Készült: Bajót és Mogyorósbánya Községek Önkormányzati Képviselő-testületének
2010. február 3-án 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, Buzás Kelemen, Török Róbert, Csontos Tibor és
Kriszeg Ilona képviselők
Tarnóczy Tünde körjegyző

Mogyorósbánya község részéről:
Havrancsik Tibor polgármester
Csákvári Bernadett, Bacsa Ferencné, 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 Csontos Tibor képviselőt,
Mogyorósbánya község részéről Kriszeg Csaba képviselőt kérte fel, jegyzőkönyv vezetőként, pedig Horváth Attilánét mutatta be.

Napirendi pontok:
1,Bajót – Mogyorósbánya Körjegyzőség 2009. évi előirányzat-módosítása
2, Bajót – Mogyorósbánya Körjegyzőség 2010. évi költségvetésének beterjesztése
és elfogadása
3, Egyebek

I. Napirendi pont: Bajót – Mogyorósbánya Körjegyzőség 2009. évi előirányzatmódosítása
Tóth Zoltán polgármester: Bajót – Mogyorósbánya Körjegyzőség 2009. évi
előirányzat - módosításáról készült anyagot minden képviselő-kézhez kapta ( 1.
számú melléklet ), a pénzügyi bizottságok az anyagot megtárgyalták. Felkéri a
Mogyorósbányai Pénzügyi Bizottság elnökét Bacsa Ferencnét, hogy mondja el a
bizottságok állásfoglalását.
Bacsa Ferencné: A Bajót – Mogyorósbánya Körjegyzőség 2009. évi előirányzat módosításáról készült anyagot a pénzügyi bizottságok megtárgyalták, és elfogadásra
javasolják.
A képviselő-testületek 14 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
5/2010 (II. 03.) sz. bajóti önkormányzati határozat
30/2010 (II. 03) sz. mogyorósbányai önkormányzati határozat
Bajót és Mogyorósbánya Községek Képviselő-testületei a Körjegyzőség
bevételi és a kiadási előirányzat összege 37.958 eFt-ról 38.006 eFt-ra
módosul
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Zoltán Bajót község polgármester
Havrancsik Tibor Mogyorósbánya község polgármester

II.

Napirendi

pont: Bajót – Mogyorósbánya Körjegyzőség
költségvetésének beterjesztése és elfogadása

2010.

évi

Tóth Zoltán polgármester: Bajót – Mogyorósbánya Körjegyzőség 2010. évi
költségvetésről készült anyagot minden képviselő-kézhez kapta (2 számú melléklet),
a pénzügyi bizottságok az anyagot megtárgyalták. Felkéri a Mogyorósbányai
Pénzügyi Bizottság elnökét Bacsa Ferencnét, hogy mondja el a bizottságok
állásfoglalását.
Bacsa Ferencné: A pénzügyi bizottságok megtárgyalták a körjegyzőség 2010 évi
költségvetését, a szöveggel kapcsolatban feltettek kérdéseket a jegyzőasszonynak.
A számok tekintetében, pontosabban a költségvetés összegének tekintetében
módosítási javaslatokat tesznek. A pénzügyi bizottságok olyan egyhangú határozatot
hoztak, hogy a költségvetésben szereplő cafetéria mértékét 12-es szorzóról 6-os
szorzóra való csökkentését javasolják. „ A másik határozatuknak nincs számszerű
hatása, tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a létszám változás az adó ügyek
intézése miatti munkacsoportos, az a pénzügyi bizottságok véleménye hogy
mindenképpen eredményeznie kell költségcsökkenést, ami létszámváltozással fog
menni. Pillanatnyilag a jegyzőasszony nem javasolt sem költségcsökkenést sem
létszámcsökkenést 2010-re. Mi azt gondoljuk, hogy ezt újra kell tárgyalni,

