Jegyzőkönyv
mely készült 2008. február 13-án
Bajót község testületi üléséről
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Készült: 2008. február 13.
Helyszín: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint
Napirend: a melléklet meghívó alapján
Az ülést vezeti: Tóth Zoltán polgármester

Tóth Zoltán polgármester a határozatképesség kinyilvánítása után köszöntötte a
megjelenteket, és az ülést megnyitotta.
Jegyzőkönyv-hitelesítésre Malagurszkiné Szabó Éva és Kriszeg Ilona képviselőket
kérte fel, jegyzőkönyv – vezetőként, pedig Horváth Attilánét mutatta be.
A képviselő-testület a napirendi pontokat és a hitelesítőket egyhangúan elfogadta.
I. napirendi pont: Beszámoló a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről
eseményekről
Előadó: Tóth Zoltán polgármester
Tóth Zoltán polgármester: A két ülés között történt eseményekről és
intézkedésekről a testület tagjai az írásos anyagot kézhez kapták, van-e kérdés ezzel
kapcsolatban. (1.számú melléklet )
Bognár Gábor: A rendőrnek a vállalkozók által felajánlott robogót, hogy adjuk át?
Tóth Zoltán polgármester: A vállalkozók a körzeti megbízottnak nem adhatnak
robogót, ezt így majd akkor az önkormányzat fogja adni.
Bognár Gábor: Azt nem lehet leírni, hogy kap egy lakást azért, hogy itt dolgozzon?
Orlovitsné Tarnóczy Tünde körjegyző: Nem, mert nekik a vezénylést nem köthetik
együttműködési megállapodáshoz.
Tóth Zoltán polgármester: Rákérdezett a körzeti megbízotti tanfolyamra, ez csak
három hetes. Megkérte a Nyergesi Őrs vezetőjét, hogy a márciusi testületi ülésre
jöjjön el és a kérdésekre adjon Ő választ.
Bognár Gábor: Lábatlanon is csak úgy odaadták nekik a lakást?
Tóth Zoltán polgármester: Bérleti szerződésük van.
Török Róbert: Jegyzőkönyve elmondhatja?
Tóth Zoltán polgármester: Hosszabb távon terveznek. Vállalja azt is, hogyha nem
ide van napközben vezényelve, a szolgálat letelte után a robogóval körbe megy a
faluban. Ez nagyon szimpatikus volt számára.
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A polgármester tájékoztatta a testület tagjait, hogy valószínűleg a kerékpárútra
beadott pályázatunk nyert.
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a polgármester beszámolóját.

II. Napirendi pont: 2007. évi rendeletmódosítás
Beterjesztő: Tóth Zoltán polgármester
Előadó: Molnár Istvánné pü. főmunkatárs
Tóth Zoltán polgármester: A képviselők az rendeletmódosításról készült anyagot
kézhez kapták, a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, felkéri Török Róbertet a bizottság
elnökét mondja el állásfoglalásukat.
Török Róbert: A Pénzügyi Bizottság a 2007. évi rendeletmódosítást megtárgyalta és
elfogadásra javasolja.
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Bajót Község Önkormányzatának
1/2008.(II. 13.)számú rendelete
a 2007. évi önkormányzati költségvetésről
és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló
3/2007.( II.14.)számú rendeletének módosításáról
Bajót Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló –
többször módosított – 1992. évi XXXVIII. Törvény 65. § (1) bekezdése, valamint a
68.§ (2) bekezdése alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az
államháztartás működési rendjéről szóló – módosított – 217/1998. (XII.30.)
Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2007. évi költségvetésről alkotott
3/2007(II.14.)számú költségvetési rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1.§
(1) A 2007. november 29.-december 31. között pótelőirányzatként átvett
pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése, a bevételi
előirányzatokat érintő határozatainak átvezetése miatt az alaprendelet 3.§ (1)
bekezdésében megállapított
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130.424 E Ft
9.021 E Ft
139.445 E Ft
9.021 E Ft
39.986 E Ft

Működési bevétellel
Felhalmozási bevétellel
Működési kiadással
Felhalmozási kiadással
Működési forráshiánnyal

és az önkormányzat 2007. évi
178.250 E Ft
12.358 E Ft
178.557 E Ft
12.051 E Ft
4.539 E Ft

Módosított működési bevétellel
Módosított felhalmozási bevétellel
Módosított működési kiadással
Módosított felhalmozási kiadással
Módosított működési forráshiánnyal

állapítja meg.
(2)A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat
61.355 E Ft
18.649 E Ft
48.010 E Ft
36.640 E Ft
2.966 E Ft
9.557 E Ft
1.380 E Ft
5.930 E Ft
554 E Ft
988 E Ft
Ft
1.412 E Ft
220 E Ft
2.947 E Ft

személyi jellegű juttatások
munkaadókat terhelő járulék
dologi kiadás
támogatásértékű működési kiadás
működési célú pénzeszközátadás államháztart.
Kívülre
társadalom- és szociálpolitikai juttatás
Kamatkiadások ( folyószámla hitel kamata )
Felújítás
intézményi beruházási kiadások
Felhalmozási célú pénzeszközátadás
Felhalmozási tartalék
Felhalmozási általános tartalék
Felhalmozási hitel kamata
Felhalmozási hitel

