Jegyzőkönyv
mely készült 2008. február 21.
Bajót és Mogyorósbánya Községek
együttes testületi üléséről
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Készült: 2008. február 21.
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 mindkét község képviselő-testülete határozatképes.
Jegyzőkönyv hitelesítésre Mogyorósbánya Község Képviselő-testületéből Bacsa
Ferencné képviselőt, Bajót Község Képviselő-testületéből Bognár Gábor 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
Orlovitsné Tarnóczy Tünde körjegyző: Azért van szükség az ismételt
Közös képviselő-testületi ülésre, mert az államháztartási törvény végrehajtási
rendelet előírja, hogy együttes testületi ülésen kell elfogadni a költségvetést.
Tóth Zoltán polgármester: A Pénzügyi Bizottságok megtárgyalták az anyagot,
felkéri Bajót község Pénzügyi Bizottságának elnökét, mondja el állásfoglalásukat.
Török Róbert: A bizottságok megtárgyalták, és elfogadásra javasolják.
Bacsa Ferencné: Külön testületi ülésen a mogyorósi testület hozott egy határozati
javaslatot.
Tóth Zoltán polgármester: Kéri, hogy a határozati javaslatot az egyebek napirendi
pontban tárgyalják meg, most az előirányzat-módosítással foglakozzanak.
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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29/2008 (II.21.) sz. bajóti önkormányzati határozat
32/2008 (II.21) sz. mogyorósbányai önkormányzati határozat
Bajót és Mogyorósbánya Község Képviselő-testületei a Körjegyzőség
2007. decemberi előirányzat módosítását 46.039 eFt kiadási és bevételi
oldallal elfogadják.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Zoltán Bajót község polgármestere
Havrancsik Tibor Mogyorósbánya Község polgármestere

II. Napirendi pont: Bajót - Mogyorósbánya Körjegyzőség 2008. évi
költségvetés megtárgyalása és elfogadása
Beterjesztő: Orlovitsné Tarnóczy Tünde körjegyző
Ea.: Molnár Istvánné pü. főmunk.

