Jegyzőkönyv
mely készült 2008. február 27-én
Bajót község testületi üléséről

Készült: 2008. február 27
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 Török Róbert képviselőket
kérte fel, jegyzőkönyv – vezetőként, pedig Horváth Attilánét mutatta be.
A képviselő-testület a napirendi pontokat és a hitelesítőket egyhangúan elfogadta.
I. Napirendi pont: 2008. évi költségvetés elfogadása
Beterjesztő: Tóth Zoltán polgármester
Előadó: Molnár Istvánné pü. Főmunkatárs
Tóth Zoltán polgármester: A Pénzügyi Csoport az elmúlt testületi ülésen
megbeszélt módosítások szerint a 2008. évi költségvetést átdolgozta és a
képviselők kézhez kapták.
Molnár Istvánné tájékoztatta a képviselő-testületet a jelenlegi költségvetési
hiányról és a táblázatok tartalmáról.
Molnár Istvánné: A tavalyi évben az önhiki feltételei mások voltak, mint az idei
évben, de úgy gondolja, hogy nagyon szép eredményt értek el a pályázatokkal, 15
millió forintot nyertek.
Tóth Zoltán polgármester: A bevételi oldalon lévő számok csak tervezettek, mert
még nincs meg a Holcim építési engedélye és ezeknek a bevételeknek a nagy
része, csak akkor folyik be, mikor megkapják az engedélyt.
Bognár Gábor: Akkor tulajdonképpen mennyi a túltervezés?
Molnár Istvánné: Túltervezés nincsen.
Bognár Gábor: A hiány mennyivel csökkenhet?
Molnár Istvánné: Négy millió forinttal, konkrét összeget nem tud mondani. A
dologi oldalról nem tudnak lehúzni, a környéken nincs még ilyen önkormányzat,
ahol ilyen alacsony dologi kiadásokkal dolgoznak.
Bognár Gábor: Át kéne gondolni, a kultúrház, a millenniumi ház költségvetését,
és a védőnő társulásba való bevitelét.
Orlovitsné Tarnóczy Tünde körjegyző: A védőnőt megérdeklődtük, ugyan
ennyibe pénzbe kerülne akkor is, ha társulásban lenne.
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Tóth Zoltán polgármester: Tájékoztatná a testületet, hogy a kerékpárútra
benyújtott pályázatot megnyertük. Kevesebb pénzt nyertünk, mint szerettünk
volna, bizonyos szakaszokat lehúztak, 15% önrész lesz, melyet 75%-ban
Nyergesújfalu fizet.
A továbbiakban a polgármester röviden ismertette a kerékpárút pályázatot, és a
Holcim Zrt-től befolyó pénzek felhasználási területét, és a beadandó pályázatokat.
Buzás Kelemen képviselő megérkezett
A képviselő-testület 2 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta:
BAJÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
3/2008.(II. 27.) számú rendelete
az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről
Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2008. évi
pénzügyi tervéről az alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet hatálya a képviselőtestületre, annak bizottságaira, Bajót Mogyorósbánya Körjegyzőségre és az önkormányzat által fenntartott költségvetési
szervekre terjed ki.
(2) E rendelet rendelkezéseit a helyi kisebbségi önkormányzat vonatkozásában a
kisebbségi önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 22.) számú
határozatában, foglaltak figyelembevételével lehet alkalmazni.1
A költségvetés címrendje
2. §
(1) Az államháztartásról szóló törvény 67. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az
önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint a 13. számú
melléklet alapján állapítja meg.
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A költségvetés bevételei és kiadásai
3. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2008. évi költségvetését
Működési kiadási főösszegét
Felhalmozási kiadási főösszegét
Működési bevétek főösszegét
Felhalmozási kiadások főösszegét
Működési forráshiány

145.006 E Ft
28.522 E Ft
118.761 E Ft
28.522 E Ft
26.245 E Ft

állapítja meg.
A 26.245 E Ft működési forráshiányt a költségvetésben rövid lejáratú hitelként
szerepeltetjük ( működési) a fedezet megteremtése érdekében a polgármester
gondoskodik a hitelkérelem határidőben történő benyújtásáról külön képviselőtestületi döntés alapján.
(2) Bajót Község Önkormányzat Képviselő-testülete a következő költségvetési
kiadási előirányzat csoportokat, illetve kiemelt előirányzatokat határozza meg,
41.383 E Ft Személyi jellegű juttatások
13.363 E Ft Munkaadókat terhelő járulékok
39.917 E Ft Dologi kiadások
1.928 E Ft Egyéb folyó kiadások
33.191 E Ft Működési célú pénzeszköz átadás
2.832 E Ft Társadalom és szociálpolitikai juttatás
3.014 E Ft Non profit szervek támogatása
1.000 E Ft Felújítás
10.400 E Ft Beruházás
934 E Ft Felhalmozási pénzeszköz átadás
15.466 E Ft Felhalmozási tartalék
649 E Ft Működési tartalék
742 E Ft Felhalmozási kölcsön törlesztése
8.229 E Ft Működési hiteltörlesztés
az alábbi jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
(3) Bajót Község Önkormányzat Képviselő-testülete a következő kiemelt bevételi
előirányzatokat határozza meg,
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3.756 E Ft Intézményi működési bevételek
73.990 E Ft Önkormányzatok
bevétele
26.690 E Ft Önkormányzatok
támogatása

