Készült: Bajót és Mogyorósbánya Községek Önkormányzati Képviselő-testületének
2009 november 12-én megtartott együttes ülésén.
Az ülés helye: Millenniumi ház
Bajót, Kossuth Lajos utca 147.
Az ülést vezeti: Tóth Zoltán Bajót község polgármestere
Jelen vannak:
Bajót község részéről:
Tóth Zoltán polgármester,
Török János, Bognár Gábor, Malagurszkiné Szabó Éva, Paul
Zoltánné és Kriszeg Ilona képviselők
Tarnóczy Tünde körjegyző
Távollétét jelezte: Török Róbert képviselő
Mogyorósbánya község részéről:
Havrancsik Tibor polgármester
Csákvári Bernadett, Gáspár Edit, Somogyi Mihály és Kriszeg
Csaba képviselők.

Tóth Zoltán Bajót község polgármestere köszöntötte a megjelenteket, megállapította,
hogy mindkét község képviselő-testülete határozatképes és az ülést megnyitotta.
Jegyzőkönyv hitelesítésre Bajót község részéről Paul Zoltánné képviselőt,
Mogyorósbánya község részéről Csákvári Bernadett képviselőt kérte fel, jegyzőkönyv
- vezetőként, pedig Horváth Attilánét mutatta be.
Napirendi pontok:
1, Bajót – Mogyorósbánya Körjegyzőség költségvetésének III. negyedévi zárása
2, Bajót – Mogyorósbánya Körjegyzőség novemberi előirányzat módosítás
3, Beszámoló Bajót – Mogyorósbánya Körjegyzőség 2009. évi működéséről és a
2010. évi koncepció megtárgyalása.
4, Egyebek

I. Napirendi pont: Bajót – Mogyorósbánya Körjegyzőség költségvetésének III.
negyedévi zárása

Tarnóczy Tünde körjegyző: A Pénzügyi Bizottságok ülésén Mogyorósbánya község
Pénzügyi Bizottsága volt csak határozatképest, a határozatképtelenség miatt a
bizottságok nem tudják elfogadásra javasolni a Körjegyzőség költségvetésének III.
negyedévi zárását, a novemberi előirányzat módosítás és a 2010. évi koncepciót. A
Mogyorósbánya pénzügyi Bizottság viszont ennek ellenére javasolják, hogy azt a
testültek tárgyalják meg.
A képviselő-testületek 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
86/2009. (XI. 12.) sz. bajóti önkormányzati határozat
93/a/2009. (XI. 12.) sz. mogyorósbányai önkormányzati határozat
Bajót és Mogyorósbánya Községek Képviselő-testületei úgy döntenek, hogy
Bajót Község Pénzügyi Bizottságának határozatképtelenségétől eltekint, és
Bajót - Mogyorósbánya Körjegyzőség költségvetését és a 2009. III. negyedévi
zárását, 2009 évi beszámolóját és 2010 évi koncepcióját Mogyorósbánya
község Pénzügyi Bizottságának javaslata alapján megtárgyalja.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Zoltán Bajót község polgármester
Havrancsik Tibor Mogyorósbánya község polgármester
Gáspár Edit: A Mogyorósbányai Pénzügyi Bizottság a Körjegyzőség
költségvetésének III. negyedévi zárása megtárgyalta elfogadásra javasolja:
A képviselő-testületek 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
87/2009. (XI. 12.) sz. bajóti önkormányzati határozat
93/b/2009. (XI. 12.) sz. mogyorósbányai önkormányzati határozat
Bajót és Mogyorósbánya Községek Képviselő-testületei a Bajót Mogyorósbánya Körjegyzőség 2009. III. negyedévi zárását 29.947 E Ft bevételi
és 28.177 E Ft kiadási főösszeggel a jelen jegyzőkönyv 1. sz. melléklete alapján
elfogadják.
Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Zoltán Bajót Község polgármestere
Havrancsik Tibor Mogyorósbánya Község polgármestere

