénzügyi Bizottságainak
határozatképtelenségétől
eltekint,
és
2007.
évi
decemberi
rendeletmódosítást és a 2008 évi költségvetést a két község Pénzügyi
Bizottság jelenlévő tagjainak javaslata alapján megtárgyalja.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Zoltán Bajót község polgármester
Havrancsik Tibor Mogyorósbánya község polgármester
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Havrancsik Tibor polgármester: A volt dolgozó végkielégítésére a pályázat be lette adva?
Molnár Istvánné: Igen, de nem a körjegyzőség pályázott, hanem az önkormányzat.
Mogyorósbánya község testületének volt a kérése, hogy a pályázatot külön kezeljük.
A bajóti pályázat nyert.
Török Róbert: Először arról volt szó, hogy a mogyorósi testület eldönti, hogy közös
legyen, ha nyerünk, akkor kétfelé megy a pénz, vagy teljesen külön intézze Bajót.

Bajót község képviselő-testülete egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
12/2008 (II.07.) sz. bajóti önkormányzati határozat
Bajót Község Képviselő-testülete a Körjegyzőség 2007. decemberi
előirányzat módosítását 46.039 eFt kiadási és bevételi oldallal
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Zoltán Bajót község polgármester

II. Napirendi pont: Bajót - Mogyorósbánya Körjegyzőség 2008. évi
költségvetés megtárgyalása és elfogadása
Beterjesztő: Orlovitsné Tarnóczy Tünde körjegyző
Ea.: Molnár Istvánné pü. főmunk.
Orlovitsné Tarnóczy Tünde körjegyző: A szöveges beszámolóba beleírta, hogy az
5%-os béremelést megkapta a körjegyzőség államilag, a 13. havi bér pedig már bele
van épülve a havi fizetésbe.
Tóth Zoltán polgármester: Tavaly volt a jegyző asszonynál bérfejlesztési igény,
akkor a testület azt a döntést hozta, hogy bontsuk ketté, 18%-ot megkapott és a
többit az idei évben fogja megkapni. Ezt a teljesítményértékelés alapján történt 12%os alapbéremelés már a költségvetésbe be van építve.
Bognár Gábor: Erre Ő nem emlékszik, az biztos.
Török Róbert: A Pénzügyi Bizottság részéről mondaná, hogy a 2008. évi
költségvetést megtárgyalták, több kérdés merült fel. Az üdülési hozzájárulást tavaly
nem adtunk a dolgozóknak, ez idén be lett tervezve, erre egyértelmű állásfoglalást a
bizottság nem ad, a testület döntésére bízzák. Annyi javaslat született, hogy a 2008.
évi üdülési hozzájárulás és a jutalom összege összességében fedezze a 2007 évi
jutalmat, tehát a kettő együtt legyen 934.000 ft.
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Orlovitsné Tarnóczy Tünde körjegyző: Ezek a juttatások már minden cégnél
vannak. A 13. havi bért havi lebontásban kapják a köztisztviselők. Kiesett az az
összeg, ami a karácsonyi vásárlást fedezte. A jutalom az egyetlen eszköze, amivel a
dolgozókat ösztönözni tudja.
Tóth Zoltán polgármester: A 2007. évi költségvetés tavaly meg lett „nyírbálva”,
főleg a személyi juttatások összege, mindent elvettünk, csak a kötelező juttatások
maradtak meg. 2008-ban megnövekedtek a feladatok, nagyobbak az elvárások,
motivációt kell adni a dolgozóknak, hogy ne fásuljanak be, ne teljesítsenek rosszul.
Nem azt mondja, hogy a maximumot adjuk, de most van lehetőségünk a
támogatások megadására. Minden dolgozónk összevont munkakörben dolgozik.
Csak a kötelező juttatásokat kapják.
Tóth Zoltán polgármester viszonyítási alapul elmondta a testületnek, hogy a
nyergesújfalui pedagógusok milyen juttatásban részesülnek.
Orlovitsné Tarnóczy Tünde körjegyző: A jutalmat mindig évvégéig bent hagyjuk,
és a költségvetés függvényében van döntés róla, hogy ki legyen-e fizetve.
Török Róbert: Van-e olyan sajátos juttatás, ami után nem kell adóznunk?
Molnár Istvánné: Étkezési utalvány, a 3-szori ajándékutalvány, az üdülési
hozzájárulás.
Orlovitsné Tarnóczy Tünde körjegyző: Ezeknél nem tud differenciálni.
Bognár Gábor:
költségvetésünk?

