Készült: Bajót és Mogyorósbánya Községek Önkormányzati Képviselő-testületének
2011. április 26-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,
Bognár Gábor, Malagurszkiné Szabó Éva, Paul Zoltánné,
Buzás Kelemen és Kriszeg Ilona képviselők
Tarnóczy Tünde körjegyző

Mogyorósbánya község részéről:
Havrancsik Tibor polgármester
Birkés Ferenc, Ifj. Havrancsik Tibor, Somogyi Mihály, Seresné
Papp Zsuzsanna 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 Kriszeg Ilona képviselőt,
Mogyorósbánya község részéről Havrancsik Tibor képviselőt kérte fel, jegyzőkönyv vezetőként, pedig Horváth Attilánét mutatta be.

Napirendi pontok:
1,Bajót – Mogyorósbánya Körjegyzőség 2010. évi költségvetési zárása
2, 2010. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadás
3, Igazgatási szünet megtárgyalása, elfogadása
4, Egyebek
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I. Napirendi pont: Bajót – Mogyorósbánya Körjegyzőség 2010. évi költségvetés
zárása
Tóth Zoltán polgármester: A Körjegyzőség 2010.évi költségvetési zárásáról készült
írásos anyagot minden képviselő-kézhez kapta (1. számú melléklet), a pénzügyi
bizottságok az anyagot megtárgyalták. Felkéri a Mogyorósbányai Pénzügyi Bizottság
elnökét Birkés Ferencet, hogy mondja el a bizottságok állásfoglalását.
Birkés Ferenc: A Pénzügyi Bizottságok a Körjegyzőség 2010. évi költségvetési
zárását megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Bajót és Mogyorósbánya Községek képviselői egyhangú, 11 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
23/2011 (IV.26) sz. bajóti önkormányzati határozat
57/2011 (IV.26.) sz. mogyorósbányai önkormányzati határozat
Bajót és Mogyorósbánya Községek Képviselő-testületei Bajót Mogyorósbánya Körjegyzőség 2010. évi költségvetési zárását jelen
jegyzőkönyv 1. számú melléklete alapján 36.121 eFt kiadási és 37.912
eFt bevételi oldallal elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Zoltán Bajót község polgármestere
Havrancsik Tibor Mogyorósbánya község polgármestere
II. Napirendi pont: 2010. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadás
Tóth Zoltán polgármester: A Körjegyzőség 2010.évi belső ellenőrzési jelentésről
készült írásos anyagot minden képviselő-kézhez kapta (2. számú melléklet), a
pénzügyi bizottságok az anyagot megtárgyalták. Felkéri a Mogyorósbányai Pénzügyi
Bizottság elnökét Birkés Ferencet, hogy mondja el a bizottságok állásfoglalását.
Birkés Ferenc: A Pénzügyi Bizottságok a Körjegyzőség 2010.évi belső ellenőrzési
jelentést megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
A képviselő-testületek egyhangú, 11 igen, szavazattal az alábbi határozatokat
hozták:
24/2011 (IV. 26.) sz. bajóti önkormányzati határozat
58/2011 (IV.26.) sz. mogyorósbányai önkormányzati határozat
Bajót és Mogyorósbánya Községek Képviselő-testületei a 2010. évi
belső ellenőrzési jelentést jelen jegyzőkönyv 2 számú melléklete alapján
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Zoltán Bajót község polgármestere
Havrancsik Tibor Mogyorósbánya község polgármestere
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III. Napirendi pont: Igazgatási szünet megtárgyalása, elfogadása
Tóth Zoltán polgármester: Most már lassan gyakorlattá válik, hogy július és
augusztus hónapban egy-egy hétre a testület igazgatási szünetet rendel el. Az
igazgatási szünet alatt az anyakönyvvezetők az ügyeletet tartanak.
Tarnóczy Tünde körjegyző: Az igazgatási szünetre az alábbi időpontokat javasolná,
hogy július 11-től 15-ig és augusztus 8-tól 12-ig.
A képviselő-testületek egyhangú, 11 igen, szavazattal az alábbi határozatokat
hozták:
25/2011 (IV. 26.) sz. bajóti önkormányzati határozat
59/2011 (IV.26.) sz. mogyorósbányai önkormányzati határozat
Bajót és Mogyorósbánya Községek Képviselő-testületei Bajót – Mogyorósbánya
Körjegyzőség 2011. évi, az Ügyrendben meghatározott általánostól eltérő
ügyfélfogadását az alábbiak szerint határozza meg:
A Körjegyzőségben július 11-től 15-ig és augusztus 8-tól 12-ig az ügyfélfogadás
szünetel.
Határidő: 2011. év
Felelős: Tarnóczy Tünde körjegyző
IV. Napirendi pont: Egyebek

