Készült: Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 2010. február 3án megtartott testületi ülésén.
Az ülés helye: Millenniumi ház
Bajót, Kossuth Lajos utca 143 .
Jelen vannak:

Tóth Zoltán polgármester,
Török János, Malagurszkiné Szabó Éva, Buzás Kelemen és Paul
Zoltánné, Török Róbert, Csontos Tibor, Bognár Gábor és Kriszeg
Ilona képviselők
Tarnóczy Tünde körjegyző

Tóth Zoltán polgármester a határozatképesség kinyilvánítása után köszöntötte a
megjelenteket, és az ülést megnyitotta.
Jegyzőkönyv hitelesítésre Csontos Tibor és Malagurszkiné Szabó Éva képviselőket
kérte fel, jegyzőkönyv - vezetőként, pedig Horváth Attilánét mutatta be.
Napirendi pontok:
1,/ Bajót Község Önkormányzatának 2009. évi költségvetés módosítása
Beterjesztő: Tóth Zoltán polgármester
Előadó: Molnár Istvánné pü. főmunkatárs
2,/ 2010. évi költségvetés beterjesztése és elfogadása
Beterjesztő: Tóth Zoltán polgármester
Előadó: Molnár Istvánné pü. főmunkatárs
3,/ Közmunkaprogram
4,/ Egyebek
I. Napirendi pont: Bajót Község Önkormányzatának 2009. évi költségvetés
módosítása
Beterjesztő: Tóth Zoltán polgármester
Előadó: Molnár Istvánné pü. főmunkatárs
Tóth Zoltán polgármester: Bajót Község Önkormányzatának 2009. évi költségvetés
módosításáról készült anyagot minden képviselő kézhez kapta ( 1. számú melléklet ),
a Pénzügyi Bizottság az anyagot megtárgyalta. Felkéri Török Róbertet a Pénzügyi
Bizottság elnökét, hogy mondja el a bizottság állásfoglalását.
Török Róbert: Bajót Község Önkormányzatának 2009. évi költségvetés
módosításáról készült anyagot a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, és elfogadásra
javasolja.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
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Bajót Község Önkormányzatának
1 /2010.(02-03) számú rendelete
a 2009. évi önkormányzati költségvetésről
és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló
4 /2009.( II. 11.)számú rendeletének módosításáról
Bajót Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló –
többször módosított – 1992. évi XXXVIII. Törvény 65. § (1) bekezdése, valamint a
68.§ (2) bekezdése alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az
államháztartás működési rendjéről szóló – módosított – 217/1998. (XII.30.)
Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2009. évi költségvetésről alkotott 4/2009
(II..11)számú költségvetési rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1.§
(1) (1) A 2009.június 30-a és november 26-a között átvett támogatások miatt az
alaprendelet 3.§ (1) bekezdésében megállapított
136.524 E Ft
22.817 E Ft
123.189 E Ft
28.817 E Ft
13.335 E Ft

Működési kiadással
Felhalmozási kiadással
Működési bevétellel
Felhalmozási bevétellel
Működési forráshiánnyal

és az önkormányzat 2009. évi
147.192 E Ft
35.364 E Ft
147.642 E Ft
34.914 E Ft
0 E Ft

Módosított működési kiadással
Módosított felhalmozási kiadással
Módosított működési bevétellel
Módosított felhalmozási bevétellel
Működési forráshiánnyal

állapítja meg.
(2)A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat
45.421 E Ft
12.317 E Ft
51.245 E Ft
22.041 E Ft
3.619 E Ft
10.267 E Ft
1.000 E Ft
10.802 E Ft
22.556 E Ft
73 E Ft
1.732 E Ft
1.483 E Ft