II. Napirendi pont: Bajót – Mogyorósbánya Körjegyzőség novemberi előirányzat
módosítás
Tóth Zoltán polgármester: A képviselők a Körjegyzőség 2009. novemberi
előirányzat módosításról készült írásos anyagot kézhez kapták, a Pénzügyi
Bizottságok megtárgyalták. Felkéri Gáspár Editet a mogyorósbányai Pénzügyi
Bizottság elnökét, hogy mondja el állásfoglalásukat.
Gáspár Edit: A Pénzügyi Bizottság a Körjegyzőség novemberi előirányzat
módosítását megtárgyalta elfogadásra javasolja
A képviselő-testületek 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
88/2009. (XI. 12.) sz. bajóti önkormányzati határozat
93/c/2009. (XI. 12.) sz. mogyorósbányai önkormányzati határozat
Bajót és Mogyorósbánya Községek Képviselő-testületei a Bajót Mogyorósbánya Körjegyzőség 2009. novemberi előirányzat módosítását jelen
jegyzőkönyv 2. sz. melléklete alapján 37.958 eFt kiadási és bevételi oldallal
elfogadják.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Zoltán Bajót község polgármestere
Havrancsik Tibor Mogyorósbánya Község polgármestere

II. Napirendi pont: Beszámoló Bajót – Mogyorósbánya Körjegyzőség 2009. évi
működéséről és a 2010. évi koncepció megtárgyalása.
Tóth Zoltán polgármester: A képviselők a Körjegyzőség 2009. évi működéséről
szóló írásos tájékoztatót kézhez kapták, felkéri Tarnóczy Tünde körjegyzőt, mondja
el kiegészítését.
Tarnóczy Tünde körjegyző: A 2010 évi terveknél látszik, hogy a számítógépekre
benyújtott pályázatunk nem nyert, az idei évben vásároltunk 6 új gépet, és 2010-ben
szeretnénk még 2 gépet vásárolni. Mint a zárásból kitűnik az idei évben is,
igyekeztünk költségeket csökkenteni, több olyan intézkedést tettünk, hogy 900.000 1.000.000 Ft körüli pénzmaradvány várható, ennek egy részével, a Pénzügyi
Bizottságoknak már kifejtettem, hogy milyen terveim lennének. Az apparátusnak igen
megnőttek az állam által leadott feladatai, ennek ellenére a jövő évben sem, tervez
szinten tartást a béreknél, sem emelést, így évről évre a köztisztviselőknek az
intézkedések következtében még csökkent a bérük. Idén nem terveztünk jutalmat
sem, annak ellenére, hogy megemelkedett az ügyfélforgalom, egyre több problémás
ügyfelünk van. Jövőre a cafetériákat megadóztatja az állami tervezet, az idei évben
lenne még mód arra, hogy adómentesen leigényelnénk üdülési csekkeket a
köztisztviselők hozzátartozóira. A pénzmaradvány egyik részével ez lenne a terve,
szeretné, ha a testületek megszavaznák. Az üdülési csekkeket még az idei évben
kell megrendelnie, hogy adómentes legyen.

Bognár Gábor: A pénzmaradvány másik részével mik a tervei?
Tarnóczy Tünde körjegyző: A másik részt átvinnénk pénzmaradványként és
beépítenénk a 2010 évi költségvetésbe.
Tóth Zoltán polgármester: A pénzügyi bizottságnak mi a véleménye az
elhangzottak kapcsolatban?
Gáspár Edit: A pénzügyi bizottság erről nem tárgyalt külön.
Tarnóczy Tünde körjegyző: Nem is kellett, Ő csak elmondta a bizottsági ülésen.
Gáspár Edit: Ezt át kell gondolni, mert szó volt arról, hogy milyen cafetéria lesz a
jövő évben. Megkérdezné ki ez a RÁT-os új kolléganő?
Tarnóczy Tünde körjegyző: Bajóton dolgozik a szociális főmunkatárs mellett.
Tóth Zoltán polgármester: A közfoglalkoztatási tervben a bajóti testület kalkulált
egy középfokú végzettségű munkavállalóval. Ez a státusz Bajót költségvetését érinti,
enyhíteni tudunk a szociális kolléganő terhein. A program minimum 90 nap és
maximum 5 év foglalkoztatást ír elő.
Tarnóczy Tünde körjegyző: A beszámolóval kapcsolatban van-e kérdése még
valakinek?
Török János: A Mogyorósbányai anyakönyvvel és hagyatékkal ki foglalkozik
Tarnóczy Tünde körjegyző: A hagyatékkal Gergely Edina, az anyakönyvezéssel a
3 anyakönyvvezető közül valamelyik, de leginkább Havrancsik Tiborné, őt
helyettesítik a bajóti anyakönyvvezetők.
Bognár Gábor: Örül, hogy így alakult a költségvetés.
Tarnóczy Tünde körjegyző: A jutalom alap be is lett tervezve, de kivették a
költségvetésből, egy része az egészségpénztárba ment, a többi pedig ki lett véve a
költségvetésből.
Bognár Gábor: Egyetért a jegyzőnő javaslatával.
Tóth Zoltán polgármester: Annyit fűzne még a beszámolóhoz, hogy a dologi
kiadásoknál is van megtakarítás, nem szemrehányásként mondja, de a
mogyorósbányai papír felhasználás irreálisan magas. Nem tudja, hogy lehetne-e erre
valamilyen megoldást találni, úgy tudja, hogy Somogyi képviselő urat kivéve minden
képviselőnek van e-mailje és ez Mogyorósbányán, elég jól működik, ennek ellenére
arányaiban magas a papír felhasználás. Mi vezetjük a papír felhasználást és a két
község között 60-40 %-os megoszlás van.
Gáspár Edit. Nagyon sok a testületi ülés Mogyorósbányán.

