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Készült: 2008. szeptember 1-én Bajót és Mogyorósbánya Önkormányzatok
együttes képviselő-testületi ülésén.
Az ülés helye: Millenniumi ház
Bajót, Kossuth Lajos utca 147.
Jelen vannak:
Bajót Község részéről: Tóth Zoltán polgármester,
Török János alpolgármester,
Bognár Gábor, Buzás Kelemen, Malagurszkiné Szabó Éva,
Török Róbert, és Paul Zoltánné képviselők
Orlovitsné Tarnóczy Tünde körjegyző
Mogyorósbánya Község részéről: Havrancsik Tibor polgármester
Cseresznyés Erzsébet alpolgármester,
Bacsa Ferencné, Gáspár Edit, Kaptásné Pokornyi Tímea, Kriszeg
Csaba és Somogyi Mihály képviselők

Napirendi pontok: 1, Bajót - Mogyorósbánya Körjegyzőség 2008. évi
költségvetési előirányzat módosítása
Beterjesztő: Orlovitsné Tarnóczy Tünde körjegyző
Ea.: Molnár Istvánné pü. főmunk.
2, Bajót - Mogyorósbánya Körjegyzőség ügyrendjének
módosítása
Ea: Orlovitsné Tarnóczy Tünde körjegyző
3, Egyebek

Tóth Zoltán Bajót község polgármestere köszöntötte a megjelenteket, megállapította,
hogy mindkét község képviselő-testülete határozatképes és az ülést megnyitotta..
Jegyzőkönyv hitelesítésre Mogyorósbánya Község Képviselő-testületéből Somogyi
Mihály képviselőt, Bajót Község Képviselő-testületéből Török Róbert képviselőt kérte
fel, jegyzőkönyv - vezetőként, pedig Horváth Attilánét mutatta be.
Tóth Zoltán polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a meghívó napirendi pontjai
közül, a körjegyzőség I. féléves zárása lemaradt, de az anyagot a képviselők kézhez
kapták. Kéri, hogy a testületek a körjegyzőség zárását második napirendi pontként
tárgyalják meg.
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Bajót és Mogyorósbánya községek képviselő-testületei az ügyrendi javaslatot
egyhangú, 14 igen szavazattal elfogadta.
Tóth Zoltán polgármester: Szeretne gratulálni Mogyorósbánya képviselőtestületének a nyárzáró napokhoz, óriási munka lehetett benne és tapasztalata
alapján sikeres rendezvény volt. Mi igyekeztünk részt venni a Mogyorósbányai
rendezvényen, de a mi falu napunkon sajnos kevés mogyorósbányai testületi tagot
köszönthettünk, így kérné, ha ilyen rendezvény van, tiszteljenek meg jelenlétükkel
bennünket. Ezt csak azért mondja, mert jól eső érzés látni, hogy olyan emberek is
jelen vannak akikkel együtt dolgozunk.
Bacsa Ferencné: A zenekar felé is továbbítják a gratulációt.