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
(3) Bajót Község Önkormányzat Képviselő-testülete a következő kiemelt bevételi
előirányzatokat határozza meg,
4.561 E Ft Intézményi működési bevételek
107.765 E Ft Önkormányzatok sajátos működési bevétele
45.156 E Ft Önkormányzatok költségvetési támogatása
450 E Ft Véglegesen átvett pénzeszközök
( felhalmozási )
23.735 E Ft Támogatásértékű bevételek
1.361 E Ft Pénzforgalom nélküli bevételek
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az alábbi jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
(4) Az (1) bekezdésében megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások
jogcímenkénti megoszlását mérlegszerűen önkormányzati szinten, a rendelet 1.
számú melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(5) (4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen önkormányzati szinten a 2/a. és 2/b. számú
melléklet szerint állapítja meg a képviselő-testület.
2.§
Az önkormányzat, valamint a költségvetési szervei, módosítás utáni előirányzatát a
4,5,6,7,8,9,12,14. számú melléklet, 1, 1/a, 1/b,1/c, 1/d, 2,2/a 2/b, 2/c, 2/d függelékek
tartalmazzák
3.§
(1) Ez a rendelet 2008. február 13-án lép hatályba. E rendelet hatályba lépésével,
egy időben a 17/2007 ( XI.28.)sz. költségvetési rendelet 3.§. (1), (2), (3), (4),(5),
(6), (7), (8) bekezdése és a 4.§ (1), (2), (3), (8), (9), (12) bekezdése hatályát
veszíti.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Tóth Zoltán
Polgármester

Orlovitsné Tarnóczy Tünde
körjegyző

III. Napirendi pont: 2008. évi költségvetés megtárgyalása
Beterjesztő: Tóth Zoltán polgármester
Előadó: Molnár Istvánné pü. Főmunkatárs