legközelebb 2010 szeptemberében tudunk erről újabb javaslattal előállni, az együttes
testületi ülésen.”
Tóth Zoltán polgármester: Van-e még valakinek hozzászólása?
Somogyi Mihály: Meglepődött, hogy egy főnek 15 %-os béremelést terveznek.
Egyetlen egy valakinek? És a sok.-sok dolgozó aki évek óta itt van az miért nem
kaphat béremelést.
Tarnóczy Tünde körjegyző: Ő az egyedüli olyan dolgozó akinek olyan alacsony a
bére, hogy már a közmunkás többet keres nála. A többiek már több mint huszon éve
itt dolgoznak és az előző ülésen felvázolta a teljesítmény értékelésüket, szinten
tartják nem kíván náluk emelni.
Somogyi Mihály: Miért nem kapott magasabb bért, valamilyen oka lehet.
Tarnóczy Tünde körjegyző: Egy teljesítményértékelést ki kell érdemelni. Már 2 éve
itt van, most látja azt, hogy már beletanult bizonyos szinten, megérdemelné az
eltérítést.
Somogyi Mihály: A segédmunkásnak télen-nyáron kint kell lenni, és államilag
megállapított a bére.
Tarnóczy Tünde körjegyző: A segédmunkás bérét a testület állapította meg.
Tóth Zoltán polgármester: Egyet kell tisztán látni, ha valaki az út a munkába
programban vesz részt, ott valóban vannak különböző végzettségek szerint
besorolások, de itt nem erről beszélünk. Olyan dolgozóról beszélünk, aki
felelősségteljes munkát lát el, eltelt bizonyos idő és láthatóan kevés a bére.
Felháborító, hogy egy közcélú dolgozó ugyan annyit keres majdnem, mint Ő.
A képviselő-testületek 14 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
6/2010 (II. 03.) sz. bajóti önkormányzati határozat
31/2010 (II. 03) sz. mogyorósbányai önkormányzati határozat
Bajót és Mogyorósbánya Községek Képviselő-testületei a Körjegyzőség 2010.
évi költségvetését, fent elhangzottak figyelembe vételével 34.753 eFt kiadási
és bevételi oldallal elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Zoltán Bajót község polgármester
Havrancsik Tibor Mogyorósbánya község polgármester

III. Napirendi pont: Egyebek
Tarnóczy Tünde körjegyző: A nyári kötelező leállás pontos időpontját, még nem
tudja megmondani, de kéri a testületeket, hogy havi szinten, július és augusztus
hónapokban 1-1 hét leállást fogadjanak el és hozzanak róla határozatot.

A képviselő-testületek 14 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák:

7/2010 (II. 03.) sz. bajóti önkormányzati határozat
32/2010 (II. 03) sz. mogyorósbányai önkormányzati határozat
Bajót és Mogyorósbánya Községek Képviselő-testületei Bajót – Mogyorósbánya
Körjegyzőség 2010. évi, az Ügyrendben meghatározott általánostól eltérő
ügyfélfogadását az alábbiak szerint határozza meg:
A Körjegyzőségben július és augusztus hónapban 1-1 hétig az ügyfélfogadás
szünetel.
Határidő: 2010. év
Felelős: Tarnóczy Tünde körjegyző

Havrancsik Tibor polgármester: Kéri a Mogyorósbányai testületet, hogy egy pár
percre maradjon. A könyvtár beindításával vannak kötelező feladatok, illetve elemek,
aminek megléte szükséges a művelődési háznál. Az internet kapcsolat, illetve 2 db
számítógép plusz szoftver. Hogy a mozgókönyvtárban részt veszünk éves szinten
van 900 eFt.
Tarnóczy Tünde körjegyző: 1 millió forintot kap a társulásra a település, a
szerződés úgy szól, hogy 100 eFT, marad az Esztergomi könyvtárnál, 900 eFt kerül
vissza az önkormányzatokhoz, amit első évben ezekre a fejlesztésekre kell fordítani.
Egyetlen egy árajánlatot tudott bekérni, mert most kapta meg a paramétereket a
számítógéphez, az árajánlat 200 eFt. Ez ugyan úgy vonatkozik Bajótra is.
Bacsa Ferencné: Mért beszélünk erről?
Tarnóczy Tünde körjegyző: Januárt 1-től működnie kell a könyvtárnak. Mire a
leltározás megtörténik meg kellene lennie a számítógépnek. Kérése, hogy ezt a
héten mindenképen döntsék el.
Bacsa Ferencné: Egy probléma van, nem tudnak dönteni. Az SZMSZ-ük alapján 3
ajánlat kell, egy ajánlat alapján nem tudnak dönteni. Össze kell készíteni és egy
rendkívüli testületi ülés keretén belül döntenek róla. Addig a leltározást és selejtezést
el lehet kezdeni.

Egyéb észrevétel, hozzászólás nem lévén, Tóth Zoltán polgármester megköszöni a
részvételt és az együttes testületi ülést bezárja.
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