Tóth Zoltán polgármester: Úgy ítéli meg, hogy tavaly célként kitűzött megtakarítás
nagyon jól látszik a jelenlegi költségvetésben, tavaly a Körjegyzőség dolgozóitól
minden egyéb juttatást megvontunk, ebbe a költségvetésbe beterveztük, és még így
is teljesült az az elvárás amit megfogalmaztunk. Azt gondolja, hogy a dolgozóknak
adjuk meg az egyéb juttatásokat is. A dologi juttatásokból már nem lát csökkentésre
lehetőséget, a személyi juttatások oldalon van a két kétséges tétel a jutalom és az
egyéb juttatások. A testület csak akkor tud a személyi oldalon spórolni, ha létszám
leépítést mond ki. Ezt a felelős vezető tudja megítélni, Ő úgy látja, hogy ennél kisebb
létszámmal már nem tudnak működni.
Török János: Nem érti okát, hogy miért kellett újra összeülnünk. Abban állapodtunk
meg, hogy a csonka Pénzügyi Bizottság véleménye alapján a költségvetést el lehet
fogadni. Bajót testülete el is fogadta, a Mogyorósbányai testület, pedig a testületi
ülésükön fog határozatot hozni róla.
Cseresznyés Erzsébet: Ez meg is történt, csak utána fogva számukra ismeretlen,
hogy miért kell újra itt ülniük. Nem hiszi, hogy a jegyzőasszony indítványozta ezt, sok
mindent hallott, öntsünk tiszta vizet a pohárba. Kényelmetlenül érzi magát. Mi
történt?
Havrancsik Tibor polgármester: Mindkét testület elfogadta a költségvetést. Neki
volt egy telefonos megkeresése a Közigazgatási Hivatal felé, elmondta, hogy a
Körjegyzőség költségvetését a két testület hogyan fogadta el. Azt mondták, hogy
amint a jegyzőkönyv bemegy „visszadobják”. Külön-külön ez nem működik, együtt
kell elfogadni a költségvetést, és minél előbb legyünk túl rajta. Ez az oka a mai
ülésnek.
Török János: Azért nem érti, mert Havrancsik úr is úgy állt fel az asztaltól, hogy igen
akkor ezt csináljuk. Mi volt az oka annak, hogy ezt a telefon beszélgetést lefolytatta a
Közigazgatási Hivatallal.
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Török János: Nagyon durván fogalmazva feljelentette a körjegyzőasszonyt. Innét
kezdve nem tud mást mondani, mint hogy az után a testületi után úgy ment haza,
hogy ezt az utat követjük, és külön-külön fogadják el a költségvetést.
Bognár Gábor: Mi volt a gond a költségvetéssel.
Havrancsik Tibor polgármester: A bajóti ülésen elhangzott egy olyan kérés, hogy a
bérekbe való betekintésre van-e lehetőség. Mogyorósbányán beszéltünk arról, hogy
még lehetne-e valamilyen megtakarítás. Erről külön-külön nem lehet dönteni, ezért
kért információt. Akkor mondták, hogy csak együttes testületi ülésen lehet erről
dönteni, ha a jegyzőkönyv így megy el visszadobják. Ezt az információt továbbította,
és ezért van a mai ülés.
Cseresznyés Erzsébet: Ő is úgy értelmezi, hogy Havrancsik úr feljelentette a
körjegyzőasszonyt, úgy gondolja, hogy erre a körjegyzőasszony nem szolgált rá.
Ezek után csak reményét tudja kifejezni, hogy Havrancsik úr ezek után a
Mogyorósbányai és a körjegyzőségi ügyekben is ennyire éber lesz, az üléseken, az
ülések előtt és az ülések előkészítő munkáiban is, és nem utána 3 nappal.
Havrancsik Tibor polgármester: Az ülések törvényességét nem tudja, ezért kért
információt.
Orlovitsné Tarnóczy Tünde körjegyző: A bérekre vonatkozóan már 2007-ben kért
állásfoglalást, melyet akkor el is mondott a képviselő-testületeknek, most ki is osztja.
Ő sem vette jó néven, hogy Havrancsik Tibor nem Őhozzá fordult. A Közigazgatási