Tóth Zoltán polgármester: A 2008. évi költségvetésről készült anyagot a képviselők
kézhez kapták, a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, felkéri Török Róbertet a bizottság
elnökét, hogy mondja el a bizottság állásfoglalását.
Orlovitsné Tarnóczy Tünde körjegyző: Először az iskola és az óvoda
költségvetésének elfogadásáról hozzon a testület határozatot, majd a polgármester
béremeléséről és utána tárgyaljuk a támogatásokat, ha a táblák megtárgyalásánál
odaérünk.
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Török Róbert: Ő fordítva gondolná, először nézzük át, hogy a költségvetés hogy áll,
aztán térjünk rá a támogatásokra.
Orlovitsné Tarnóczy Tünde körjegyző: A Pénzügyi Bizottság ülésén jelen volt
Szlávik József igazgató, mivel a túlóránál és helyettesítésnél nem éreztünk akkora
csökkenést az átszervezés miatt, mint amit vártunk. A túlórákat már az átszervezés
figyelembevételével állították össze, a továbbképzésekre járók, egymást fogják
helyettesíteni. A továbbképzés a pedagógusoknak kötelező.
Bognár Gábor: Miért nem nyáron járnak a pedagógusok továbbképzésekre?
Orlovitsné Tarnóczy Tünde körjegyző: A továbbképzések is iskolaidőszakban
vannak.
Az önkormányzati hozzájárulás, ami a kiküldött anyagba be van állítva, valószínűleg
csökkenésre kerül, mert a zárásnál kerülnek a tavalyi felhasználások elszámolásra,
akkor mondja meg Nyerges, hogy mennyi volt a tavalyi évi pénzmaradvány.
Bognár Gábor: Ez kb. mekkora összeg lesz?
Molnár Istvánné: A költségvetési hiány a visszafizetésekből adódóan a zárás után
4-5 millió forinttal fog csökkeni, de még ezt nem tudjuk pontosan.
Bognár Gábor: Akkor olyan 20 millió forintnál megáll a költségvetési hiány? Legyünk
következetesek, mert jó, megoldottuk nincs iskola, de nehogy az legyen hogy a hiány
megmaradjon.
Orlovitsné Tarnóczy Tünde körjegyző: Hogy lehetne, hogy a hiány ugyanannyi
maradjon, ha az iskola átszervezése nem történik meg akkor a hiány most kb. 60
millió forint.
Török Róbert: A Gabi bácsinak az a baja, hogy ami ott megmarad 4 millió, az
nehogy szanaszét menjen.
Tóth Zoltán polgármester: Ez még csak terv, az, testületi döntés, hogy hová megy
az a 4 millió.
Bognár Gábor: A védőnőt évek óta kifogásolja, mert az kidobott pénz.
Tóth Zoltán polgármester: Ha nyergessel társulnánk, egy fő akkor is le lenne kötve
és az Emike ügyes és a bére közalkalmazotti besorolás alapján, van megállapítva.
Ha társulunk, nem alkalmazzák, mert rokkantnyugdíjas és fel kell vennünk mást a
helyére. Nem tudnánk megtakarítani.
Orlovitsné Tarnóczy Tünde körjegyző: Akkor érné meg ha plussz normatívát
kapnánk rá.
Bognár Gábor: Van esély arra, hogy nullás legyen a költségvetés az évvégén?
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Tóth Zoltán polgármester: Semmi, közelíteni tudunk.
Molnár Istvánné: Ha a felhalmozási bevételeket nem költjük el egyensúlyban a
felhalmozási kiadásokkal. Akkor nullás.
Tóth Zoltán polgármester: Nem tudjuk előre, hogy hány önhikit fogunk nyerni és
mennyi pénzt.
Bognár Gábor: Ebben a 20 millió forintos hiányban benne van a kerékpárút?
Tóth Zoltán polgármester: Igen benne van még a játszótér 8 millió forinttal és a
karbantartás 7 millió forinttal.
Tóth Zoltán polgármester: A játszótérre 8 millió van betervezve 3 millió már meg
van a Holcimtól, 1 millió a Kistérségtől.
Bognár Gábor: A játszóteret tudomásul veszi, és jól csinálják, a kerékpárút a
duplájára van tervezve, mert szerinte a feléből is meg lehet csinálni, 8 milliót
kifizetünk a kerékpárútra, 6-ból meg meg tudtuk csinálni az utak aszfaltozását.
Orlovitsné Tarnóczy Tünde körjegyző: Az felújítás volt.
Rövid vita alakult ki az útfelújítás körül.
Tóth Zoltán polgármester: El kell dönteni, hogy kell-e kerékpárút, amivel fejlődik a
falu. Ez egy közös projekt Nyergesújfaluval, mondjuk vissza?
Bognár Gábor: Amit a Holcimtól kapunk az be van tervezve?
Molnár Istvánné: Be van állítva. A felhalmozási bevételekből fedezhetjük a
felhalmozási kiadásainkat
Tóth Zoltán polgármester: Döntsük el, hogy fejlesztünk-e? Az most más, hogy mire
van pályázat, nem köteleztük el magunkat, vissza is mondhatjuk.
Molnár Istvánné részletesen ismertette, hogy a Holcim támogatásból származó pénz
a költségvetésben, mely sorokban szerepel.
Bognár Gábor: Enélkül, hogy alakulna a költségvetés?
Tóth Zoltán polgármester: Nem lenne miből fejleszteni.
Bognár Gábor: Semmi nem jön, és akkor is maradna a 25 millió forintos hiány?
Orlovitsné Tarnóczy Tünde körjegyző: Igen
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Bognár Gábor: Ő arra emlékszik, hogy a Holcim pénzt olyanra fordítják ami bevételt
hoz.
Tóth Zoltán polgármester: Ott van még az 77millió, amit kapni fogunk.
Bognár Gábor: Nagyon szépen el fog fogyni, lesz egy csövünk a falu fölött, és csak
ilyeneket tudunk csinálni. Telek kialakítás később hasznot hoz a falunak.
Tóth Zoltán polgármester: Várja a javaslatokat, hogy mire költsük el. A
telekalakításnál történt változás, van egy egyösszegű ajánlat a telek megvásárlására,
úgy érzi, hogy a testület afelé hajlik, hogy egy összegért adjuk el. Ő amellett van,
hogy csináljuk meg a telkek fejlesztését, és egyenként adjuk el őket. Van 77 millió
forint a Holcim pénzből, amit fokozatosan el tudunk költeni. Mit fog kezdeni Bognár
képviselő úr a hirtelen befolyt nagy összeggel. A jelenlegi lehetőségek
figyelembevételével ezeket a fejlesztéseket tudta a költségvetésbe betervezni.
Bognár Gábor: Ő mást gondol, amiről volt szó, ipari terület, a kishegyen telkek
kialakítása.
Orlovitsné Tarnóczy Tünde körjegyző: A TSZ felszámolásának befejeződése után,
amint a földek a Nemzeti Vagyonkezelő kezébe kerül, csak akkor tudjuk azokat
visszakapni.
Bognár Gábor: Abban egyeztünk meg, hogy a pénzt csak olyan beruházásba
fektetjük, ami hoz a falunak.
Tóth Zoltán polgármester: Nem egészen így volt, arról volt szó, hogy önrészként
fogjuk felhasználni fejlesztésekhez.
Török János: Igaza van a Gabinak, olyan fejlesztésre fordítjuk, ami hasznot hoz a
falunak, de ebbe a kerékpárút is belefér. A telkek kialakítására most, ha elő tudunk
teremteni 2 millió forintot, akkor kialakíthatjuk mi a telkeket.
Bognár Gábor: Most van rá pénz.
Tóth Zoltán polgármester: 6,5 millió forint körül lehetne az öt telket közművesíteni.
Bognár Gábor: Miért ilyen drágán?
Tóth Zoltán polgármester: Átnézte az árajánlatokat, a 6,5 millió forintba benne van,
a tereprendezés és közművesítés. Közművesítve egyenként 2,5 millió forintért el
tudjuk a telkeket adni.
Rövid vita alakult ki a bajóti és nyergesi telkek összehasonlítása körül.
Bognár Gábor: Tehát ebből fejlesztés a kerékpárút, és a játszótér?
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Molrnár Istvánné: És még az út felújítás, fénymásoló, laptop, fax, csapadékvíz
elvezetés, óvoda akadálymentesítés, iktató program, ravatalozó, halottasház
felújítása.
Bognár Gábor: Ettől félt, hogy laptopok lesznek belőle véve. Ő az önkormányzatot
úgy veszi, mintha az övé lenne.
Orlovitsné Tarnóczy Tünde körjegyző: Mindenki úgy veszi.
Bognár Gábor: Nem úgy veszi észre, a szövegesben sem.
Tóth Zoltán polgármester: Minden reggel 2 órát azzal tölt, hogy bekapcsolja a
számítógépet, mert haverhibás. Egy laptop 130.000 Ft-ba kerül, egy olyan, ami
használható, de nem kell neki, jó neki egy hagyományos gép is. Húzzák le és kész,
neki a munkavégzéshez kell ez az eszköz, de ha úgy gondolják, hogy erre nincs
szükség, hát legyen.
Orlovitsné Tarnóczy Tünde körjegyző: Azt be kell látni, hogy eszközök nélkül nem
lehet dolgozni, Bognár úr azt hiszi, hogy mi itt csak ülünk és a pénz csak úgy jött.
Tóth Zoltán polgármester: Ha úgy ítéli meg a testület, nem kell számítógép.
Bognár Gábor: Javasolná, hogy a Holcimtől kapott pénzt az önkormányzat külön
számlán kezelje.
Molnár Istvánné: Ezzel a lépéssel az önhiki pályázatból már ki is zárnak ennünket.
Orlovitsné Tarnóczy Tünde körjegyző: Mogyorósbánya ezért nem tudott pályázni
évekig.
Bognár Gábor: Elnézést neki, mint vállalkozónak így kell kezelni a pénzt.
Török Róbert: A számítógép mellett kell, hogy szóljon, mert elavult, rossz géppel
nem lehet dolgozni.
Bognár Gábor: Mondja el más is a véleményét, nem ő csinálja a költségvetést.
Tóth Zoltán polgármester: Elmondaná, hogy mi van meg a fejlesztéshez. Építési
engedéllyel, vízjogi engedéllyel rendelkezésre állnak a következők: ravatalozó,
tűzoltószertár. Az Öregkő utca csapadékvíz elevezéséről a tervek meg vannak. Van
2 beadott pályázatunk az egyik az óvoda akadálymentesítésére, a másik a
kerékpárútra. Várható, hogy kiírásra kerül a TEUT illetve a Céde pályázat, itt a
ravatalozót minden további nélkül be lehet adni, arra is van betervezve önrész.
Várható útfelújításra kiírás, erre is lehet pályázni. Ezek be vannak tervezve, ezek a
lehetőségek, ezekhez van kész anyag. Egy hónapon belül a Holcimnak meg lesz a
környezethasználati engedélye és onnantól kezdve kb.19 mFt-nyi pénz be fog folyni
tőlük, és ha nem költjük el az év végéig, akkor bele fog olvadni a működési hiányba.
Vagy elköltjük okosan. Ezért javasolta, hogy próbáljuk meg az ipari parkot fejleszteni,
a telkeket kialakítani. Ez nem megy egy perc alatt, nincs még a kezünkben az a
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földterület, ami a telkek kialakítására alkalmas, dolgozunk rajta. Módosítani kell a
rendezési tervünket is.
A Holcimtól befolyó pénz 50 milliós részre azért jó, mert nincs az építési engedélyhez
rendelve, akkor hívjuk le amikor akarjuk. A 30 mFt-os rész pedig 10 év alatt kerül
kifizetésre.
Bognár Gábor: Tudomásul veszi, hogy miket terveztek be fejlesztésre. Vannak
benne jó dolgok. Nem szavazott volna a Holcimra, ha nem olyanra fordítják a
bevételt, ami pénzt hoz a falunak. Meg kell a földeket vásárolni az ipari parknak.
Tóth Zoltán polgármester: Elővásárlási jogunk van ezekre a földekre, de amíg nem
a miénk, addig nem tudunk pályázni.. Júniusra lesz kiírva pályázat az ipri parki
infrastruktúra fejlesztésére. Addigra szerencsés esetben a miénk lehet az említett
földterület.
Bognár Gábor: Megszűnt az iskola, lesz egy csövünk, a hiány be van tervezve, 25
millió forint. Kifelé a faluba meg az megy, hogy emelések vannak.
Tóth Zoltán polgármester: A kommunális adó emelés azért van, amit már az előző
üléseken is elmondott, mert bezáródik a hulladéklerakó. Javasolja, hogy a jövő évtől
kezdve az AVE szedje be a hulladékszállítási díjat közvetlenül a lakosságtól, és a
kommunális adót, pedig át kell gondolni, csökkenteni, és a település fejlesztésére
fordítani.
Török János: Neki lett volna egy olyan javaslata, hogy Nyergesújfalun legyen egy
szelektív hulladékválogató az ipari parkban és a cementgyár, elégette volna. Nem
kellene szállítási díjat fizetni.
Tóth Zoltán polgármester: Nem a szállítási díj drágítja meg, hanem a
hulladékkezelés. Nem térhetünk el a környékbeli díjaktól, erre az AVE-nek van egy
számítási sémája, ezt kormányrendelet írja elő, amitől nem térhet el. Jelenleg a
térségben nálunk a legalacsonyabb a hulladékkezelési díj. Tatabánya például már
most is közel 60 Ft-al fizet többet literenként mint mi.
Bognár Gábor képviselő Úr mondja meg, hogy melyik fejlesztés nem indokolt
szerinte, illetve várja a javaslatokat.
Bognár Gábor: Minden indokolt, a holcim pénznél van gondja, azt úgy használjuk,
hogy a lakosság is lássa, hogy az a „csőből” jön. Propagálni kellene, hogy a
fejlesztés miből van, reklámokkal, plakátokkal. Szép játszóteret lehet csinálni belőle,
ami kiadás.
Tóth Zoltán polgármester: A Holcim pénzért nagyon megdolgozott, ha nem ez lett
volna akkor nem erről beszélnénk, nem beszélnénk erről a pénzről, szóba se jönne
semmiféle fejlesztés, hanem csendbe ülnének. Ha el szeretne költeni ebből 4 millió
forintot akkor elvárja, hogy a testület támogassa. Mindenki várja ezt a játszóteret és
úgy gondolja, hogy a falu javát szolgálja. A kerékpárútnak is mindenki örülni fog, sok
a turista, hosszú távon ez is hasznot fog hozni. Ezek nem elhibázott gondolatok, ha
valaki jobbat tud mondani, mondja. Nem mindig látszódnak azonnal az eredmények.
Úgy emlékszik, hogy mikor a döntésről volt szó Bognár úr nem is volt jelen, nem
szavazott. Ráadásul tavaly készített egy fejlesztési koncepciót, amit a testület
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elfogadott. Akkor is kérte, hogy mondja el mindenki a véleményét, javaslatait. Ez a
fejlesztési koncepció összhangban van a költségvetésben betervezett projektekkel.
Török János: A Holcimtől rendelkezésre álló pénzt jelenleg telkekre nem tudjuk
elkölteni, tehát az előbb felsorolt dolgokra kell elkölteni. Ki kell plakátolni, hogy ezek a
Holcim pénzből vannak.
Török Róbert: A plakáttolással egyet ért, úgy hogy a Holcim támogatással valósult
meg.
Molnár Istvánné: Áprilisig ki tudjuk húzni hitelállomány nélkül.
Bognár Gábor: Az bosszantja, hogy úgy csinálnak, mintha nem tudnák miben
állapodtak meg.
Török János: Abban egyeztünk meg, hogy a falu érdekét képezi.
Tóth Zoltán polgármester Török János kérésére újra ismertette a Holcimtól kapott
pénzösszegeket.
Tóth Zoltán polgármester: Ami nem hoz pénzt az a játszótér. Viszont javítja a lakók
komfortérzetét.

