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Tóth Zoltán polgármester a határozatképesség megállapítása után köszönti a megjelenteket, 
külön megköszöni, hogy a képviselők eleget tudtak tenni a rendkívüli ülésre szóló meghívó-
nak, és az ülést megnyitja. A jegyzőkönyv hitelesítésére Malagurszkiné Szabó Éva képviselőt 
kéri fel, jegyzőkönyv-vezetőként pedig Horváth Attiláné köztisztviselőt mutatja be. 
 
Napirendi pont:  
 
1, Jövő évi önkormányzati működés kérdéseinek megbeszélése 
 
Tóth Zoltán polgármester elmondja, hogy már régebb óta elég feszült a viszony a mogyorós-
bányai önkormányzattal, igyekezett ebben az évben ezen változtatni. Több alkalommal be-
szélt Mogyorósbánya polgármesterével, hogy ez így nem jó, nem normális működés, próbál-
janak ezen úrrá lenni és túllendülni. Nem történt semmi változás, sőt újabb és újabb problé-
mák merültek fel. Úgy érzi, hogy Mogyorósbányának a hármas felállás nem felel meg, főleg, 
hogy Bajót lenne a székhely-település. Szenes Lajost, Tát polgármesterét is tájékoztatta erről, 
ők nem zárkóznak el attól, hogy fogadják Mogyorósbányát, amennyiben Mogyorósbánya 
ilyen szándékkal megkeresi Tátot. Eddig senki nem akarta kimondani a szétválást, most ő 
kimondja: úgy gondolja, hogy a további együttműködésben nem számít Mogyorósbányára. 
Szeretné, ha ezt az együttműködést korrektül zárnák le. Havrancsik Tibor Mogyorósbánya 
község polgármestere a tájékoztatást tudomásul vette. Balogh Miklóst, Nagysáp község pol-
gármesterét is tájékoztatta a történtekről, ők továbbra is fenntartják az együttműködési szán-
dékukat. Két határozatot kellene hoznia a testületnek: 
1. vissza kell vonni az együttműködésre vonatkozó korábbi határozatot, 
2. ki kell mondani, hogy Nagysáp községgel kívánunk közös önkormányzati hivatalt létrehoz-
ni. 
 
 
A képviselő-testület rövid beszélgetés után egyhangú, 6 „igen” szavazattal az alábbi határoza-
tokat hozza: 
 
 

 
 



 
 
78/2012. (XI. 15.) határozat 

Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) megváltoztatja azon szándékát, hogy Mogyorósbánya Község Önkormányzatával 
közös önkormányzati hivatalt kíván létrehozni és fenntartani a Bajót-Mogyorósbánya 
Körjegyzőség megszűnését követően. 

2.) visszavonja a 20/2012. (III. 27.) számú határozatát, amely Mogyorósbánya Község 
Önkormányzatával együtt közös önkormányzati hivatal alapítására és fenntartására vo-
natkozik. 

3.) kéri Mogyorósbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testületét, és javasolja, 
hogy az önkormányzati működés folyamatos biztosítása érdekében keresse meg azt a 
számára kedvező, minden szempontból megfelelő önkormányzatot, amellyel közös ön-
kormányzati hivatalt kíván létrehozni és fenntartani a Bajót-Mogyorósbánya Körjegyző-
ség megszűnését követően. 

Felelős: Tóth Zoltán polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

79/2012. (XI. 15.) határozat 

Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jelenlegi Bajót-
Mogyorósbánya Körjegyzőség 2013-ban történő megszűnését követően Nagysáp Köz-
ség Önkormányzatával kíván közös önkormányzati hivatalt létrehozni és fenntartani 
az önkormányzati feladatok ellátására. 

Határidő: 2013. január 1-től számított 60 napon belül 
Felelős: Tóth Zoltán polgármester 

 
Tóth Zoltán polgármester: A határozatokat a holnapi napon Mogyorósbánya és Nagysáp köz-
ségek részére megküldjük. 
 
A polgármester a közös önkormányzati hivatal jövőbeni működéséről folytatott beszélgetés 
után az ülést bezárja. 
 
 
 
 
 Tóth Zoltán Dics Mária 
 polgármester mb. körjegyző 
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 képviselő igazgatási főmunkatárs 
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