Török János: Át kell gondolni, hogy szükséges e, a két hetenkénti testületi ülés és a
szó szerinti jegyzőkönyv.
Tarnóczy Tünde körjegyző: Nem attól van szerintem a sok papír felhasználás,
hanem, hogy a lakosságnak sok tájékoztató ment ki, amit minden házhoz bedobtak.
Tóth Zoltán polgármester: Nem most kell erre megoldást találni, ezt a
mogyoróbányai testületnek kell megoldania.
Kriszeg Csaba: Ki kell fizetni, úgy tartja becsületesnek.
Rövid vita, egyeztetés után a Bajót és Mogyorósbánya községek képviselőtestületei11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

89/2009 (XI.12.) sz. bajóti önkormányzati határozat
93/d/2009. (XI.12.) sz. mogyorósbányai önkormányzati határozat
Bajót és Mogyorósbánya Községek Képviselő-testületei a Bajót Mogyorósbánya Körjegyzőség 2009. évi működéséről szóló beszámolót
és a 2010. évi koncepciót jelen jegyzőkönyv 3. sz. melléklete alapján
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Zoltán Bajót község polgármestere
Havrancsik Tibor Mogyorósbánya Község polgármestere
Tóth Zoltán polgármester: Térjünk vissza a cafetériára. Valóban a köztisztviselői
szférát elég keményen sújtja a Kormány intézkedés csomagja, el lett vonva minden
juttatás, szerinte nem egy ideális pálya a köztisztviselői pálya. Aki magán cégnél
dolgozik, az nyilván tudja, hogy milyen lehetőségek vannak, a mási oldal, hogy
örülhetnek, örülnek, hogy dolgozhatnak. Azt gondolja, hogy ez egy kicsit hamis
ideológia, mert ha meg már dolgoztatunk valakivel, és elvárásokat támasztunk felé
akkor annak amennyire csak lehetséges tisztességes honoráriuma, kell hogy legyen.
Az a kérdés, hogy akarunk-e honorálni vagy nem akarunk.
Buzás Kelemen 16,53 órakor megérkezett.
Somogyi Mihály: Ha van lehetőség, hogy megkapják a megfelelő jutalmat a
munkájuk után, kapják meg. Nagyobb ösztönzést kapnak a következő időszakra,
mintha elvonjuk a pénzt. Javasolja, ha van rá lehetőség, kapják meg azt a jutalmat
amit megérdemelnek a köztisztviselők.
Török János: Alapvetően nem ért vele egyet, mert egyelőre örüljünk annak, hogy
munkát tudunk adni embereknek, nem is olyan rossz pénzért. Azt is tudja, hogy