Kriszeg Ilona egyéni elfoglaltsága miatt az ülést elhagyta.
Orlovitsné Tarnóczy Tünde körjegyző: Az iskola és az óvoda költségvetését még
nem szavaztuk meg. Már elmondta, hogy a helyettesítés nem fog felhasználásra
kerülni.
Török János: Szlávik igazgató olyan kész anyagot kap kézhez, amin nem kell
vitatkozni.
Tóth Zoltán polgármester: Az iskola költségvetésével van e valakinek kérdése?
Bognár Gábor: Az óvodával nincs semmi gondja, de az iskolánál a technikai
dolgozók létszámát meg kell nézni.
Orlovitsné Tarnóczy Tünde körjegyző: Másfél technikai dolgozójuk van és
Pénzügyi Bizottsági ülésen el is mondta a munkabeosztásukat.
Bognár Gábor: Elmondta, hogy 15,30-ig van napközi, délben kezdenek ebédeltetni,
csak azt nem érti, hogy a napközis tanár, hogy csinálja meg a heti óráját, marad 3
óra ami a 22-től nagyon messze van.
Orlovitsné Tarnóczy Tünde körjegyző: A napközis 11 órára megy dolgozni.
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Bognár Gábor: Pár éve ő kért vizsgálatot, minden gyerekhez elment és kiszámolta,
hogy mennyit tanítanak. Van-e szakkör. A mogyorósi igazgatónőt kérte fel
segítségnek. És Ő mondta, hogy ennyi óra mellett, ennyi pedagógus nem tudja
megcsinálni, a kötelező óra számot. Kijött a vizsgálat eredményeként, hogy még két
fő kell. Nem érti, mit csinál ott annyi ember?
Tóth Zoltán polgármester: Szlávik igazgató úrnak minden kéréshez pozitív a
hozzáállása. Kéri, hogy az óvoda és az iskola költségvetésre szavazzon a testület.
Csontos Tibor képviselő megérkezett.
A képviselő-testület 1 nem szavazattal 7 igen az iskola költségvetésére az alábbi
határozatot hozta:

15/2008.(II.13) sz. önkormányzati
Bajót Község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kernstok
Károly Általános Iskola bajóti tagintézményének 2008.évi
költségvetését Nyergesújfalu Város képviselő-testülete részére
elfogadásra javasolja. Működéséhez 16.832eFT Bajót község
Önkormányzata által nyújtott támogatás értékű működési kiadást
biztosít.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Zoltán polgármester

A képviselő-testület egyhangú szavazattal az óvoda költségvetésére az alábbi
határozatot hozta:
16/2008.(II.13) sz. önkormányzati
Bajót Község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Bóbita Óvoda
bajóti tagintézményének 2008.évi költségvetését Nyergesújfalu
Város képviselő-testülete részére elfogadásra javasolja.
Működéséhez 13.625 eFT Bajót község Önkormányzata által
nyújtott támogatás értékű működési kiadást biztosít.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Zoltán polgármester

Orlovitsné Tarnóczy Tünde körjegyző: Előző ülésen be lett a polgármester úr
részére 10 %-os béremelés terjesztve. Amit reálisnak tart. A tavalyi év során jó
munkát végzett, a Holcimnál elért eredmény is neki köszönhető. A jutalom alapot a
polgármester úr nem tarja jónak. Nagyon pejoratív a megítélése.
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Török János: Tavaly volt jutalom?
Tóth Zoltán polgármester: Igen volt és köszöni szépen, de a jutalomtól nem érzi jól
magát.
Orlovitsné Tarnóczy Tünde körjegyző: A béremelés összege annyi mint a tavalyi
jutalom összege.
Török János: Az állam által adott béremelés már benne van a 10%-ban? Vagy
összesen 15%-os béremelést kap a polgármester.
Orlovitsné Tarnóczy Tünde körjegyző: Így van.
Török Róbert: Számításai szerint nem annyi, mint amit a jegyzőnő számolt. És a
költségtérítés?
Molnár Istvánné részletesen ismertette, hogy a polgármester bére miből tevődik
össze.
Török Róbert: Neki ezzel az egésszel az a baja, hogy az ezelőtti ciklus előtt nem
volt divat a béremelés és a jutalom sem. Furcsa, hogy a polgármester harcol a
társadalmi szervek támogatásának csökkentése mellett, de a polgármester
béremelésért a jegyzőnő harcol.
Orlovitsné Tarnóczy Tünde körjegyző: A támogatásnak semmi köze a bérhez.
Török Róbert: A Szikra Sportegyesület támogatásánál van egy javaslat, hogy az
energia támogatását tegyük vissza.
Török János: A támogatás meg van csak más a neve.
Malagurszkiné Szabó Éva: Török János volt polgármesternek mit szoktak
megszavazni?
Török János: Itt volt hosszú évekig és csak a kötelező béremelést kapta, jutalmat
soha. De most nem erről van szó.
Rövid vita alakult ki a régi polgármester bére körül.
Csontos Tibor: Lehet követendő példa, hogy se jutalom, se béremelés senkinek.
Orlovitsné Tarnóczy Tünde körjegyző: A polgármester is bérből, fizetésből él,
ugyanúgy neki sincsenek túlórái. Jól csinálja, amit csinál.
Mondjanak javaslatot mi legyen.
Török János: Ő 10%-ot javasol összesen, az állami béremeléssel együtt. Vagyis az
előző évhez képest legyen 10%.
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Bognár Gábor: Várjanak, itt még van 100.000 Ft jutalom is betervezve.
Rövid számítgatások következtek, hogy mennyi volt és mennyi lesz a polgármester
bére.
Bognár Gábor:
megmagyarázni.