személyi jellegű juttatások
munkaadókat terhelő járulék
dologi kiadás
támogatásértékű működési kiadás
működési célú pénzeszközátadás államháztart.
kívülre
társadalom- és szociálpolitikai juttatás
Kamatkiadások ( folyószámla hitel kamata )
felújítás
intézményi beruházási kiadások
Felhalmozási tartalék
Működési tartalék
Felhalmozási kölcsön törlesztés
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jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
(3) Bajót Község Önkormányzat Képviselő-testülete a következő kiemelt bevételi
előirányzatokat határozza meg,
2.615 E Ft Intézményi működési bevételek
79.597 E Ft Önkormányzatok sajátos működési bevétele
40.669 E Ft Önkormányzatok költségvetési támogatása
21.746 E Ft Véglegesen átvett pénzeszközök ( felhalmozási )
21.251 E Ft Támogatásértékű működési bevételek
304 E Ft Felhalmozási és tőke jellegű bevétel
2.721 E Ft Felhalmozási kölcsön
13.653 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.
(5) (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.
2.§
Az önkormányzat, valamint a költségvetési szervei, módosítás utáni előirányzatát a
6,11,15,15/a,16,16/a, számú mellékletek tartalmazzák
3.§
(1) Ez a rendelet 2010.január 2-án lép hatályba. E rendelet hatályba lépésével, egy
időben a 4/2009 ( II.11.)sz. költségvetési rendelet 3.§. (1), (2), (3), (4), bekezdése
és a 4.§ (1) ,(8), bekezdése hatályát veszíti.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Tóth Zoltán.
polgármester

Tarnóczy Tünde
körjegyző
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II. Napirendi pont: 2010. évi költségvetés beterjesztése és elfogadása
Beterjesztő: Tóth Zoltán polgármester
Előadó: Molnár Istvánné pü. főmunkatárs
Tóth Zoltán polgármester: Bajót Község Önkormányzatának 2010. évi
költségvetéséről készült anyagot minden képviselő kézhez kapta (2. melléklet ), a
Pénzügyi Bizottság az anyagot megtárgyalta. Felkéri Török Róbertet a Pénzügyi
Bizottság elnökét, hogy mondja el a bizottság állásfoglalását.
Török Róbert: Pénzügyi Bizottsági ülésen két lényeges kérdés volt, az egyik ebből
javaslat, javasolják, hogy a helyi iparűzési adó mértékét csökkentse le a testület,
erről igazából a bizottság nem határozott. A következő testületei ülésre kérnek egy
kidolgozott anyagot, hogy mennyiben érintené az adó csökkentés a helyi adó
bevételt, és hogy a környékben milyen mértékű az iparűzési adó. A másik javaslat,
hogy a cafetéria összegét, a körjegyzőségben dolgozókhoz hasonlóan 6-os szorzót
fogadjon el a testület. A megbízási díjat pedig megemelnék a 6-os és 12-es szorzó
különbözetének összegével, azaz 1.740 eFt-tal.
Tóth Zoltán polgármester: Javasolná, hogy a költségvetésen menjenek végig
tételenként.
Török Róbert: A Pénzügyi Bizottság javasolja a polgármester költségtérítésének
25%-ról 30%-ra emelni.
Tóth Zoltán polgármester: Azt szeretné, csak ha éves szinten a költségtérítés
emeléssel a pénzénél maradjon.
A költségvetésbe beállított 50 millió forint Holcim támogatás biztosan nem fog
befolyni, azért tettük be a költségvetésbe, hogy az egyensúlyt fen, tudjuk tartani, és a
nem lefedett részt áttennénk felhalmozási tartalékba. Örülne, ha ebből annyi pénz
befolyna, hogy a MNV Zrt-s telkeket ki tudnánk belőle fizetni. A Kistelepülési Alap
meg marad a kistérségben, és azt a pénz lehívná a likviditási gondok elkerülése
végett. Jelentős tartalékokat nem lát a költségvetésben. Felmerült az adós kolléganő
kérdése, státusza, hogy hogyan változik majd félévtől, mikor az iparűzési adót
elviszik. Szeptemberben meglátjuk, mi marad itt, mennyi munka marad az év végéig,
2010-ben nem tudunk létszámmal foglalkozni, 2011-ben lehet dönteni, hogy kell-e az
a státusz, vagy hogy legyen 4 órás, vagy egyáltalán nem kell, ezért nem is érdemes
erről most beszélni.
Török János: A Pedagógiai Szakszolgálat, az iskola és az óvoda költségvetése csak
tájékoztatásként lett kiküldve?
Molnár Istvánné: Tájékoztató jelleggel, de arra is kell határozatot hozni, mivel
társulás vagyunk.
Tarnóczy Tünde körjegyző: Mielőtt az intézmények költségvetését átnéznénk,
szavazzuk meg a polgármester költségtérítésének emelését.
A képviselő-testület 1 tartózkodás és 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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8/2010.(II.03.) sz. önkormányzati határozat
Bajót Község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a polgármester költség
átalányát 30%-ban állapítja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Zoltán polgármester
A képviselő testület tagjai között rövid vita alakult ki arról, hogy külön határozat kell-e
a közalkalmazottak cafetériájáról hozni, vagy a költségvetéssel együtt fogadják el. A
polgármester tájékoztatta a testülete, hogy a költségvetés tartalmazza a
közalkalmazottak cafetériáját és elfogadásával az is elfogadásra, kerül.
Török János: Kérdése, illetve észrevétele lenne az iskola és az óvoda
összehasonlításával, itt is a cafetériánál a 11-15 fő az 11 hónap?
Molnár Istvánné: 11 fő van, csak a gyesen lévőkkel 15 fő.
Török János: Így még rosszabb a helyzet, mert az óvodában 2 fővel kevesebben
vannak, mégis a fele van az óvodának, mint az iskolának.
Paul Zoltánné: Bonokban kapnak 11.000 Ft-t, a fen maradó összeget, leehetik, de
még fizetniük is kell rá, mert nem fedezi az étkezést. Mi van, ha nem akarja az
óvodában leenni, akkor nem kapja meg az 5000 valamennyi forintot.
Tarnóczy Tünde körjegyző: Ő megkérdezte és azt a tájékoztatást kapta
Nyergesújfalutól, hogy a a közoktatási törvényben benne, van, hogy aki közoktatási
intézményben dolgozik kötelező ott ennie.
Paul Zoltánné: Ez nem igaz, nem kötelezhetik, hogy ott egyen. Nem is tudna hova
ülni, mivel telitett a létszám és nincs hely, ahová leüljenek.
Tóth Zoltán polgármester: Ezt a költségvetést nem kell ma elfogadnunk, az
intézményvezetővel le kell ülnünk erről beszélni.
Molnár Istvánné: A Bóbita óvodának van egy szabályzata és ott így van, az
intézményvezető azt alkalmazza.
További rövid vita egyeztetés után a képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal
az alábbi határozatot hozta:

9/2010.(II. 03.) sz. önkormányzati határozat
Bajót Község Képviselő-testülete az óvoda költségvetését csak abban
az esetben fogadja el, ha a dolgozók kedvezményes étkezésére szánt
összegét átcsoportosítja és mint meleg étkezési utalványt fizeti ki a
Bóbita óvoda Bajót-i tagintézményében dolgozói részére.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Zoltán polgármester
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Bognár Gábor: Az iskolánál szeretné megkérdezni, hogy a túlóra emelkedés mitől
van?
Molnár Istvánné: A soros előlépőknél a túlóradíja is növekszik.
Tarnóczy Tünde körjegyző: A túlóra az, amikor a heti óraszámán túl is dolgozik, a
helyettesítés, pedig ha valaki beteg vagy szabadságon van, és azt kell
helyettesítenie.
A képviselő-testület rövid vitát folytatott a túlórák és a helyettesítések száma miatt.
Tarnóczy Tünde körjegyző: Javasolná, hogy fogadjuk el az iskola költségvetését,
így és az igazgatótól kérjünk tájékoztatást a túlórákról és helyettesítésekről.
Bognár Gábor: Ő nem fogadja el, ennek utána kell nézni. A technikai dolgozók
munkaidejét is meg kell vizsgálni.
Tóth Zoltán polgármester: A túlóra keretet megvizsgáljuk.
személyzetnél a munkaidő csökkentésének lehetőségét megnézzük.