Nem

értette,

akkor

tulajdonképpen,

hogyan

alakul

a

Tóth Zoltán polgármester: Melyik költségvetésről beszél?
Bognár Gábor: A Bajótiról, nem a körjegyzőségéről, Mogyorósbánya nevében nem
nyilatkozik. Mi hiába fogadjuk el, ha Ők nem fogják.
Molnár Istvánné: A forráshiánya az önkormányzatnak 25.887 eFt , nem tudtuk
figyelembe venni az iskola 2007. évi pénzmaradványát, tavaly nagy összeget
fizettünk vissza az ÖNHIKI-re, minden visszajövő pénzt levonva 16 millió forint hiány
marad. Az önhiki III. pályázaton 15 millió forintot nyertünk tavaly.
Orlovitsné Tarnóczy Tünde körjegyző: Karbantartásra is nagy összegek vannak
betervezve, abból is lehet megtakarítani.
Tóth Zoltán polgármester: Amiket a költségvetésbe beterveztünk az megállja a
helyét.
Bognár Gábor: Ezek a pluszok maradjanak meg.
Orlovitsné Tarnóczy Tünde körjegyző: Ezek mögött a megtakarítások mögött
nagyon sok munka van, és ezt tudja honorálni a juttatásokkal.
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Török János: Kell jutalomalapot képezni, a rendkívüli munkák elvégzésére.
Nagyságát nem vitatja, idén a nagy költségvetésnek is el kell bírni. Tudomásul kell
venni, hogyha a hivatal dolgozói nem végzik úgy a dolgukat, akkor nem lépünk előre.
Van rá remény, hogy az idei költségvetés jobb lesz, mint tavaly és javasolná, hogy az
üdülési juttatást a dolgozók kapják meg.
Rövid vita alakult ki az üdülési csekkek beváltóhelyeiről, és beváltási értékéről.
Bognár Gábor képviselő a 13. bérről kért tájékoztatást, melyet Molnár Istvánné adott
meg neki, ismertetve a törvényi előírásokat.
Bognár Gábor: Nézegette a táblázatot és személyi kérdésekben, nem tud rendesen
dönteni, mivel a dolgozók bérét nem ismerjük.
Tóth Zoltán polgármester: Név szerint természetesen nem kaphatják meg.
Török Róbert: Évről évre felmerül az, hogy megláthassuk a dolgozók bérét, név
nélkül.
Orlovitsné Tarnóczy Tünde körjegyző: Állásfoglalást kért a Közigazgatási
Hivataltól és Ők is azt mondták, hogy nem lehet.
Bognár Gábor: Lehet, hogy Ő Molnár Istvánnénak még béremelést is adna.
Azt szeretné, ha nem lenne semmilyen hiány.
Az iskolánál is meg kell nézni, hogy a munkaidőt kidolgozzák-e.
Tóth Zoltán polgármester: jelenleg a körjegyzőség költségvetéséről tárgyalunk. A
tavalyihoz képest a tervezett költségvetés 5 millió forinttal kisebb, úgy hogy már
tartalmazza a dolgozók részére bizonyos pluszokat. Azt kell eldöntenünk, hogy
akarjuk-e ezeket adni a dolgozóknak vagy sem.
Orlovitsné Tarnóczy Tünde körjegyző: Tavaly 40 milliós hiányunk volt és majd
nem teljes mértékben ledolgoztuk.
Bognár Gábor: Tavaly egy-két dolgot megszüntettünk. Így nem tud dönteni a
testület, ha nem ismeri a személyi béreket. Ki kell venni a költségvetésből.
Tóth Zoltán polgármester: Amiről most beszélünk az a jutalom és az üdülési
hozzájárulás a költségvetés tekintetében 1.352 eFt, úgy hogy hangsúlyozná, hogy 5