Meghagyná

a

tavalyi

jutalom

alapot,

mert

könnyebb

Tóth Zoltán polgármester: Kategorikusan kéri, hogy a testület ne szavazzon meg
jutalomalapot, és szeretné elmondani, hogy béremelést sem kért. A jegyző asszony
önálló javaslata ez a béremelés.
Bognár Gábor: nem csak az Ővét akarja, hanem vannak olyan juttatások, amik nem
kötelezőek, hiányos költségvetésnél nem szerencsés mindenféle juttatást betervezni.
A faluba már így is kiment, már szóltak neki. Javasolná, hogy a jutalomalapot tartsuk
meg és kössük ahhoz, hogy a költségvetésbe mi jön be, és ha szeptemberben úgy
látják, azonnal vonjanak vissza, ami nem kötelezően adható. Senkivel semmi baja.
Tóth Zoltán polgármester: A körjegyzőség költségvetését már elfogadták, ahhoz
nem kell hozzányúlni. A körjegyzőségnél 5 millió forint megtakarítást tudnak
felmutatni.
Rövid vita alakult ki, hogy a körjegyzőség dolgozóinak mennyi munkája van, hogyan
lettek a feladatok elosztva.
Török János: A plusz feladatokat jutalmazni kell.
Bognár Gábor: Megismétli a javaslatát, hogy legyen jutalomalap és ha 0-ás lesz a
költségvetés, akkor legyen kiosztva.
Orlovitsné Tarnóczy Tünde körjegyző: Volt két javaslat szavazzon a testület róluk.
Török Róbert: Elismerjük a polgármester munkáját, év végén a jutalmat
egyhangúlag elfogadtuk. Megérti, hogy a jutalom számára nem szimpatikus, de meg
lehet magyarázni. A jutalomról év végén dönt a testület, hogy megérdemli-e vagy
sem, de ha megszavazom most a béremelést azt adni kell, ha megérdemli ha nem.
Orlovitsné Tarnóczy Tünde körjegyző: Kéri a testület, hogy először szavazzanak
az Ő javaslatára a 9,3-as szorzóra.
A képviselő-testület 5 nemmel és 1 tartózkodással szavazott.
Orlovitsné Tarnóczy Tünde körjegyző: Ki szavaz arra, hogy 9 legyen a szorzó?

14

A képviselő-testület 4 igennel és 2 tartózkodással szavazott.
A képviselő-testület fenti szavazatok alapján az alábbi határozatot hozta:

17/2008 (II.13) számú önkormányzati határozat
Bajót Község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Bajót
község
polgármester
illetményének
szorzóját
9-ben
állapítja meg. Alapilletményét összegszerűen 347.850 Ft-ban
állapítja meg.
Felelős: körjegyző
Határidő: azonnal
Tóth Zoltán polgármester: Öt civil szervezettől érkezett támogatási kérelem. Itt
jegyzi meg, hogy Török Róbert képviselő állításával szemben sohasem harcolt a civil
szervezetek támogatásának csökkentéséért. Sőt az ellenkezőjéért kíván harcolni.
Viszont bizonyos aránytalan támogatások ellen igen is fel kíván lépni.
A Pincebarátok Körének kérését, kéri, hogy mondja el Török János alpolgármester
úr, mert az írásos kérelem nem érkezett meg.
Török János: A Hegyközség megszűnt és így a borversenyek lebonyolításához nem
kapnak támogatást. Marad az Öregkő Pincebarátok Köre és Ők nem tudják fedezni a
költségeket, ezért kéri az önkormányzat támogatását 25-30.000 Ft-al.
Tóth Zoltán polgármester: Ő 30.000 Ft-ot javasolna.
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
18/2008 (II.13) sz. önkormányzati határozat
Bajót Község Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az
Öregkőaljai Pincebarátok Körét 30.000 Ft-al támogatja a 2008.
évi költségvetésből.
Határidő: a költségvetés elfogadása
Felelős: Tóth Zoltán polgármester
Paul Zoltánné: Neki eszébe sem jutott, hogy a Rozmaring énekkar részére
támogatást kérjen, ha lehetne, akkor most szóban beterjesztené támogatási igényét.
Tóth Zoltán polgármester: A civil szervezetek minden rendezvényen részt vesznek,
nem húzzák ki magukat semmiből.
A képviselő - testület röviden megtárgyalta a Jázmin Asszony kórus, a Mazsorett és
a Rozmaring énekkar támogatási kérelmét.
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Tóth Zoltán polgármester: Mivel ez a három civil szervezet nincs bejegyezve ezért
a testület, nem tudja anyagilag támogatni Őket.
A Bajótért Egyesület is kérelemmel fordult a testülethez, ők minden évben nagyon
nívós szüreti felvonulást szerveznek. Számukra bruttó 120.000 Ft-ot javasol.
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
19/2008 (II.13) sz. önkormányzati határozat
Bajót Község Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Bajótért
Egyesületet 120.000 Ft-al támogatja a 2008. évi költségvetésből.
Határidő: a költségvetés elfogadása
Felelős: Tóth Zoltán polgármester
Tóth Zoltán polgármester: A Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság azzal a
kéréssel fordult hozzánk, hogy a gépjárművük, egy Lada Niva üzemeltetési
költségéhez 10.000 Ft-tal járuljunk hozzá. Már telefonfeltöltő-kártyával támogatjuk
őket.
A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
20 /2008 (II.13) sz. önkormányzati határozat
Bajót Község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEM
Katasztrófavédelmi Igazgatóság kérését nem támogatja.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Zoltán polgármester

Tóth Zoltán polgármester: Az utolsó támogatási kérelem, melynek összege
2. 560.000 Ft. Ő nem támogatja ezt a kérést. Nem a támogatással van baja, csak
kétségbe vonja, hogy erőn felül kell egy foci csapatot támogatni. Ezt a kérést
körüljárta, körbenézett a környező településeken is. Sokkal stabilabb költségvetéssel
rendelkező településeken, mint például Süttő, vagy Pilismarót, jelentősen kevesebb
támogatást kp a sport. Ez azt jelenti, hogy Süttőn 1,3, míg Pilismaróton 1,6 millió Ftal, azaz átlagosan 1 millióval kevesebbel, mint mi. Elismerve azt, hogy az elért
teljesítmény jelentős, mégis el kell gondolkodni azon, hogy feladata-e egy
önkormányzatnak, ráadásul ilyen forráshiányos önkormányzatnak, hogy profi
csapatot tartson fent. Azt hallja, hogy játékos oldalról komoly szponzorálások vannak.
Az önkormányzatnak az a feladata, hogy a fiataloknak, lehetőség szerint minél több
fiatalnak biztosítson sportolási lehetőséget. Szponzorokat kell keresni a sportklub
számára, most olyan helyzetben van a Szikra, hogy megteheti. Ezzel is csökkentve
az önkormányzat terheit. A klub felnőtt játékos tagjai (21) közül 7 bajóti, de csak kb.
1 játszik.