I. Napirendi pont: Bajót - Mogyorósbánya Körjegyzőség 2008. évi
költségvetési előirányzat módosítása
Beterjesztő: Orlovitsné Tarnóczy Tünde körjegyző
Ea.: Molnár Istvánné pü. főmunk.
Orlovitsné Tarnóczy Tünde körjegyző: A Pénzügyi Bizottság ülésén felmerült
kérdésként az 5. számú melléklet 26. pontja. A bérpolitikai intézkedés támogatása
terhére a Körjegyzőség részére 696.672 Ft pótelőirányzatot engedélyezett. Szeretné
ha ez az összeg megmaradna cafetériának, mivel a jutalomalap kikerült a
költségvetésből és szeretné, ha ez az összeg szolgálna jutalmazásra.
Egészségbiztosítási pénztárra illetve az önkéntes nyugdíj pénztárra gondolt
elsősorban, amelyek nem járulék kötelesek és differenciálhatók. Októberben kellene
erről a testületekről döntenie.
Török János: Ha csak ezért a döntésért kell a együttes testületi ülést összehívni
akkor döntsünk most.
Bacsa Ferencné: Egyetért Török Jánossal. Tudunk erről most is dönteni a
kivitelezést, pedig bízzuk a körjegyző asszonyra. Javasolja, hogy mi fogadjuk el.
Bajót és Mogyorósbánya községek képviselő-testületei egyhangú, 14 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozták:
79/2008 (IX. 01.) sz. bajóti önkormányzati határozat
158/2008 (IX. 01.) sz. mogyorósbányai önkormányzati határozat
Bajót és Mogyorósbánya Község Képviselő-testületei úgy döntenek,
hogy a 2008. bérpolitikai intézkedések támogatására kapott 696.672
Ft pénzösszeget cafetéria juttatás előirányzatra csoportosítja át.
Határidő: 2008. november 15.
Felelős: Tóth Zoltán Bajót község polgármestere
Havrancsik Tibor Mogyorósbánya Község polgármestere
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Tóth Zoltán polgármester: A körjegyzőség 2008. évi költségvetési előirányzat
módosításáról készült anyagot (1 számú melléklet) a Pénzügyi Bizottságok
megtárgyalták, felkéri Török Róbertet a bajóti bizottság elnökét, mondja el a
bizottságok állásfoglalását.
Török Róbert: A Pénzügyi Bizottságok a Körjegyzőség 2008. évi költségvetési
előirányzat módosításáról készült anyagot megtárgyalták, és elfogadásra javasolják.
Bajót és Mogyorósbánya községek képviselő-testületei egyhangú, 14 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozták:
80/2008 (IX. 01.) sz. bajóti önkormányzati határozat
159/2008 (IX. 01.) sz. mogyorósbányai önkormányzati határozat
Bajót és Mogyorósbánya Község Képviselő-testületei a
körjegyzőség 2008. évi költségvetési előirányzat módosítását
40.832 eFt bevételi és kiadási módosított főösszeggel elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Zoltán Bajót község polgármestere
Havrancsik Tibor Mogyorósbánya Község polgármestere
II. Napirendi pont: Bajót - Mogyorósbánya Körjegyzőség 2008. I félévi zárása
Beterjesztő: Orlovitsné Tarnóczy Tünde körjegyző
Ea.: Molnár Istvánné pü. főmunk.
Tóth Zoltán polgármester: A körjegyzőség 2008. I. félévi zárásáról készült anyagot
( 2 számú melléklet ) a Pénzügyi Bizottságok megtárgyalták, felkéri Török Róbertet a
bajóti bizottság elnökét, mondja el a bizottságok állásfoglalását.
Török Róbert: A Pénzügyi Bizottságok a Körjegyzőség 2008. I félévi zárást
megtárgyalták, és elfogadásra javasolják.
Bajót és Mogyorósbánya községek képviselő-testületei egyhangú, 14 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozták:
81/2008 (IX. 01.) sz. bajóti önkormányzati határozat
160/2008 (IX. 01.) sz. mogyorósbányai önkormányzati határozat
Bajót és Mogyorósbánya Községek Képviselő-testületei a Bajót Mogyorósbánya Körjegyzőség 2008. I. félévi költségvetés zárását
jelen jegyzőkönyv 2. számú melléklete alapján 19.313 eFt kiadási
és 20.602 eFt bevételi oldallal elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Zoltán Bajót község polgármestere
Havrancsik Tibor Mogyorósbánya polgármestere
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III. Napirendi pont: Bajót - Mogyorósbánya Körjegyzőség ügyrendjének
módosítása
Ea: Orlovitsné Tarnóczy Tünde körjegyző
Tóth Zoltán polgármester: A 2007. évi belső ellenőrzési terv megvalósítása során a
belső ellenőrzést végző Bacsa Györgyné belső ellenőr módosításokat tett
szükségessé a körjegyzőség ügyrendjében. Megállapítása a következők voltak:
„ Az ügyrendben megengedett utalványozás előtti kifizetés lehetőségét törölni kell,
továbbá javítani szükséges az utalványozó feladatait, mivel az ott leírtak az
ellenjegyző feladatai.
Az Ügyrend 12. pontjában leírtak javítása szükséges mivel a Kjt. 49/C § (7) – (8)
bekezdésével ellentétes. (helyesen napidíj fele jár, ha a kiküldetés eléri a napi 4 órát,
és az egész napidíj jár 8 óra után)”
A fenti hibák megszüntetése érdekében kérem a tisztelt képviselő-testületeket, hogy
az alábbi határozati javaslat elfogadásával módosítsa Bajót - Mogyorósbánya
körjegyzőség ügyrendjét:

Bajót és Mogyorósbánya községek képviselő-testületei egyhangú, 14 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozták:

82/2008 (IX. 01.) sz. bajóti önkormányzati határozat
161/2008 (IX. 01.) sz. mogyorósbányai önkormányzati határozat
1. Bajót község és Mogyorósbánya község képviselő-testületei ügy döntenek, hogy
az 22/2007 (IV.19.) sz. KT határozattal és 65/2007 (IV.29.) sz. KT határozattal
elfogadott ügyrend V. fejezetésnek10. pontjának (3) bekezdésében szereplő d) és e)
pontok hatályukat vesztik és helyükbe az alábbi rendelkezések lépnek:
„d) Utalványozás
az önkormányzatnál az utalványozásra a polgármester, a körjegyzőség hivatalánál a
körjegyző jogosult.
Az utalványozásra jogosult személy az utalványozáskor köteles vizsgálni, hogy
- a bizonylat tartalmazza e a szükséges adatokat, számszakilag helyes e,
- a bizonylatot az arra jogosult állította e ki, a kiállítás jogos-e,
- csatolva vannak e a szükséges mellékletek,
- a bizonylatban szereplő kifizetést utasítás, egyéb jogszabály nem tiltja, ill. nem
ütközik büntetőjogi rendelkezésbe.
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e) Ellenjegyzés
Az önkormányzatok esetén ellenjegyzési jogkört a kifizetés jogcímétől függetlenül a
körjegyző gyakorolja. A körjegyzőség működését érintően az ellenjegyző az e
feladattal megbízott gazdálkodási szakelőadó.
Az ellenjegyző feladata:
-

a bizonylat tartalmazza-e a szükséges adatokat, számszakilag helyes-e,
a bizonylatot az arra jogosult személy állította-e ki,
csatolva vannak-e a szükséges mellékletek,
a bizonylatban szereplő kifizetést utasítás, egyéb jogszabály nem tiltja, ill. nem
ütközik büntetőjogi rendelkezésbe,
az utalványozó az arra jogosult személy volt-e,
a pénzügyi fedezet rendelkezésre áll-e,
a vonatkozó jogszabályokat, belső utasításokat betartották-e.

2. Bajót község és Mogyorósbánya község képviselő-testületei ügy döntenek, hogy
az 22/2007 (IV.19.) sz. KT határozattal és 65/2007 (IV.29.) sz. KT határozattal
elfogadott ügyrend V. fejezetésnek 12. pontja hatályát veszti és helyébe az alábbi
rendelkezések lépnek:
„A belföldi hivatalos kiküldetést az ügyintézők részére a körjegyző engedélyezi, a
szabadságolási tervtől eltérően is engedélyezhető szabadság.
A kiküldetést - teljesítő dolgozót - többletköltségei fedezésére az 1992. évi XXIII. Tv.
49/C §-ban szabályozott napidíj illeti meg.”
3. Bajót község és Mogyorósbánya község képviselő-testületei ügy döntenek, hogy
az 22/2007 (IV.19.) sz. KT határozattal és 65/2007 (IV.29.) sz. KT határozattal
elfogadott ügyrend V. fejezetésnek 10. pontjának (3) bekezdés f) pontjában szereplő
„A FEUVE szabályzatot az önkormányzatok SZMSZ-nek mellékletei tartalmazzák”
mondat hatályát veszti és helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A FEUVE szabályzatot az Ügyrend 3. sz. melléklete tartalmazza.”
Felelős: Orlovitsné Tarnóczy Tünde körjegyző
Határidő: azonnal
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Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt Tóth Zoltán polgármester az együttes
testületi ülés bezárta, megkérte Bajót község testületét, hogy maradjanak, mert Bajóti
ügyekkel foglalkoznának a továbbiakban.
kmf.