A

technikai

A képviselő-testület rövid vitát folytatott a dolgozók létszámáról, a Pedagógiai
Szakszolgálat további működéséről, melyet már a testület a januári ülésen
megtárgyalt, majd 1 nem és 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
10/2010 (II. 03.) sz. önkormányzati határozat
Bajót Község Képviselő-testülete az iskola költségvetését el fogadja, de
kéri a túlóraszámok és helyettesítések felülvizsgálatát.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Zoltán polgármester
A képviselő-testület a továbbiakban a költségvetés tervezetét részletesen áttekintette
és a non-profit szervezetek támogatásáról egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
11/2010 (II. 03.) sz. önkormányzati határozat
Bajót Község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a non-profit
szervezeteket a 2010. évi költségből az alábbiak szerint támogatja:
Jázmin Népviseletes Asszonykórus: 252.000 Ft
Szikra SE.: 1.600.000 Ft
Öregkőaljai Pincebarátok Köre Egyesület:285.000 Ft
Bajótért Egyesület: 40.000 Ft
Polgárőrség: 376.000 Ft.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Zoltán polgármester
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A képviselő-testület az elhangzottak alapján egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
12/2010 (II. 03.) sz. önkormányzati határozat
Bajót Község Képviselő-testülete az önkormányzat 2010. évi
költségvetésének elfogadásáról szóló döntést elnapolja a következő
testületi ülésre.
Utasítja a polgármestert és a körjegyző asszonyt, hogy az
önkormányzat 2010. évi költségvetését az elhangzottak alapján
dolgozza át és a következő testületi ülésre, terjessze be.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Zoltán polgármester
III. Napirendi pont: Közmunkaprogram
Tóth Zoltán polgármester: A Közfoglalkoztatási Tervet ( 3. sz. melléklet ) minden
képviselő kézhez kapta van-e kérdés, hozzászólás?:
A képviselő testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
13/2010 (II. 03.) sz. önkormányzati határozat
Bajót Község Képviselő-testülete Bajót Község 2010. évi
Közfoglalkoztatási Tervét jelen jegyzőkönyv 3 számú melléklete alapján
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Zoltán polgármester
Buzás Kelemen: A közmunkásokkal kapcsolatban szeretne mondani valamit.
Hallott, olyat hogy 1 lapáttal 3 közmunkás megy, és Ő is ma ugyanezt látta
Tóth Zoltán polgármester: Higgyék el, hogy napi szinten megszervezni a
feladatokat nem olyan egyszerű. Igyekszik kitölteni a munkaidejüket. Amikor látták
Őket valószínű, hogy ketten az iskolába mentek pakolni, 1 pedig a buszmegállóba,
millenniumi háznál, orvosi rendelőnél ellapátolni a havat. Viszonylag tisztességesen
a rájuk bízott feladatokat elvégezik. Ma az öreg iskola épületébe mentek pakolni.
Csontos Tibor: Miért kell egy helyre hat embernek menni.
Tóth Zoltán polgármester: Nincs melegedőjük, nincs wc, nincsenek szerszámok.
Most már vásárolt szerszámokat. Nem tudjuk a felügyeletet megoldani ha több
csoportban dolgoznak. A munkafelügyelőjük sem tud mindig rájuk nézni, mert vannak
olyan munkák amit csak Ő tud elvégezni. Ha nincsenek felügyelet alatt akkor
előfordul, hogy össze-vissza mászkálnak.
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Török János: Többen szóvá tették, hogy a Hősök terén felmenő lépcsők nincsenek
letisztítva. Mikor a hó olvad, javasolná, hogy csákánnyal engedjék le a tócsákból a
vizet.
A képviselő-testület rövid beszélgetést folytatott a közmunkások feladatairól és
munkavégzéséről.
IV. Napirendi pont: Egyebek
Tóth Zoltán polgármester: A körjegyzőségi ülésen volt már
mozgókönyvtárról, nekünk egy számítógépet és szoftvert kell vásárolnunk.

szó

a

A képviselő-testület 1 tartózkodás és 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
14/2010 (II. 03.) sz. önkormányzati határozat
Bajót Község Képviselő-testülete, úgy dönt hogy a mozgókönyvtár
működéséhez szükséges számítógépet és szoftvert megvásárolja.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Zoltán polgármester

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

Kmf.

Tóth Zoltán
Polgármester

Tarnóczy Tünde
körjegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők.

Csontos Tibor
Képviselő

Malagurszkiné Szabó Éva
képviselő
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Jegyzőkönyv
mely, készült Bajót Község
Képviselő-testületének
2010. február 3-én megtartott
testületi üléséről
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