Jegyzőkönyv
Bajót és Mogyorósbánya Községek együttes testületi üléséről
Készült: 2008. április 15.
Helyszín: Általános Iskola (alsó) Mogyorósbánya
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív alapján
Napirend: a mellékelt meghívó szerint
Az ülést vezeti: Havrancsik Tibor, Mogyorósbánya község polgármestere
Havrancsik Tibor köszönti a megjelenteket, és megállapítja, hogy mindkét község
képviselő-testülete határozatképes. A jegyzőkönyv hitelesítésére Bajót község képviselőtestületéből Török János képviselőt, Mogyorósbánya Község képviselő-testületéből Kríszeg
Csaba képviselőt javasolja, a jegyzőkönyv vezetésére felkéri Orlovitsné Tarnóczy Tünde
körjegyzőt.
A képviselő-testület a napirendi pontokat és a jegyzőkönyv-hitelesítőket egyhangúlag
elfogadja.
1. Bajót-Mogyorósbánya
megtárgyalása

Körjegyzőség

2007.

évi

költségvetési

zárásának

Orlovitsné Tarnóczy Tünde elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság kérése annyi volt, hogy
külön sorban legyen kiemelve a pályázaton elnyert végkielégítés összege. Ennek
módosítása megtörtént, az anyag kiosztásra került.
Bacsa Ferencné elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottságok Mogyorósbánya részéről
elfogadásra javasolják.
Török Róbert a Pénzügyi Bizottság nevében Bajót részéről szintén elfogadásra javasolja.
A képviselő-testületek egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozzák:
47/2008 (IV.15.) sz. bajóti önkormányzati határozat
63/2008 (IV.15.) sz. mogyorósbányai önkormányzati határozat
Bajót és Mogyorósbánya Községek Képviselő-testületei a Bajót Mogyorósbánya
Körjegyzőség 2007. évi költségvetési zárását jelen jegyzőkönyv 1. számú melléklete
alapján 45.837 eFt kiadási és 46.039 eFt bevételi oldallal elfogadja. Mogyorósbánya
Község Önkormányzata 137 e Ft-ot átutal Bajót Község Önkormányzata részére.
Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Zoltán Bajót község polgármestere
Havrancsik Tibor Mogyorósbánya község polgármestere
2. Bajót-Mogyorósbánya Körjegyzőség 2008. évi költségvetés módosításának
megtárgyalása
Molnár Istvánné kiegészítése az előzőleg kiküldött anyaghoz képest, az 1. sz. mellékletben
történtek változások. Elmondja, hogy a személyi juttatásoknál a jutalom és járulékai kivételre
kerültek, a dologi kiadásoknál a továbbképzések összege csökkentve lett. Így a bevétel és a
kiadás megegyezik.
Bacsa Ferencné elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottságok szintén tárgyalták, a végeredményt
sajnos nem tekintik teljesen végeredménynek, de az előirányzat módosítást elfogadásra
javasolják.