Hivatallal érzése szerint jó a kapcsolata. Ezt Tiborral megbeszélte és bízik benne,
hogy a jövőre nézve nem lesz ilyen.
Tóth Zoltán polgármester: Az okokra rávilágítottunk, akinek a költségvetés
tartalmával kapcsolatban van kérdése, az tegye fel.
Bognár Gábor: Mai napig is azon van, különösen, hogy az állásfoglalást is meg
kapta, és a költségvetésre is nemmel szavaz, mert nem tudja, mire szavaz. Nem
tudja hol kell lenni a bérnek, valóban úgy van-e és az mennyi. Nem azt mondja, hogy
sok, csak nem tudja, mire szavaz. Így tulajdonképpen nem is tudnak olyan
költségvetést megszavazni, amire felelősséget vállalnak. Egyedül a jegyzőasszony
kompetenciája legyen, és Ő feleljen a dolgokért.
Tóth Zoltán polgármester: Egy korrekt megoldás van, kell egy belső ellenőrzést
kérni. Megnézik, hogy a bérek jól vannak-e, de akkor sem fognak a bérekről
tájékoztatást kapni.
Cseresznyés Erzsébet: A belső ellenőr az pénz, és most az a lényeg, hogy pénzt
takarítsanak meg. Az a feladat amire kérték a körjegyzőasszonyt, vizsgálja meg,
hogy mi a helyzet most, és meg mondhatja hogy hány dolgozó van, ebből ki hová
van besorolva, hány százalékkal vannak eltérítve. Javasolták, hogy lát-e lehetőséget
a 10%-os csökkentésre, ebben benne van hogy akár létszámcsökkentéssel, vagy
igenis juttatás elvonás, vagy lefelé való eltérítés. Volt már ilyen a történelemben. A
jegyzőasszonynak ezt tudnia kell, ő a munkáltató adjon egy javaslatot, és utána lehet
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egy belső ellenőrről dönteni, hogy a javaslatával mennyire értünk egyet. Össze lehet
lakosság arányosan hasonlítani a környező településekkel.
Tóth Zoltán polgármester: Tavaly volt egy átszervezés, akkor mindenki korrekt
tájékoztatást kapott a létszámok tekintetében. Ezek a vizsgálatok előre láthatóan
nem fognak eredményt hozni, csak a jegyzőasszonyt terheljük le vele.
Bacsa Ferencné: Megismételné azt a határozati javaslatot, amit Ők már
Mogyorósbányán elfogadtak. Úgy szólt, hogy a képviselő-testület kéri a
jegyzőasszonyt, hogy vizsgálja meg a közös Körjegyzőség költségvetését, tegyen
egy reális javaslatot a költségek csökkentésére, vizsgálja meg a 10% -os
költségcsökkentés lehetőségét, figyelemmel arra, hogy a következő években a
rendkívüli kiadások, mint az idei évben a jubileumi jutalom, mi az ami várhatóan
kiugró kiadás vagy bevétel 2009-2010-ig. Ha együtt akarnak dolgozni, látni kell
pénzügyileg is ezt az időszakot. Fogalmazzanak meg egy konkrét határidőt ennek
kidolgozására, és amennyiben egyetértenek, szavazzanak róla. Mondja el a
körjegyző, hogy milyen feltételekkel tud, vagy nem tud működni.
Tóth Zoltán polgármester: Támogatja, egyetlen rész van, ami számára nem
teljesen egyértelmű, a reális és a 10%. Maradjunk a realitásoknál.
Bacsa Ferencné: A jegyzőasszony által erre az időszakra reálisnak tartott ez az
egyik. A másik, hogy próbáljon kidolgozni egy olyan variációt, ahol elérhető 2-3 év
távlatában a 10%-os költségcsökkentés, figyelemmel ezekre a plusz-mínuszokra.
Tóth Zoltán polgármester: Érti, megnyugtatja, hogy nem ebben az évben akarják a
10%-os csökkentést.
Bacsa Ferencné: A kidolgozási határidő után a testületek tárgyalják újra és
módosítsák a költségvetést. Egyúttal azt javasolja, hogy addig a nem rendszeres és
olyan juttatásokat, amik a költségvetésbe bekerülhetnek azokat talán nem kéne
elkölteni.
Tóth Zoltán polgármester: Kéri a jegyzőasszonyt, hogy mondja el, hogy a nem