milyen ott dolgozni, milyenek az ügyfelek, de azt is tudja, hogy nem kell nagyon
szaggatni az „ istrángot „.
Tóth Zoltán polgármester: Rosszul tudja. Más a motiváció, más a feladat
mennyiség.
Török János: Lehet, hogy a munka átszervezésével jobban meg lehetne oldani a
munkavégzés folyamatát, vagy a mennyiségét, ez nem a mi dolgunk, ez a
jegyzőasszony dolga.
Tóth Zoltán polgármester: Három éve azzal kezdtünk, hogy leépítettünk,
összevontunk munkaköröket. Sokkal több munka jut egy köztisztviselőre, mint régen.
Tarnóczy Tünde körjegyző: 1,5 munkaerővel vagyunk kevesebben.
Török János: A beszámolóban olvasta, hogy 3 fő pénzügyi előadó van, ha
nincsenek intézmények, akkor a 3 fő kicsit luxus.
Tarnóczy Tünde körjegyző: A 3 főből 1 fő négy órás. Nagy mennyiségű pályázati
anyagok jöttek be, ami sok munkát ad.
Török János: Az akarja érzékeltetni, hogy mint a polgármester úr mondta a jövő évi
költségvetés elég szoros lesz, annak a híve, hogy nem kellene e, ezt a pénzt jövő
évre tartalékolni, még akkor is ha nem tudjuk már ilyen módon a dolgozónak oda
adni.
Tarnóczy Tünde körjegyző: A munkaadó fogja az adót fizetni, nem a dolgozó.
Malagurszkiné Szabó Éva: Mekkora összegről van szó?
Tarnóczy Tünde körjegyző: Kb. 500.000 Ft-ról van szó. Reagálna arra, hogy nem
kell megszakadni a munkába. Először is 1,5 fő leépítés történt, ismét mondaná, hogy
olyan intézkedések jöttek be, aminek következtében jelentősen megemelkedett az
adminisztráció, arról nem is beszélve, hogy oké most elmentek az intézmények, de
kegyetlen mennyiségű pályázati anyag van. Olyan „sziszifuszi” adminisztrációt ad
egy pályázat és a pályázatíró nem csinál mást csak az általunk leadott adatokat adja
le. Ha a pályázatot megnyerjük, szintén sok az adminisztráció, elszámolás.
Tóth Zoltán polgármester: Ez egy kicsit le van degradálva, kikéri magának a
köztisztviselői nevében, mert ez a munka igenis jelentős, kemény energia
felhasználás van mögötte, Ő tudja, mert napi szinten benne van ebben a
folyamatban. Az idei évben 9 pályázat lett előkészítve és ebből 7 be is lett adva,
ebből párat meg is nyertünk, nagyon nehezményezi, hogy ennyire le van degradálva
ez a munka. Lehet arról beszélni, hogy nem akartunk adni, meg akarjuk spórolni ezt
a pénzt, mert készülünk a jövő évre, de arról hogy ezek az emberek nem dolgoznak
meg a körjegyzőségben a pénzükért, azt kikéri magának.
Török János: Azt nem mondta senki, mit kér ki magának. A pályázatokkal mindig így
volt
.

Tóth Zoltán polgármester: Az Ő nevükben, mert azt mondja, hogy ez a munka
természetes. Ma minden munkatárs összevont munkakörben dolgozik, nem lát
lehetőséget arra, hogy státuszt szüntessünk meg, kivéve ha az adó egy részét
elviszik az önkormányzattól. Akkor majd beszélhetünk arról, hogy melyik
státuszokban kell átszervezni, de most nem erről beszélünk. Hogy van 1 millió
pénzmaradvány, ami annak köszönhető, hogy ezek az emberek tisztességesen
dolgoztak, spóroltak, megtakarítottak, odafigyeltek a kiadásokra, elvégezték a
munkájukat. Arról beszélünk, hogy ebből az 1 millió Ft megtakarításból áldozunk-e
annyit, hogy motiváljuk Őket, ha nem, nem, ezt kell mondani, de nem szabad azt
mondani, hogy nem jól végzik a munkájukat, mert ezt nem tartja helyesnek.
Török János: Nem azt mondja, hogy nem végzik jól a munkájukat, hanem azt, hogy
„nem szaggatják az istrángot”. Nem azt mondja, hogy ne adjanak nekik fizetést, vagy
hogy vonják meg a fizetést.
Tóth Zoltán polgármester: Mi az, hogy nem szaggatják az istrángot, dolgoznak
tisztességgel, becsülettel. Mutasson egy embert, aki rángatja az istrángot. Azt látja a
hivatalban, hogy mindenki munkaideje ki van használva. Megdolgoznak a pénzükért.
Azt érezte, hogy azt mondja, hogy ezek az emberek nem jól végzik a munkájukat.
Tarnóczy Tünde körjegyző: A pluszos költségvetések mögött komoly munka van,
intézkedések, megszorítások.
Tóth Zoltán polgármester: A lekötött pénze után a bajóti önkormányzat 1,5 millió
forint kamatot kapott. A letett teljesítményt nem szabad szégyellni. Ha nincs
lehetőségünk, ne adjunk. Elkeseredettség és rossz szájíz lesz, és szerinte már van
is.
Kriszeg Csaba: Szavazzunk, hogy adunk vagy nem adunk és utána döntsük el,
hogy mennyit.
Havrancsik Tibor polgármester: Az is motiváció, hogy ennek még nincs adó
vonzata, jövőre már lehet, hogy csak a felét kapja egy dolgozó.
Gáspár Edit: Mi lenne, ha most a felének a felét adnánk, és a többi maradna jövőre.
Tóth Zoltán polgármester: Kéri a testületeket, hogy arra szavazzanak, hogy
adjanak cafetériát, vagy sem. Először arra, hogy adjunk.
Bajót és Mogyorósbánya községek képviselő testületei egyhangúlag a cafetéria
adására szavazott.
Tóth Zoltán polgármester: A cafetéria adására a testületek egyhangúlag igennel
szavaztak, most kéri a javaslatokat, hogy mennyit.
Bognár Gábor: A pályázatokhoz kidolgozik?
Tóth Zoltán polgármester: Mindenki dolgozik a pályázatok előkészítésével.