1

A képviselő-testületek 13 igen - 1 ellene szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozzák:
48/2008 (IV.15.) sz. bajóti önkormányzati határozat
64/2008 (IV.15.) sz. mogyorósbányai önkormányzati határozat
Bajót és Mogyorósbánya Község Képviselő-testületei a Körjegyzőség 2007. decemberi
előirányzat módosítását jelen jegyzőkönyv 2. sz. melléklete alapján 39.985 eFt kiadási
és bevételi oldallal elfogadják.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Zoltán Bajót község polgármestere
Havrancsik Tibor Mogyorósbánya Község polgármestere
3. Beszámoló Bajót Község Önkormányzat 30/2008. (II.21.) sz. és Mogyorósbánya
Község Önkormányzat 33/2008. (II.21.) sz. határozatainak végrehajtásáról
Orlovitsné Tarnóczy Tünde elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottságok hosszasan tárgyalták a
napirendet. Kérésként felmerült, hogy a számítógépek infrastruktúráját mérje fel, hogyan
lehet a gépek számát csökkenteni, milyen fejlesztésre szorulnak. A bekért árajánlat szerint a
jelenlegi 8 db, Bajóton található számítógép fejlesztése 759 E Ft-ot tenne ki, winchester
bővítésre és monitor cserére is szükség lenne. A szerver kiépítése 220 E Ft-ot tenne ki.
Tóth Zoltán javaslata, hogy adjanak több időt a körjegyzőnek több árajánlat bekérésére.
Véleménye, hogy a jelenlegi számítógépek számára szükség van, mert bizonyos
munkakörök igénylik azt, hogy külön gépen dolgozzanak. Elsődleges célnak a szerveres
mentést tartja.
Cseresznyés Erzsébet egyetért az idő rövidségével, javasolja, hogy a körjegyző több
informatikustól kérjen be árajánlatot. Nem ért egyet azzal, hogy azért legyen külön
számítógép, hogy külön tevékenységekre használják. Ennek kivédésére ott vannak a kódok,
mellyel minden gépet le lehet védeni. Reálisnak tartja, hogy 9 fő mellett 1 db tartalék gép
legyen. Javaslata, hogy a körjegyző végeztessen komplex felmérést a cégekkel, mert nem
biztos, hogy hozzá kell nyúlni a gépekhez, csak winchester bővítést kell végezni. Egy sík
képernyős, jogtiszta gép programokkal együtt 140 E Ft-ért beszerezhető. Ebben az esetben
már le lehet csökkenteni a gépek számát létszám + 1 gépre. A kéthetenkénti szervermentést nem tartja jó ötletnek, sűrűbb mentést javasol.
Bacsa Ferencné megjegyzése, hogy az anyagnak csak egyik része az informatikai kérdés.
Véleménye szerint a körjegyző által összeállított anyag nem komplett, nem azt kapták, amit
vártak. Nem tért ki fontos részletekre. Nem lehet úgy javaslatot tenni, hogy nincs legalább
megemlítve a bevételi forrás attól függetlenül, hogy korlátozottak a bevételi források. A
működés anyagi feltételeinek adottnak kell lenni, ezt mindenki látja. Összességében 40-41 M
Ft-os körjegyzőségi kiadás vetíthető előre az idei és a következő két évre. Úgy gondolja,
hogy ha a módszereken lehet változtatni, akkor a költségvetésen is lehet változtatni. Nem
közvetlen
bevételszerzésre
gondol,
hanem
különböző
pályázati
rendszerek
önkormányzatokon keresztüli feltétel megoldására.
Tóth Zoltán megjegyzése, hogy a két önkormányzat feladata, hogy bevételt teremtsen.
Véleménye, hogy nem elég a körjegyző felé feltételeket támasztani és számon kérni, hanem
segíteni is kell a munkáját. Ha valamelyik képviselőnek információja vagy ötlete van, azt
ossza meg a körjegyzővel.
Orlovitsné Tarnóczy Tünde elmondja, hogy egyértelmű, hogy a két önkormányzat
bevételeinek megteremtése a körjegyzőségen keresztül működik. A pályázatokon kívül más
bevételi forrást nem lát. Az a pályázat, ami költségvetési rendeletben kimondottan a
körjegyzőségekre lett kiírva, nagyon le lett szűkítve, szigorú feltételeket szabtak, mellyel a
körjegyzőségek nagy részét kizárták.
Török János véleménye, hogy nem szabad különválasztani a körjegyzőséget és a
képviselő-testületeket. A képviselő-testületeknek kötelessége működtetni a körjegyzőséget.
Minden képviselőnek kötelessége segíteni a körjegyzőség munkáját, illetve minden
körjegyzőségben dolgozónak kötelessége segíteni a képviselők munkáját. Véleménye, hogy
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a körjegyzőségben dolgozó munkatársak képzettek, jól végzik munkájukat. Ha valamelyik
képviselő jelzést ad, azt nem szabad sértésnek venni, mert a lehetőségeket kutatni kell, hol
tudják a képviselők segíteni a körjegyzőség munkáját. Bacsa Ferencné javaslatait
megszívlelendőnek tartja.