millió forinttal csökkent a közös költségvetésük és akkora összegben adnánk, ha
akarunk pluszjuttatásokat a dolgozóknak. Ez Bajót tekintetében 879 eFt,
Mogyorósbánya 473 eFt. Az a kérdés, hogy ezt akarjuk-e vagy ebből mennyit
akarunk. Bajót tekintetében erről a 800 eFt-ról beszélünk.
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Bognár Gábor: Ő azt javasolja, hagyjuk meg a tavalyi alapot, az üdülési csekket
kapják meg a dolgozók, mivel az adómentes. Tehát kapják meg a 936 eFt-ot, aminek
az adómentes része üdülési csekk a többi jutalomalap legyen.
Lenne másik javaslata, az üdülési csekket nyáron kell kiadni, hogy tudjanak menni a
dolgozók nyaralni, viszont a jutalom alapot „keményen” csak akkor adjuk, közös
testületin megszavazva, ha a közös költségvetésünk nulla.
Török Róbert: Ő azt javasolja, hogy azzal a feltétellel fogadjuk el, hogy a jutalomra
visszatérünk a novemberi közös testületi ülésen döntünk a jutalom kifizetéséről.
Orlovitsné Tarnóczy Tünde körjegyző: Álljunk meg, azért nem úgy van. Ahhoz
kötni egy köztisztviselő jutalmát, hogy egy költségvetés nulla legyen. A
szabálysértésnek, szociális ügyintézésnek mi köze van a költségvetéshez.
Bognár Gábor: Ez a baj, a szemlélettel van a gond.
Orlovitsné Tarnóczy Tünde körjegyző: Akkor legyen úgy, hogy a szeptember 15-ei
ülés után legyen kifizetve, ha a testületek megszavazzák. Erről legyen külön
határozat. Ha hiszi Bognár úr, ha nem a novemberi jutalom nem lett volna kifizetve,
ha a várt pénzek nem jönnek be.
Török Róbert: Nyugodtan fogadjuk el, hisz úgyis mi döntünk róla, hogy ki legyen-e
fizetve a jutalom.
Tóth Zoltán polgármester: Most már szavazzunk.
A képviselő-testület 1 tartózkodással és 5 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
13/2008 (II.07) sz. bajóti önkormányzati határozat
Bajót község képviselő-testület a Körjegyzőség 2008. évi költségvetés
jelen jegyzőkönyv 1 számú melléklete alapján 40.606 eFt kiadási és
bevételi oldallal elfogadja.
Határidő: 2008. január 1.
Felelős: Tóth Zoltán Bajót község polgármester
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
14/2008 (II.07) sz. bajóti önkormányzati határozat
Bajót község képviselő-testület a 2008. év költségvetés jutalom
keretének kifizetéséről a szeptemberi testületi ülésen dönt.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Zoltán Bajót község polgármester
Tóth Zoltán polgármester újból tájékoztatta a képviselőket a hivatali telefonok
tarifáiról és üzembe helyezéséről.

6

Mivel több kérdés hozzászólás nem volt a polgármester az ülést bezárta.

kmf.

Tóth Zoltán
Bajót Község polgármester

Havrancsik Tibor
Mogyorósbánya polgármester

Orlovitsné Tarnóczy Tünde
körjegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:
Mogyorósbánya Község részéről:

Kriszeg Csaba
képviselő

Bajót Község részéről:

Török János
képviselő
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