Tóth Zoltán
Bajót Község polgármester

Havrancsik Tibor
Mogyorósbánya polgármester

Orlovitsné Tarnóczy Tünde
körjegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:
Mogyorósbánya Község részéről:

Bajót Község részéről:

Somogyi Mihály
képviselő

Török Róbert
képviselő
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Folytatólagos jegyzőkönyv
Készült: 2008. szeptember 1.
Az ülés helye: Millenniumi ház
Bajót, Kossuth Lajos utca 147.
Jelen vannak:

Napirendi

Tóth Zoltán polgármester,
Török János alpolgármester,
Bognár Gábor, Buzás Kelemen, Malagurszkiné Szabó Éva,
Török Róbert, és Paul Zoltánné képviselők
Orlovitsné Tarnóczy Tünde körjegyző

pontok:1,

Nyergesújfalu – Bajót Iskolatársulási
megtárgyalása
Előadó: Tóth Zoltán polgármester

megállapodás

2, Nyergesújfalu – Bajót Iskolatársulás alapító okiratának
módosítása
Előadó: Tóth Zoltán polgármester
3,

IKSZT cím elnyerésére pályázat benyújtása

4,

Bíráló bizottság megválasztása

Tóth Zoltán polgármester: Javasolná, hogy elsőként a testület a Nyergesújfalu –
Bajót Iskolatársulás alapító okiratának módosítását tárgyalja meg a testület.
A képviselő-testület a polgármester ügyrendi javaslatát egyhangú, 7 igen szavazattal
elfogadta.
I. Napirendi pont: Nyergesújfalu – Bajót Iskolatársulási megállapodás
megtárgyalása
Előadó: Tóth Zoltán polgármester
Tóth Zoltán polgármester: Az anyagot minden képviselő kézhez kapta, Ő javasolná
az alapító okirat módosításának elfogadását.
A képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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83/2008 (IX.01) számú önkormányzat határozat
Bajót Község Önkormányzatának képviselő-testület
1, Jóváhagyja a Kernstok Károly Általános Iskola alapító okiratának módosítását
2008. szeptember 1-jei hatállyal – a 2. számú melléklet 1. pontjának megfelelően.
2, Jóváhagyja a Bóbita Óvoda alapító okiratának módosítását – 2008. szeptember 1jei hatállyal a 2. számú melléklet 2. pontjának megfelelően.
Felelős: Tóth Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
II. Napirendi pont: Nyergesújfalu – Bajót Iskolatársulás alapító okiratának
módosítása
Előadó: Tóth Zoltán polgármester
Tóth Zoltán polgármester: Megkeresett bennünket Nyergesújfalu Város
Önkormányzatának jegyzője Adolf Józsefné, pénzügyi munkatársa és titkára és
kezdeményezték a megállapodás módosítását. Szerintük a 9 millió forint hiány jó
részt a bajóti gyermekeknek köszönhetően. Tételesen áttekintettük azokat a
pontokat, ahol Ők ezeket a hiányokat vélték felfedezni, helyben kiderült, hogy
megalapozatlanul állítottak dolgokat. A pénzügyesük ezt nem így látja, továbbra is
azt mondja, hogy veszteségük van. Mi nem zárkózunk el a tárgyalásoktól, ha valóban
veszteség képződik a társulásban Nyergesújfalu részére. Nem kívánjuk, hogy a
veszteséget Nyergesújfalu viselje, de azonban mindenképpen látnunk kell tételesen
azokat a dolgokat, ahol ezek a veszteségek képződnek Kértünk tőlük egy pontos
számszaki kimutatást, amit a mai napig nem kaptunk még meg. A mai napon a
jegyzőasszony arról tájékoztatott, hogy a feladat ellátás normatív támogatás elosztás
mellett „kardoskodnának”, ami azt jelentené számunkra, hogy 4 millió forintról le
kellene mondanunk éves szinten. Ezt elfogadhatatlannak tartja, már csak azért is
mert újra generálná azt a hiány ami miatt megléptük az iskola bejáratását
Nyergesújfalura. Abban az esetben lehet tárgyalni, ha ki tudják konkrétan mutatni,
hogy hol képződik a hiány. Mindenki tudja és felvállalja, hogy a bajóti gyerekek egy