Tóth Zoltán polgármester: Mivel jegyző asszony veszélyeztetett terhes ezért
szükségesség vált a helyettesítése. A táti polgármester úrral és jegyzőasszonnyal
egyeztettünk és mivel van aljegyzőjük, ezért el tudja vállalni a helyettesítést. A bérére
két alternatíva van a jegyzőasszonyunk bruttó bérének 50 illetve 40%-a, amit a
testületek jóváhagynak.
Török János: Ajánljuk meg először a keveseb bért.
Havrancsik Tibor polgármester: Ők munkakapcsolatban vannak vele, korrekt,
lelkiismeretesen végzi munkáját.
Seresné Papp Zsuzsanna: Hogyan lenne a munkaideje.
Tarnóczy Tünde körjegyző: Szükség szerint jön, de úgy beszélték meg, hogy
Bajóton két fél napot, Mogyorósbányán pedig a pénteki napot tölti.
Havrancsik Tibor polgármester: Majd egyeztetünk, mert szeretné, ha orvosi napon
lenne Mogyorósbányán.
Török János: A munkatervünket mennyire kell átütemezni.
Tóth Zoltán polgármester: A testületi üléseket minden hónap 3. hetén kellene
megtartanunk, mivel Táton a hónap utolsó keddjén vannak az ülések.
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A képviselő-testületek rövid beszélgetés után egyhangú 11 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozták:
26/2011 (IV. 26.) sz. bajóti önkormányzati határozat
60/2011 (IV.26.) sz. mogyorósbányai önkormányzati határozat
Bajót és Mogyorósbánya községek Képviselő-testületei úgy döntenek, hogy
Tarnóczy Tünde körjegyző távollétének (betegállomány, GYED,GYES) idejére felkéri
Tát község Képviselő-testületét, hogy engedélyezze Tát jegyzőjének Dérné Dr.
Varga Katalinnak, a körjegyző helyettesítésének ellátását.
A megbízás határozott időre szól, évenkénti hosszabbítással, de maximum Tarnóczy
Tünde körjegyző távollétének idejére. A megbízás kezdete május 9.
A helyettesített napok száma szükség szerinti, de minimum Bajót kedd 7,30 -12,00,
csütörtök 12,00 -15,30 -ig, Mogyorósbányán péntek 12.00- -13,30 -ig.
A helyettesítésért Dérné dr. Varga Katalin részére bruttó 165.808 Ft illetményt, a
körjegyzőségi feladatok ellátásához szükséges benzinköltséget és mobiltelefon
használatot biztosítja.
Határidő: 2011. május 9.
Felelős: Tóth Zoltán Bajót község polgármestere
Havrancsik Tibor Mogyorósbánya község polgármestere

Havrancsik Tibor polgármester: Somogyi Mihály alpolgármesternek
szeretné megköszönni a községért végzett munkáját, amit 1971. április 26-án
tanácstagként kezdett meg és azóta is aktívan részt vesz a falu életében. A
továbbiakban is számítunk munkájára és jó erőt-egészséget kívánunk neki.
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt Tóth Zoltán polgármester az ülést bezárta.

Tóth Zoltán
Bajót község polgármestere

Havrancsik Tibor
Mogyorósbánya község
polgármestere
Tarnóczy Tünde
körjegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:
Bajót Község részéről:
Kriszeg Ilona
képviselő

Mogyorósbánya Község részéről:
ifj. Havrancsik Tibor
képviselő
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