Bognár Gábor kérdése, hogy az adatvédelem megoldott-e a programoknál?
Orlovitsné Tarnóczy Tünde válasza, hogy tűzfallal van védve.
Bacsa Ferencné több fogadókészséget kér a körjegyzőtől. A képviselők időt szánnak a
segítségadásra, de ehhez a körjegyző segítség kérése kell.
Havrancsik Tibor megköszöni a kiegészítéseket. Véleménye, hogy a körjegyzőségnek
működnie kell a jelenlegi felállásban.
A képviselő-testületek 14 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozzák:
49/2008 (IV.15.) sz. bajóti önkormányzati határozat
65/2008 (IV.15.) sz. mogyorósbányai önkormányzati határozat
Bajót és Mogyorósbánya Község Képviselő-testületei a körjegyző beszámolóját Bajót
Község Önkormányzat 30/2008. (II.21.) sz. és Mogyorósbánya Község Önkormányzat
33/2008. (II.21.) sz. határozatainak végrehajtásáról elfogadják azzal a feltétellel, hogy
a körjegyző az elhangzott javaslatokkal és módosításokkal átdolgozza a beszámolót.
Határidő: következő körjegyzőségi képviselő-testületi ülés
Felelős: Orlovitsné Tarnóczy Tünde körjegyző
4. Egyebek
- Orlovitsné Tarnóczy Tünde elmondja, hogy Bacsa Györgyné, aki az idei évben
Mogyorósbányán végezte az ellenőrzést, bejelentette, hogy jövő évtől nem tudja vállalni a
munkát. Az Államháztartási Törvény kimondja, hogy a költségvetési szervre folyamatos
keretszerződéssel kell alkalmazni egy belső ellenőrt. A körjegyzőségre jelenleg Csicsatkáné
Etával van ilyen keretszerződésük. Kérdése, hogy egyesítsék-e az ellenőrzést, és egy belső
ellenőrt alkalmazzanak a két községre, vagy maradjon két külön belső ellenőr?
Bacsa Ferencné javaslata, hogy egy belső ellenőr legyen, mert a feladatok jelentős része a
körjegyzőségen keresztül fut.
Orlovitsné Tarnóczy Tünde elmondja, hogy ebben az esetben jövőre egy belső ellenőrzési
tervet kellene körjegyzőségi ülésen elfogadni, ami tartalmazza Bajót és Mogyorósbánya
ellenőrzését. Jelenleg élő, határozatlan idejű szerződése van a körjegyzőségnek a belső
ellenőrrel. Az idei év belső ellenőrzési tervének végrehajtását már megkezdte, úgyhogy az
idei év ellenőrzését el tudná végezni Bajót és Mogyorósbánya vonatkozásában is.
Bognár Gábor kérdése, hogy a belső ellenőr évente egyszer ellenőriz? Ezeket a
jelentéseket láthatják a képviselők?
Orlovitsné Tarnóczy Tünde válasza, hogy évente a belső ellenőrzési tervben foglaltaknak
megfelelően ellenőriz. Természetesen ad-hoc kérdésekben is ellenőrizhet. Az előző évi
belső ellenőrzést mindig a zárszámadással egyidőben kell a testület elé terjeszteni.
A képviselő-testületek 14 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozzák:
50/2008 (IV.15.) sz. bajóti önkormányzati határozat
66/2008 (IV.15.) sz. mogyorósbányai önkormányzati határozat
1. Bajót és Mogyorósbánya Község Képviselő-testületei úgy határoznak, hogy 2009. évtől
kezdődően Bajót és Mogyorósbánya Községek belső ellenőrzését egy belső ellenőr
végzi. A körjegyzőség a belső ellenőr személyére árajánlatot kér be.
2. A 2008 évi belsőellenőrzési tervet Mogyorósbánya tekintetében is Csicsatka Lászlóné
belső ellenőr végezze.
Felelős: körjegyző
Határidő: 1. pont esetében 2009 év, 2. pont esetében 2008 év
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- Bacsa Ferencné tájékoztatja a képviselőket, hogy augusztus 31-én I. Mogyorósbányai
Hazaváró Találkozót rendeznek, melyre szívesen várják a képviselő-testület tagjait.
Információk, programok a honlapon lesznek elérhetőek, de természetesen meghívót is fog
küldeni.
- Tóth Zoltán szintén meghívást szeretne tolmácsolni a képviselőknek. Bajóton május 2-án
lesz egy színvonalas rendezvény, egy vidám majális sok gyermekprogrammal, kézműves
foglalkozással. Délután a Kistérség FC és a Magyar Katolikus Válogatott fog játszani.
Havrancsik Tibor köszöni a képviselők és a Pénzügyi Bizottságok munkáját. Több kérdés,
hozzászólás nem lévén az ülést bezárja.
kmf.

Tóth Zoltán
Bajót Község polgármestere

Havrancsik Tibor
Mogyorósbánya Község polgármestere

Orlovitsné Tarnóczy Tünde
körjegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Mogyorósbánya Község részéről:

Kríszeg Csaba
képviselő

Bajót Község részéről:

Török János
képviselő
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Jegyzőkönyv
mely készült 2008. április 15-én
Bajót és Mogyorósbánya Községek
együttes testületi üléséről
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