Buzás Kelemen részére újra elmondja a polgármester, hogy mire fognak szavazni.
Buzás Kelemen: Idén nem csak a fizetést kaptak a dolgozók.
Tóth Zoltán polgármester: Először szavazzunk a jegyzőnő javaslatára a 71.500 Ftos cafetériára.
A képviselő-testületek 6 igen, 3 ellen, 3 tartózkodással szavaztak.
Buzás Kelemen képviselő nem értette a kérdést, ezért újra szavazásra bocsátotta a
polgármester a kérdést
A képviselő-testületek

6 igen, 4 ellene és 2 tartózkodással szavazott.

Tarnóczy Tünde körjegyző: Újból kell szavazni, mert egyhangú szótöbbséggel kell
dönteni. Nem lehet egálban az igen és a tartózkodás és ellen szavazat. Több mint a
felének kell igennel, vagy nemmel szavazni. Akkor van elfogadva egy döntés ha a
jelenlévők több mint a fele vagy erre vagy arra szavaz.
A polgármester újból szavazásra bocsátotta a 71.500 Ft-ot.
A képviselő-testület 7 igen 3 nem és 2 tartózkodással szavazott.
Bajót község képviselő-testülete 4 igen, 1 nem és 2 tartózkodással, Mogyorósbánya
község képviselő-testülete 3 igen, 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
90/2009 (XI.12.) sz. bajóti önkormányzati határozat
93/f/2009. (XI.12.) sz. mogyorósbányai önkormányzati határozat
Bajót és Mogyorósbánya Községek Képviselő-testületei úgy döntenek,
hogy a Körjegyzőség-i köztisztviselők egy fő hozzátartozóira 71.500
Ft/fő üdülési csekket biztosít a körjegyzőség költségvetésében.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Zoltán Bajót község polgármestere
Havrancsik Tibor Mogyorósbánya Község polgármestere

IV. Napirendi pont: Egyebek
Tarnóczy Tünde körjegyző: A belső ellenőrzési tervet kell még a testületeknek
elfogadnia. Kérések voltak és azokkal javasolja elfogadni a Pénzügyi Bizottság.

Mogyorósbánya részéről, hogy a kisebbségi önkormányzat 5 órában legyen
ellenőrizve a 30 óra helyett, a pályázati ellenőrzés legyen Mogyorósbányán is, illetve
mind az adózók, mind az előírások legyenek ellenőrizve mindenkire kiterjedőleg.
Bajót és Mogyorósbánya községek képviselő-testületei 12 igen, egyhangú
szavazattal az alábbi határozatot hozta:
90/a/2009 (XI.12.) sz. bajóti önkormányzati határozat
93/g/2009. (XI.12.) sz. mogyorósbányai önkormányzati határozat
Bajót és Mogyorósbánya Községek Képviselő-testületei a belső
ellenőrzési tervet jelen jegyzőkönyv 4 számú melléklete alapját
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Zoltán Bajót község polgármestere
Havrancsik Tibor Mogyorósbánya Község polgármestere

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt Tóth Zoltán polgármester az ülést bezárta,
és kérte Bajót község képviselő-testületét, hogy maradjanak egy rendkívüli testületi
ülés erejéig.
k.m.f.

Tóth Zoltán
Bajót község polgármestere

Havrancsik Tibor
Mogyorósbánya község
polgármestere
Tarnóczy Tünde
körjegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:
Mogyorósbánya Község részéről:

Csákvári Bernadett
képviselő

Bajót Község részéről:

Paul Zoltánné
képviselő