része problémás, de mivel nem nyerték meg az iskola pályázatot, továbbra is gondot
jelentene a gyermek létszám Nyergesújfalu számára. Ha megszűnne a társulás az
eterniti iskolát be kellene zárniuk. Jelentős költségnövekedést rezsi oldalon nem
okozhatott a társulás, sőt segítettünk a normatív támogatások igényléshez
szükséges gyermeklétszámmal, sokkal jobb normatívákhoz jutott így Nyerges is.
Egyik napról a másikra nem tudnák elhelyezni az eterniti gyerekeiket a piros
iskolába, mivel azzal az indokkal nem fogadták őket, hogy ott nincs hely. A kiküldött
előterjesztésben szerepelnek különféle verziók, amiket Nyergesújfalu jegyző mondott
ma telefonon, de írásban még nem kaptak meg. Három verzió került előterjesztésre:
1, Nyergesújfalu nem kér semmilyen plusz támogatást 2, 50-50%-os megosztás, de
csak abban a normatívában, ahol eddig a 60-40%-os megosztás volt, de csak abban
az esetben, ha be tudják bizonyítani, és ki tudják mutatni azokat a hiányokat, amikről
beszéltek. Szerinte, ha van is hiány az csak néhány százezer forint.
3, fordított 60-40% ami majdnem ugyanaz lenne, mint az eredeti elképzelésük, közel
4 millió forintos veszteséget okozna számunkra. Az Ő költségvetésükben ez a 4
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millió forint nem nagy összeg, a mi költségvetésünknek horribilis összeget jelent.
Bognár Gábor: Ezt a szülők nyomására csinálja Nyerges.
Tóth Zoltán polgármester: Mi is csinálhatunk belőle kisebbségi ügyet, elmehetünk
mi is a ombucmanhoz, nem ez a célunk, meg kell egyezni. Téves információk alapján
elindultak egy rossz úton, amiből már Miskolczy úr nem tudott visszahátrálni és ezért
ragaszkodnak egy rossz elképzeléshez. Közben volt egy iskola pályázattal való
döntés, amin nem nyertek.
Bognár Gábor: Mi van ha nyernek a pályázaton?
Tóth Zoltán polgármester: Akkor ráépítenek a piros iskolára egy szintet és ott az
összes gyerek elfér és nincs szükségük a bajóti gyerekekre.
Bognár Gábor: Miből adódik a gyermeklétszám csökkenés?
Tóth Zoltán polgármester: Elmennek a gyerekek 6 osztályos gimnáziumba.
A mi költségvetésünknek a 4 millió forint nagy összeg, egy pályázati önrész. Nem lett
több az energia felhasználás, nem kell több pedagógus, a kihasználtsága jobb lett az
intézménynek. Az iskolabuszra hivatkoznak, hogy veszteséges, ez nem igaz.
Bognár Gábor: Együttes testületi ülést, Nyergesújfalun azért tartunk, hogy erről
döntsünk?
Tóth Zoltán polgármester: Igen a három variációból kell majd választanunk.
Orlovitsné Tarnóczy Tünde körjegyző: Pár tételből adódhat a hiány a
tankönyvtámogatásból, étkeztetésből, de ezeket kötött felhasználású támogatások,
amiket tételesen kell vezetniük, nem tudja, miért nem tudják kimutatni számszakilag
a hiányt. Az élelemhez maximum 1 millió forintot tesznek hozzá.
Tóth Zoltán polgármester: A tárgyalásoktól nem zárkózunk el, de precíz kimutatást
kérünk, a 4 millió forintról nem szívesen mondana le, mert az már egy pályázati
önrésze.
Török Róbert: A Nyergesi pénzügyes hibáinak következményét nehogy már Bajót
viselje.
A képviselő-testület rövid beszélgetés után megállapodott abban, hogy precíz
kimutatást kérnek a 4 millió forintos hiányról.
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III. Napirendi pont: IKSZT cím elnyerésére pályázat benyújtása
Tóth Zoltán polgármester: Röviden elmondaná az IKSZT pályázat lényegét. Az
IKSZT az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér rövidítése, 2 közös pályázat, igazából