sajátos

működési

költségvetési

19.094 E Ft Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
13.479 E Ft Támogatásértékű bevételek
846 E Ft Pénzforgalom nélküli bevételek
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.
(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen önkormányzati szinten a 2. számú melléklet
szerint állapítja meg a képviselő-testület.
(5) A normatív állami hozzájárulásokat
számú melléklet alapján hagyja jóvá.

jogcímenként a képviselő-testület a 3.

(6) Az önálló intézmény Bajót - Mogyorósbánya Körjegyzőség kiadásait és
bevételeit a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(7) A kisebbségi önkormányzatok bevételeit, kiadásait elkülönítetten tartalmazó
mérleget a 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
4. §
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2007. évi költségvetését részletesen a
következők szerint állapítja meg:
(1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő
feladatonkénti részletezését a 6. számú melléklet szerint.

beruházási

kiadások

(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadások célonkénti
ütemezését a 6. számú melléklet szerint.
(3) Önkormányzat kiadási előirányzatát, feladatonkénti megoszlását a rendelet
7. számú melléklete szerint.
(4) A több éves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) előirányzatait éves
bontásban a 9. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek
előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(5) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 8. számú melléklet
szerint.
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(6) Az önkormányzat valamint az önálló és részben önálló intézmény költségvetési
létszám előirányzatát a 14. számú melléklet szerint fogadja el.
(7) A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, a költségvetési év
folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések ismeretében a
10. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselőtestület az önkormányzat 2007. évi előirányzat-felhasználási
ütemtervét havi bontásban a 11. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A képviselő-testület az önkormányzat pénzellátási tervét havi bontásban a 12.
számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) Az önkormányzat a kiadások között 16.095 E Ft tartalékot állapít meg.
- melyből
649 E Ft
• Működési tartalék
- általános tartalék 500 E Ft
- céltartalék
149 E Ft
•

Felhalmozási tartalék
15.446 E Ft
- általános tartalék 2.000 E Ft
- céltartalék
13.446 E Ft

Részletes kimutatását a 16/A számú melléklete szerint hagyja jóvá.
(11) A kiadások és bevételek szakfeladatonkénti részletezését a 15, 15/A, 15/B,
16, 16/A, 16/ C számú mellékletek szerint hagyja jóvá.
5. §
A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. tv. 56. §a alapján:
„ A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 43. §-ának (1)
bekezdésében foglalt illetményalap 2008. évben 38.650 forint.”
A költségvetés végrehajtásának szabályai
6. §
Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a
könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
7. §
(1) A 3. § (1) bekezdésében kimutatott forráshiány fedezetének megteremtése
érdekében a képviselő-testület elrendeli, hogy a Bajót - Mogyorósbánya
Körjegyzőség készítse elő az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe jutott
önkormányzati kiegészítő támogatás benyújtásához szükséges igénybejelentést,
és elő kell készíteni a pénzintézethez benyújtandó hitelkérelmet.
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(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény
kimunkálásáról, valamint a hitelkérelem és határidőben történő benyújtásáról a
polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
8. §
“(1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti
átcsoportosítási jogát 1.000.000 Ft összeghatárig - mely esetenként a 200 e Ft
összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre ruházza. Egyéb esetekben a
képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja
magának.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester a következő
testületi ülésen tájékoztatja a testületet.
(3) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint
az önkormányzat költségvetési előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési
rendelet módosításáról a képviselő-testület a jegyző által történő előkészítése
után, a polgármester előterjesztése alapján, negyedévente dönt.
9. §
(1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek rendeletben meghatározott
bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzatfelhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük
terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe
vételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával
vállalhatnak kötelezettséget.
(3) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a
többletbevételük terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját
hatáskörben nem emelhetik fel, csak a testület jóváhagyását követően.
10. §
(1) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások
felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
(2) A testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önállóan gazdálkodó
költségvetési szerv is köteles betartani.
11. §
(1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek pénzellátásáról a Bajót Mogyorósbánya Körjegyzőség köteles gondoskodni a költségvetési rendelet 12.
sz. mellékletét képező pénzellátási terv alapján.
(2) Bajót - Mogyorósbánya Körjegyzőség az évközi előirányzat-módosításokról a
jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezeti.
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Záró és vegyes rendelkezések
12. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2008. január
1-jétől kell alkalmazni.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti a 3/2007 (II.14)
számú költségvetési rendelet.