16

Török Róbert: Több van, csak nem rendelkeznek bajóti lakcímmel, ide számítja
azokat, akik itt kezdtek kiskorúkban.
Tóth Zoltán polgármester ismertette az általa kiszámított bevételi összegeket és ezek
körül rövid vita alakult ki.
Tóth Zoltán polgármester: Ő még egy focistát nem látott egy települési
rendezvényen sem, egyszer az Aradi Sándor vett részt a falunap előkészületénél. A
többi civilszervezet tagjai, minden alkalommal részt vesznek az előkészületekben, a
programok egy jó részét is ők adják, nekik ezért adunk 50-70 eFt támogatást. Itt érzi
az aránytalanságot. Tegyék meg azt, hogy menjenek el szponzorokat keresni.
Mindenki annyit vállaljon amennyit elbír.
Török Róbert: Ő szívesen leadná a válláról ezt a terhet és nem csak Ő, de ha ezt
megteszik, akkor vége, tényleg vége. Eggyel kevesebben vannak edzők, mert
egyikük ezt megtette.
Tóth Zoltán polgármester: Tisztán szerette volna látni a Szikra költségvetését. De
felteszi mi a fontosabb? Legyen-e iskola, útfelújítás, játszótér, csapadékvíz elvezetés
stb.. Prioritásokat kell felállítani. Amikor ilyen kényes kérdésekről beszélünk, akkor
ezt sem hagyhatjuk szó nélkül. Ő 2.000.000 Ft-ot tervezett be.
Török János: A 2.000.000 Ft-ra tegyük rá az áfát is.
Molnár Istvánné: Erre nem jön áfa.
Tóth Zoltán polgármester: Ő nem akar a Szikrától elvenni, csak szeretett volna
tisztán látni. És nyomatékkal kéri az elnök urat, hogy aktívabban keressenek
támogatókat a klub számára, mert a jelenlegi helyzet magában hordozza a
lehetőséget (dobogós helyezés a megye I. listáján) és minden plusz támogatóval az
önkormányzat terhei csökkenthetők.
Török Róbert: A Megye I és II között nincs nagy különbség.
További rövid egyeztetés után a képviselő-testület 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
21/2008 (II.13) sz. önkormányzati határozat
Bajót Község Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Szikra
Sportegyesületet 2.394.000 Ft-al
támogatja a 2008. évi
költségvetésből.
Határidő: a költségvetés elfogadása
Felelős: Tóth Zoltán polgármester
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Tóth Zoltán polgármester: A két ülés közötti beszámolóban már említette, hogy
Mária zarándokút létrehozásáról tárgyaltak, ehhez kér 100.000 Ft támogatást a
képviselő-testülettől.
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
22/2008 (II.13) sz. önkormányzati határozat.
Bajót Község Képviselő-testület a 2008. évi költségvetésből a
Mária zarándokút létrehozásához 100.000 Ft támogatást nyújt.
Határidő: a költségvetés elfogadása
Felelős: Tóth Zoltán polgármester
Orlovitsné Tarnóczy Tünde körjegyző: A mogyorósbányai testület nem volt
határozatképes a körjegyzőség ülésén, hétfőn összeültek és Ők is elfogadták a
költségvetést. Határozatot hoztak arról, hogy májusig mutasson ki 10% csökkenést a
költségvetés főösszegéből. Ezt nem tudja megoldani. Az iktatóprogramnál, telefonnál
lehet megvalósítani megtakarítást, de négy milliót nem tud csökkenteni, irreálisnak
tartja. Mondta, hogy ez lehetetlen feladat, de azt mondták, oldja meg.
Tóth Zoltán polgármester: Telefonon felhívta Őket és elmondta, hogy ezt együtt,
közös testületi ülésen lehet csak megtárgyalni.
A Körjegyzőségről tartott rövid vita után a testület részletesen megnézte, átbeszélte a
költségvetés támogatásokról és a pályázati önrészről szóló táblázatát.
Bognár Gábor: Ha szeptemberig a költségvetés nem úgy alakul, mint szeretnénk
akkor a személyi juttatásokat, amik nem járnak „állítsuk le”.
Török Róbert: Igazság szerint, most csak 3 főről, a polgármesterről, a védőnőről és
a millenniumi házban dolgozóról dönthetünk.
Bognár Gábor: A körjegyzőségnél és bármikor módosíthatunk.
A képviselő-testület 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
23/2008 (II.13) sz. önkormányzati határozat
Bajót Község Képviselő-testület úgy dönt hogy a körjegyzőség
készítse el a Bajót község önkormányzatának költségvetését az
elhangzott módosításokkal és utána terjessze újra a testület elé.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tóth Zoltán polgármester
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IV. Napirendi pont: Egyebek
Tóth Zoltán polgármester: Mint kértük a védőnő átdolgozta és elküldte a Védőnői
Szolgálat 2007. évi beszámolóját, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Tóth Zoltán polgármester: A Kistérségben elkészült az egységes szerkezetbe
foglalt közoktatási intézkedési terv, melyet testületünknek határozattal kellene
elfogadnia.
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
24/2008 (II.13) sz. önkormányzati határozat
Bajót Község Képviselő-testülete az Esztergom és Nyergesújfalu
Többcélú Kistérségi Társulás közoktatási feladat-ellátási,
intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervét.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Zoltán polgármester
Tóth Zoltán polgármester: Az Ister - Granum átalakult Ister-Granum Korlátolt
Felelősségű Európai Csoporttá (EGTC). Arról kell nyilatkoznunk, hogy az
egyezményt jóváhagyjuk, és csatlakozni kívánunk hozzá.
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
25/2008 (II.13) sz. önkormányzati határozat
Bajót Község képviselő-testület úgy dönt, hogy csatlakozni kíván
az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi
Együttműködési
Csoportosuláshoz,
jóváhagyja
annak
Alapszabályát és Egyezményét.
Egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a Csoportosulást
létrehozó Egyezményt aláírja, valamint a Csoportosulással
kapcsolatos személyi döntések tekintetében teljes jogkörrel
eljárjon.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Zoltán polgármester
Orlovitsné Tarnóczy Tünde körjegyző: A gyermekvédelmi rendeletünket kellene
módosítani, mivel az iskolából jelzés érkezett, hogy 2 tanuló valószínűleg nem kap
otthon megfelelő étkezést. A szülő nem tudja az étkezetés 50%-t kifizetni. Ezért
lenne szükség a rendelet módosítására.
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
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Bajót Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2008 (II.13) számú rendelete a
gyermekek védelmének szabályozásáról.
Bajót Község Önkormányzat Képviselő-testülete ( Továbbiakban Képviselő-testület)
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény
(továbbiakban: Gyvt.) 157.§.(5) bekezdésében 18.§ (1) bekezdés b) pontjában és
21.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás, valamint a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében a 12/2006
(IX.21.) sz. KT rendeltét (továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja:
1.§
Az R. 6.§ az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:
„ (4) A nevelési oktatási intézmény javaslatára és szociális helyzetére figyelemmel a
rendkívüli gyermekvédelmi kedvezmény keretében maximum a tanév vagy nevelési
év időtartamára ingyenes étkeztetésben lehet részesíteni”.
2.§.
(1) E rendelet 2008. február 14-én lép hatályba.
(2) (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Tóth Zoltán
Polgármester