rendszeres juttatások esetében vannak szabályok.
Orlovitsné Tarnóczy Tünde körjegyző: Az üdülési hozzájárulást májusban kell
kifizetni, a 3 x 6.250 Ft-ra amit, nőnapra, köztisztviselői napra és októberben van
kifizetve.
Bacsa Ferencné: Ez kollektív szerződés?
Orlovitsné Tarnóczy Tünde körjegyző: Nem ez belső szabályzat.
Bacsa Ferencné: Minden belső szabályzatot lehet módosítani.
Cseresznyés Erzsébet: Az az első kérdés, hogy milyen határidőt mondunk a
kidolgozásra, mert ha májusig meg lehet oldani és elfogadjuk, akkor a kifizetéseknek
nincs semmi akadálya.
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Orlovitsné Tarnóczy Tünde körjegyző: Márciusig a 2009-2010-es évekre meg
lehet csinálni, de tele lesz „ha” szócskával. Nálunk a béreket helyi rendelet vagy
költségvetési törvény határozza meg. Nekünk nem úgy van, mint a
munkatörvénykönyvben. A bérünk áll a törvény által meghatározott illetmény alapból,
a képzettségi pótlékból, a középiskolai pótlékból, amit a helyi rendelet határoz, meg
és nem lehet visszavonni és még áll a teljesítményértékelésből. Ezek adottak, fixek,
amelyeket nem lehet elvonni.
Bacsa Ferencné: Ne most oldjuk meg. Beszélünk 2 eFt-os ajándékról, ne erről
beszéljünk, nézzük meg, hogy a 30%-al növelt bért, nem tudjuk, hogy hány
embernek van 30%-al eltérített besorolási bére. Az is benne van, hogy a munkabér
csökkenthető. Mikor tette be ezt a 30%-ot, nem tudom. Volt-e rá ok, hogy valakinek
csökkentett volna?
Orlovitsné Tarnóczy Tünde körjegyző: A 30%-ot évek során érték el a
köztisztviselők, a lefelé való eltérítésre nem volt ok.
Bacsa Ferencné: Mit szólna egy április közepi időponthoz, amire kidolgozza a kért
anyagot. Dolgozza ki mit tart reálisnak. Próbálja összerakni másfajta struktúrával,
más feltétel rendszerrel legalább 10% csökkentéssel, hogy hogyan tud működni egy
ilyen körjegyzőség, 2500 ember adminisztrációjának ellátásával. Nem könnyű. Ki kell
lépnie Önmagából, más utakat kell keresni, mint ami be van rögzülve.
Cseresznyés Erzsébet: Trendeket lehet állítani, és a 2004-2005-2006-ból lehet
előrevetíteni.
Somogyi Mihály: Van-e a testületnek arra joga, hogy a személyi juttatásokat
törvényileg meg lehessen tekinteni.
Tóth Zoltán polgármester: Most lett kiosztva az állásfoglalás, még neki sincs.
Cseresznyés Erzsébet: Összességében kérnék, nem személy szerint. Az
megtudható.
Somogyi Mihály: Megkérdezi a bajóti polgármestert, hogy tudja-e a dolgozói bérét.
Tóth Zoltán polgármester: Nem Ő a vezető. Ő a polgármester, a jegyzőasszony,
pedig a hivatalvezető. Annyi információja van, mint a testületnek. Úgy látja, hogy az a
javaslat, hogy mindkét képviselő-testület elfogadja a 2008. költségvetést, azzal a
feltétellel, hogy a jegyzőasszony dolgozza ki Bacsa Ferencné által kért adatokat.
Havrancsik Tibor polgármester: Mondja meg a jegyzőasszony, hogy mikorra tudja
elkészíteni.
Tóth Zoltán polgármester: Időhúzásnak látja, 550.000 Ft-ról (az egyéb juttatások
összege) beszélünk, egyszerűbbnek látja, ha kimondjuk, akarjuk vagy nem. Nem
hiszi, hogy ezzel kellene húzni az időt. Az, hogy minden bizonytalan az
elfogadhatatlan. A jutalomnál a bajóti testület úgy döntött, hogy majd az év végén a
teljesítések alapján döntenek. Fel kell vállalni, hogy adjuk, nem adjuk. Azért
terveztette be a jegyzőasszonnyal, mert úgy gondolta, hogy tavaly elvontunk minden