egy olyan szolgáltató központ létrehozását támogatja, ami a kis településeknek
lehetősége biztosít, hogy legyen teljes internet elérhetősége, könyvtárat támogat. A
támogatás mértéke 100%, közel 55 millió forint a maximum és épület felújításra is
lehet fordítani az elnyert összeget. Első körben el kell nyerni a címet, második körben
lehet hozzájutni a pénzhez. A pályázat biztosítja a megfelelő szakember képzését is.
Van néhány választható elem az egyéb szolgáltatásra is. Mi szempontunk, hogy a
Művelődési ház külső-belső felújítását elvégezzük. A Kistérség bevállalta, a cím
elnyeréséig a költségeket. Talán a pályázók közül a legesélyesebb Bajót. A beadási
határidő szeptember 30. Egyelőre semmi kockázatunk nincs.
Török János: Mennyi az összeg, amit el lehet nyerni?
Tóth Zoltán polgármester: Mint már említette 55 millió forint. Gyakorlatilag arról kell
szavazni, hogy indulunk a pályázaton.
A képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta
84/2008 ( IX. 01.) sz. önkormányzati határozat
Bajót Község Képviselő-testület úgy dönt, hogy az IKSZT
pályázaton a cím elnyeréséért benyújtja pályázatát.
Felelős: Tóth Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
IV. Napirendi pont: Bíráló bizottság megválasztása
Tóth Zoltán polgármester: Mostanában elég sok pályázat van és kellene egy olyan
bizottság, aki elbírálja pályázatokat. Már régebben hoztunk létre egy ilyen bizottságot
és azokat a tagokat, kellene véglegesen megszavazni.
Török Róbert: Milyen pályázatok voltak?
Tóth Zoltán polgármester: Az útfelújításra, most kiküldtünk 5 helyre meghívót, amit
hárman kiváltották a pályázati anyagot, egy pályázó vissza lépett, ketten jutottak be
érvényes pályázattal, Ezeket kellene kiértékelni.
Török János: Javasolnál, hogy a bizottságba legyen benne Urbán Gábor műszaki
főmunkatárs, mint szakember.
Tóth Zoltán polgármester: Javasolja, hogy a régi bizottság tagjai legyenek a bíráló
bizottság tagjai, kivéve Füle Reginát, mivel Ő gyermeket vár, és nem nagyon fog
tudni mással foglalkozni, és az egyik pályázónál van munkaviszonyban.
A két pályázó a Magyar Közút és az Árkádok Kft.
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A képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta
85/2008 (IX. 01.) sz. önkormányzati határozat
Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a bíráló
bizottság tagjainak Török János, Buzás Kelemen, Paul Zoltánné
és Bognár Gábor képviselőket és Urbán Gábor műszaki
főmunkatársat bízza meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Zoltán polgármester

Tóth Zoltán polgármester: Tájékoztatná a testületet, hogy az ÁNTSZ saját
hatáskörében a turista utak melletti frekventál források ellenőrzését, elvégezte. A mi
területünkön a Lurdi barlang és a Muzslay forrás került bevizsgálásra. Köteleztek
bennünket arra, hogy helyezzünk el mind a két forrásnál nem ivóvíz táblát, illetve
függesszük ki a vizsgálat eredményét. A Lurdi barlangi forrás vize a magas nitrát és
nitrit tartalom miatt 3 éven aluli gyermeknek még forralás után sem adható. A mi
forrásunkban 1 koli van, forralás után fogyasztható. A szalézi atyákkal beszélt
tudomásul vették. Elkészítteti a táblákat, kifüggesztés után lefényképezi és elküldi az
ÁNTSZ-nek.
Rövid beszélgetés után, mivel más téma nem olt a polgármester az ülést bezárta.
kmf.

Tóth Zoltán
polgármester

Jegyzőkönyv hitelesítő:

Török Róbert
képviselő

Orlovitsné Tarnóczy Tünde
körjegyző
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