Orlovitsné Tarnóczy Tünde
körjegyző

Orlovitsné Tarnóczy Tünde körjegyző: Beszéltünk már a játszótérről, 3 millió
forintot ad a Holcim, 1 millió forintot a Kistérség, tehát a testületnek 4 millió forintról
kell döntenie, mivel a polgármester csak 1 millió forintig dönthet.
A teljes összeg a költségvetésbe be van építve.
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
26/2008 (II. 13) sz. önkormányzati határozat
Bajót Község Képviselő-testület 8 millió forintot biztosít 2008. évi
költségvetésben a játszótér létrehozására. Felhatalmazza a
polgármestert az árajánlatok beszerezésére és a legmegfelelőbb
árajánlat kiválasztására.
Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Zoltán polgármester
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Orlovitsné Tarnóczy Tünde körjegyző: Már volt szó róla, hogy a leendő körzeti
megbízottnak ahhoz, hogy ide tudjon költözni konyhabútorra, és gáztűzhelyre lenne
szüksége.
Tóth Zoltán polgármester: Őszintén elmondta, hogy nincs anyagi lehetősége a
bútorvásárlásra, 2 gyermeke van, a felesége gyesen és a rendőri fizetés sem olyan
magas, hogy most ezt a beruházást fel tudja vállalni.
A képviselő-testülete rövid vita után az alábbi határozatot hozott:
27/2008 ( II.13) sz. önkormányzati határozat
Bajót Község Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 2008. évi
költségvetésből a körzeti megbízott részére 120.000 Ft-ot
biztosít, konyhabútor és gáztűzhely vásárlásra.
Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Zoltán polgármester

Tóth Zoltán polgármester: Az Öregkő utcai telkekre Göncz Zoltán ajánlatot tett, a
testületnek döntenie kell, hogy számára az ingatlanokat eladja. Értékbecslés
elkészült. A telkek becslésénél figyelembe vettük, hogy ezek a telkek nem
közművesítettek. Több árra ki van dolgozva.
Bognár Gábor: Emlékszik, hogy volt határozat róla, hogy 5 millió forintért értékesíti a
testület.
Csontos Tibor: Öt millió forint, de az önkormányzat közművesíti és marad 3 millió
forint
Tóth Zoltán polgármester: Nem, 5 millió forint, de az ön kormányzat elkészíti 1,5
millió forintért a tereprendezést, út kialakítást.
Csontos Tibor: Akkor marad 3,5 millió ehhez képest 3,2 millió az ajánlat. Mi a jobb
nekünk? Ad 3,2 millió és nem kell csinálnunk semmit.
Bognár Gábor: Van, a közművesítésre árajánlat?
Tóth Zoltán polgármester: Mindenre van árajánlat. Fel veszi a Kapcsolatot Göncz
Zoltánnal, de a testületnek meg kellene egy árat határoznia.
Orlovitsné Tarnóczy Tünde körjegyző: Arra figyeljünk, ha mi teszünk árajánlatot
akkor minket ajánlati kötöttség fog kötni, Ő mondjon árat.
Molnár Istvánné: Arra is figyeljünk, hogy nekünk az áfát be kell fizetnünk.
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Csontos Tibor: Tudjuk mit hoz ide, és azt üzeni ez az ajánlat még két hétig áll. Ha
meg tudunk egyezni az árban, onnét nincs gondunk a telkekkel. Mi is jól járjunk és Ő
is.
A képviselő-testület további vita után az alábbi határozatot hozta:
28/2008 ( II.13) sz. önkormányzati határozat:
Bajót Község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Körjegyzőség
köztisztviselője által készített értékbecslését elfogadja mint
szakértői értékbecslést és az Öregkő utcai telkeket bruttó 4 millió
forint értékben felajánljuk megvásárlásra Göncz Zoltán részére.
Beépítési kötelezettség 4 év, és minimum két ingatlant kell a
jelenleg 5 építési telekből kialakítani.
A telkek közművesítése, az út kialakítása és az átíratási és
kimérési költség a vevőt terheli.
Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Zoltán polgármester
Bognár Gábor: A megtakarításokból létre kellene hozni egy pályázati alapot civil
szervezetek részére, úgy hogy 50%-os önrész terheli Őket. A cementgyári pénznél
erre gondolt.
Tóth Zoltán polgármester: Megint a támogatási oldal növekszik.

kmf.

Tóth Zoltán
Polgármester

Orlovitsné Tarnóczy Tünde
körjegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Kriszeg Ilona
képviselő

Malagurszkiné Szabó Éva
képviselő
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