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juttatást, teljesültek a tavaly kitűzött célok, úgy gondolta célszerű lenne beépíteni ezt
a juttatást.
Cseresznyés Erzsébet: Nem erről szólt a javaslatuk, hogy legyen, vagy ne legyen
550 eFt, hanem arról van szó, hogy van egy költségvetés, aminek a legnagyobb
tétele a bér, a bérrel kapcsolatban, nem emlékszik, hogy azt a tanulmányt látta volna,
hogy ki az aki megkapja, ki az aki alá és fölé van térítve. Kardinális, rendrakási
kérdéseik vannak, és a rendrakás az itt kezdődik, hogy tudják, hogy érdekes módon
kifog derülni, hogy mindenki 20-al alá vagy fölé van térítve, ha ez így van bármelyik
is a kettő közül, akkor mind a kettő rossz. Ilyen nincs. Nem most. Ha áprilisi határidőt
kap a jegyzőasszony, akkor a májusi testületi ülésen megtárgyalják és a májusi
kifizetésnek akadálya nincsen. Erről határozzunk, nem az 550 eFt-on akadjunk ki,
mikor milliókról van szó, az nem elég. Ha azt mondják, hogy nem fizetik ki az 550
eFt-ot, azzal még nem lesznek elégedettek, kérik a 3,5 millió forintot is.
Tóth Zoltán polgármester: Ez az irány szerinte nem jó, irreális, de ez az Ő
véleménye.
Orlovitsné Tarnóczy Tünde körjegyző: Az eltérítéseken van a hangsúly, majdnem
minden köztisztviselő a maximális 30%-on van.
Tóth Zoltán polgármester: Amikor egy Suzukiban dolgozó bejön hozzá, mindenféle
felelősség vállalás nélkül, szakképzetlenül megkeres 136.000 Ft-ot nettóban, akkor
ne mondja senki, ismerve a mi dolgozóink bérszínvonalát, hogy a 30%-os,
eltérítéssel ezek óriási és kifizethetetlen fizetések. Mivel akarjuk motiválni a mi
alkalmazottainkat arra, hogy jól teljesítsenek, hogy elveszünk minden juttatást, mert
ha igen, akkor „hurrá, gratulálok”. Erzsébet Ön hogy motiválja a dolgozókat?
Cseresznyés Erzsébet: Azt mondja, ha nem elég a fizetés el lehet menni a
Suzukiba dolgozni. A motiváció olyan egyszerű, hogy tegyen le valamit az asztalra.
Tóth Zoltán polgármester: Az átlag életkorát nézve a dolgozóinknak, már letettek
az asztalra és még mindig itt vannak. Nap, mint nap látja a teljesítményüket, és azt
kell, hogy mondja, hogy a versenyszféra szintjén teljesítenek. Összevont
munkakörökben dolgoznak, kidolgozzák a napi munkaidejüket, nem hiszi, hogy Ön
szívesen dolgozna egy olyan cégnél ahol, állandóan támadások, elvonások, retorziók
érnék. Ha ez a cél, akkor nem kell körjegyzőség, hagyjuk.
Cseresznyés Erzsébet: Úgy érzi, hogy Ö egy kicsit átment „szakszervezetisbe”.
Feladat van, végre kell hajtani.
Tóth Zoltán polgármester: A reális célokat el tudja fogadni. A fölösleges, gerjesztett
indulatokat nem.
Bacsa Ferencné: A bajóti képviselőket is szeretné meghallgatni. Azt kell megérteni,
hogy ez nem támadás, amikor a költségvetés, nem tudja Bajóton mennyire, vannak
elengedve költségvetésileg, ők nem nagyon, mert jókora mínusz van, azt gondolom
Önöknél is az van. Minden költséget meg kell nézni és nem személyes támadások,
hanem kényszerűségek. Nem azt adták ki a jegyzőnőnek feladatként, hogy április 15ig le kell csökkenteni a költségvetést, nem ez a feladat. Várnak egy reális javaslatot,
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azért mert nem hajlandó abba belemenni, hogy kap 2.500 Ft-ot nőnapon vagy
valamikor. Akkor van reális csökkentés, ha a terület vezetője igaz, hogy kicsit
„lökdösve” valamilyen módon előáll egy más fajta javaslattal.
Orlovitsné Tarnóczy Tünde körjegyző: A teljesítmény értékelés alapján nem egy