Tóth Zoltán
polgármester

Orlovitsné Tarnóczy Tünde
körjegyző

Malagurszkiné Szabó Éva képviselőnő az ülést elhagyta.
Orlovitsné Tarnóczy Tünde körjegyző: A lakások bérleti díjáról szóló
rendeletünket hatályon kívül kell helyezni, és határozattal kell a bérleti díjat
megállapítani. Jelenleg 150 Ft/m2-es ár szerepel a rendeletünkben.
Buzás Kelemen: Ha nem tudjuk hány négyzetméter, hogyan határozzuk meg a
díját?
Tóth Zoltán polgármester: Tegyük rá az inflációt.
Buzás Kelemen: Mi lenne, ha 15.000 Ft lenne, garázs nélkül.
Orlovitsné Tarnóczy Tünde körjegyző: Mivel a másik szolgálati lakás, bérleti
díját lelakja az orvos, most csak a Szabadság utcai lakás díját határozzuk meg.
A képviselő-testület rövid vita, egyeztetés után egyhangú szavazattal az alábbi
rendeletet alkotta, és határozatot hozta.
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Bajót Község Önkormányzatának 4/2008 (II.27) sz. rendelete
a 20/2004 (XII.14) KT. Rendelet hatályon kívül helyezéséről.
Bajót Község Önkormányzata az 1990. évi LXV. Tv. 16.§-ának felhatalmazása
alapján az alábbi rendeletet alkotja.
1.§.
Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Önkormányzat
tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbér mértékéről” szóló
20/2004 (XII.14.) sz. KT rendeletet hatályon kívül helyezi.
2.§.
A rendelet kihirdetés napján lép hatályba.
A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Tóth Zoltán
polgármester

Orlovitsné Tarnóczy Tünde
körjegyző

31/2008 (II.27). önkormányzati határozat
Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő összkomfortos
lakásbérleti díját 15.000 Ft/hó összegben állapítja meg, úgy
hogy ezen összeg minden évben az éves inflációs ráta
mértékével emelésre kerül.
Felelős: Tóth Zoltán polgármester
Határidő: folyamatos
Orlovitsné Tarnóczy Tünde körjegyző: A vagyon rendeletünk jelenleg kimondja,
hogy az 1 millió forint feletti értékesítést a 24 óra napilapban hirdeti meg.
Csontos Tibor: Telkenként értendő?
Orlovitsné Tarnóczy Tünde körjegyző: A 24 órában való meghirdetést nem köti
a rendelet értékhatárhoz. „Az értékesíteni kívánt telkeket a képviselő-testület a 24
óra megyei napilapjában meghirdeti.” Kimondja még, hogy vagyon értékesítésekor
1 millió forint feletti vagyon piaci értékének meghatározása érdekében szakértő
bevonása szükséges. A kolléganőnk készített egy értékbecslést, mondja ki a
testület határozatban, hogy ezt az értékbecslést szakértői értékbecslésként
elfogadja vagy sem, ha nem, akkor értékbecslőt kell fogadnunk.
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta, és
határozatot hozta:
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Bajót Község Önkormányzatának 5/2008 (II.27) sz. rendelete
az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásainak
szabályairól szóló 9/2004 (IV.26) sz. rendelet módosításáról

Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. 16.§ (1) bekezdésében, a 79.§-ban és a 80.§-ban és az
Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 108.§ (1) és (2) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal
kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről a 9/2004. (IV.26) sz. rendeletének (
továbbiakban: R) módosítása céljából az alábbi rendeletet alkotja:
1.§
Az R. 13.§ (2) bekezdése hatályát veszti
2.§
(1)
(2)

A rendelet 2008. február 27-től lép hatályba.
A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Tóth Zoltán
Polgármester

Orlovitsné Tarnóczy Tünde
körjegyző

Záradék:
Kihirdetve: 2008. február 27. 18 óra

Orlovitsné Tarnóczy Tünde
körjegyző

32/2008 (II.27) sz. önkormányzati határozat
Bajót
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Havrancsik Tiborné értékbecslését az Öregkő utcai telkek
vonatkozásában, mint szakértőét elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Zoltán polgármester
A testületi ülés 18.30-kor:
10