évben lettek eltérítve a bérek, hanem évek során. A lányok teljesítménye nem
csökkent, hanem egyre több feladatot kapnak. Másfél fő leépítésre is került, így még
„fullon” vannak, és még egy ember azt mondta, hogy Ő már ezt nem csinálja tovább
és elmegy. Még ezen el kell gondolkodnia, hogy az Ő munkáját is hogyan tudja
pótolni. A költségvetésnél azért kell lökdösni, mert ez nem egy feltupírozott
költségvetés, hanem reális. A telefon és az iktatóprogramnál lát talán megtakarítást.
Az hogy kinek mekkora az eltérítése, az munkáltatói feladat.
Tóth Zoltán polgármester: Megerősíti Katikát abban, hogy a bajóti testület is a
költséghatékonyság mellet van.
Bacsa Ferencé: Megszólítaná Bognár Gábor és Török Róbert képviselőket, hogy Ők
is mondják el véleményüket, csak, azért hogy Ők rosszul látják, vagy
akadékoskodnak-e.
Török Róbert: Ezt teljes mértékben tudja, támogatja, ha 4-5 éve pont lett volna a
személyi bérekbe való betekintésének , akkor most nem lenne ez.
Orlovitsné Tarnóczy Tünde körjegyző: Minden költségvetésnél be lett terjesztve és
tájékoztatva lett a testület, hogy a személyi juttatások tartalmazzák a
teljesítményértékelést.
Török Róbert: Az állásfoglalás ismerete után már nem akarja senki tudni név
szerint, hogy ki mennyit keres.
Bognár Gábor: Ő csökkentés párti, el sem fogadta a költségvetést. Ha nála olyan
ember van, aki „nem húzza a céget” és azért van ott, hogy pénzt vigyen az plusz
kiadás. Nem állítja, hogy itt így van. Hosszabb távon, mindenképen az lesz a
bökkenő az önkormányzatnál, mert az egy dolog, hogy most emeltük a béreket.
Feltételezve közeledünk az Eu-hoz a béreket hozzá, kell igazítani. A létszámra
nagyon kell figyelni. Mindig a falu érdekeit nézte, ha hamarabb tudnak lépni talán az
iskolánk is megmarad. Az sem akarja, hogy visszaszedni a béreket, különösen
azoktól, akik tényleg húzzák a testületet. Ha sikerül, egy létszámcsökkentést
végrehajtani, hagyjuk ott a bértömeget és osszuk el, azoknak, akik vállalják a
munkát. Hosszú távon az önkormányzat fog jól járni. Erzsikével szemben nem
mondaná, hogy menjen el máshova aki nem érzi, Ő tudja, hogy nagyon nehéz
hozzáértő emberek találni és egyre jobban eljutnak oda aki megfelelő azt meg kell
becsülni. Senkivel semmi gondja, mindenkivel jó a kapcsolata a dolgozókkal. El kell
érni, hogy több jusson beruházásra.
Tóth Zoltán polgármester: Ezt a témát be is zárná, és kéri a testületeket, hogy a
fent elhangzott javaslatokkal fogadják el a 2008. évi költségvetést. Április 15-ig
készítse el a kért koncepciót a jegyzőasszony.
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A képviselő-testületek egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
30/2008 (II. 21.) sz. bajóti önkormányzati határozat
33/2008 (II. 21.) sz. mogyorósbányai önkormányzati határozat
Bajót és Mogyorósbánya Község Képviselő-testületei a Körjegyzőség
2008. évi költségvetését 40.606 eFt kiadási és bevételi főösszeggel
elfogadja azzal a feltétellel, hogy Orlovitsné Tarnóczy Tünde körjegyző
április 15-ig 2008-2010 évekre koncepciókat készít, ennek
függvényében döntenek a képviselő-testületek az egyéb juttattatások
kifizetéséről. Bajót és Mogyorósbánya Község Képviselő-testületei
elfogadják, hogy a jutalom kifizetésére a szeptemberi közös testületi
ülésen térnek vissza.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Zoltán Bajót község polgármestere
Havrancsik Tibor Mogyorósbánya Község polgármestere

III. Napirendi pont: Egyebek
 Kriszeg Csaba: Hogy tudnánk megoldani, hogy a két testület mindig
határozatképes legyen.
Bacsa Ferencné: Vegyék fel a testületi ülések előtt a telefont és telefonálják körbe a
képviselőket, hogy ki tud jönni.
Tóth Zoltán polgármester: Ezt nem támogatja, azt támogatja, hogy a képviselők
jelezzék, ha nem tudnak a testületi ülésre eljönni.

 Bognár Gábor: Nem az ő javaslata, hanem egyik képviselő társáé, de Ő
mondaná el, hogy hozzanak létre egy bizottságot, amelyben 2 fő mogyorósi
képviselő, 2 fő bajóti képviselő és a jegyzőasszony van és Ők néznék át a
költségvetést.
Orlovitsné Tarnóczy Tünde körjegyző: Erre vannak a Pénzügyi Bizottságok, a
ráadásul a Mogyorósiban még szakember is van.
Bacsa Ferencné: Az ötlet tőle származik, egy telefonos konzultáció alapján. Azért
van az ötlet, hogy segítsünk a jegyzőnőnek, és nem megtárgyalja a bizottság a
testületi ülés előtt félórával, hanem amikor ezen dolgozik, akkor szól, üljenek le és
beszéljék, meg ki mire gondol és találnak valamilyen közös utat.
Tóth Zoltán polgármester: Úgy gondolja, hogy ennek a bizottságnak a munkájában
vegyen rész a két polgármester is. Sok értelmét a bizottságnak nem látja, hisz a
Pénzügyi Bizottságoknak ez a feladata.
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Cseresznyés Erzsébet: A Pénzügyi Bizottság nem ezt végzi. Kap egy kész anyagot,
és azt mondják, ezt el lehet fogadni vagy nem.
Orlovitsné Tarnóczy Tünde körjegyző: Azt meg lehet csinálni, hogy a Pénzügyi
Bizottság egy külön napon összeül és tételesen, soronként átnézi a költségvetés
tervezetet.
Bacsa Ferencné: Azt mondja, hogy az önkormányzat a könyvelést adja ki
szolgáltató cégnek és meg tudja oldani fél áron. Egy ötlet, és az ötleteknek a fele
nem jön be, például ez sem. Az a gond, hogy egyikünk sem tudja átrakni magát a
másik gondolat világába. Egymással akkor tudunk szót érteni, ha megbeszéljük.
Bognár Gábor: A dolgoknak utána kell menni, sokszor nem tudják, mire teszik fel a
kezüket. Ha utána tud nézni, amivel megbízzák akkor más, hogy megy.
Török János: Az igazság az, hogy a költségvetést megkapja mindenki előre egy
héttel, van ideje átnézni, menni a hivatalba megkérdezni, amit nem ért. A bizottság
tényleg tárgyalhatja egy héttel előtte.
Tóth Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátja a bizottságra tett javaslatot.
Bacsa Ferencné: Az lenne a javaslata, hogy a Pénzügyi Bizottság egy héttel
korábban tárgyalja meg.
Tóth Zoltán polgármester: Ezt szavazzuk meg?
Török Róbert: Kell erről szavazni?

 Cseresznyés Erzsébet: A Bajóton készült jegyzőkönyvek mellékleteit is
kérnék e-mailben.

 Bognár Gábor: Térjünk vissza a régi testületi szokáshoz, hogy egyszer a
Mogyorósi és egyszer a Bajóti polgármester vezesse a testületi ülést.

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

10

kmf.

Tóth Zoltán
Bajót Község polgármester

Havrancsik Tibor
Mogyorósbánya polgármester

Orlovitsné Tarnóczy Tünde
körjegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:
Mogyorósbánya Község részéről:

Bacsa Ferencné
képviselő

Bajót Község részéről:

Bognár Gábor
képviselő

11

12