Orlovitsné Tarnóczy Tünde körjegyző: A Helyi Választási Bizottság egy tagja
elköltözött ezért tagként a póttag lépne, és új póttagot kell választani, akinek
javasolná Katonáné Kállai Krisztinát.
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
33/2008 (II. 27. ) sz. önkormányzati határozat a 31/2006 (VIII.10.)
sz határozat módosításáról
Bajót Község képviselő-testület úgy dönt, hogy a Helyi Választási
Bizottság tagjaként Varga Gáborné, Bajót, Kossuth Lajos utca 8,
póttagként, pedig Katonáné Kállai Krisztina, Bajót Öregkő utca 3
szám alatti lakosokat választja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Orlovitsné Tarnóczy Tünde körjegyző
Tóth Zoltán polgármester: Korábban már hoztunk egy határozatot, hogy a
testület Göncz Zoltán részére 4 millió forintért, 2 telek kialakítása mellett és 4 éven
belüli beépítési kötelezettséggel felajánlja megvásárlásra az Öregkő utcai telkeket.
Most arról kellene hoznunk, hogy számára eladjuk.
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
34/2008 ( II.27) sz. önkormányzati határozat:
Bajót Község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Öregkő
utcai telkeket bruttó 4 millió forint értékben Göncz Zoltán
részére értékesíti, azzal a feltétellel, hogy a beépítési
kötelezettség 4 év, minimum két ingatlant kell a jelenlegi 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

Tóth Zoltán polgármester: Képviselői kérés érkezett, hogy az Önkormányzat
SZMSZ-ében az ülések kezdési idejét módosítsuk 17 órára.
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet hozta:
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Bajót Község Önkormányzatának 5/2008 (II.27) sz. rendelete
az önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 10/2007 (IV.26) sz. rendelet módosításáról

Bajót község önkormányzat képviselő - testülete a helyi önkormányzatról szóló
módosított 1990. évi LXV. tv. (továbbiakban: Ötv.) 1. § (6) bekezdése
pontjában, valamint a 18. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján
Ötv. szabályainak kiegészítéseként az önkormányzat és szervei szervezeti
működési szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) módosítása céljából
alábbi rendeletet alkotja.

és
a)
az
és
az

1.§.
Az R. 13.§ (1 ) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A képviselő-testület saját
munkaterve szerint tart ülést. Az éves munkatervben elfogadott képviselő-testületi
ülések kezdési időpontja: délután 17 óra.

2.§
(1)A rendelet 2008. március 1-től lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Tóth Zoltán
Polgármester

Orlovitsné Tarnóczy Tünde
körjegyző

Tóth Zoltán polgármester: A Millenniumi házban található nyomdagépre van
érdeklődő. A gép újszerű állapotban van, de korlátozott a használhatósága. Az
érdeklődőnek így is megfelelne, árajánlatot még nem tett, a gép új ára kb.: 1,5
millió forint volt. A testülettől kér felhatalmazást, hogy az érdeklődővel
tárgyalásokat folytathasson.

A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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35/2008 (II.27) sz. önkormányzati határozat
felhatalmazza
a
Bajót
Község
Képviselő-testülete
polgármestert a Millenniumi házban található nyomdagép
értékesítése
ügyében
tárgyalásokat,
folytasson
az
érdeklődőkkel.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Zoltán polgármester

Tóth Zoltán polgármester: A játszótér helyén, a Takarékszövetkezet mögötti
betonalap el lett dózerolva bruttó 350.000 Ft-ért. A területet le kell keríteni,
árajánlatokat kért vállalkozóktól.
Felhatalmazást kér a testülettől, hogyha
megfelelő árajánlat érkezik, akkor a kerítést elkészíthesse.
Török János: Az árajánlatról azért a testület tárgyalna.
Buzás Kelemen: A játszótérre honnét lehetne bejárni?
Tóth Zoltán polgármester: A Művelődési ház felőli kapukon.

A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

36/2008 (II. 27) sz. önkormányzati határozat
Bajót Község képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert
3 árajánlat beszerzésére, a játszótér kerítésére, az
árajánlatokat a testület bírálja el.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Zoltán polgármester

Csontos Tibor: 2004-ben felajánlotta az önkormányzatnak, hogy a területén utat
alakíthasson ki, hogy a kialakítandó telkekre bejárás lehessen. A telkek nem
kerültek kialakításra, ezért kéri a 77/2004 (IX.15.) számú önkormányzati határozat
visszavonását. Amennyiben a későbbiekben szükség lesz rá térítésellenében,
biztosítja a bejárást.
A képviselő-testület egy nem, 1 tartózkodás és 4 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
37/2008 (II.27) sz. önkormányzati határozat
Bajót Község Képviselő-testület a 77/2004 (IX.15) számú
önkormányzati határozatát hatályon kívül helyezi.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Zoltán polgármester
13

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

kmf.

Tóth Zoltán
polgármester

Orlovitsné Tarnóczy Tünde
körjegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Török Róbert
képviselő

Malagurszkiné Szabó Éva
képviselő
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