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JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült: Bajót és Mogyorósbánya Községek Önkormányzati Képviselő-
testületeinek 2012. december 11-én 16 óra 10 perces kezdettel 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 
 Buzás Kelemen alpolgármester 
 Malagurszkiné Szabó Éva képviselő 
 Paul Zoltánné képviselő 
 Török János nem képviselő alpolgármester 
 
 Mogyorósbánya község részéről 
 Havrancsik Tibor polgármester 
 Somogyi Mihály alpolgármester 
 ifj. Havrancsik Tibor képviselő 
 Kriszeg Csaba képviselő 
 Seresné Papp Zsuzsanna képviselő 
 
 Dics Mária mb. körjegyző 
 Molnár Istvánné pénzügyi főmunkatárs 
 Horváth Attiláné jegyzőkönyv-vezető 
 
 
Tóth Zoltán Bajót község polgármestere köszönti a megjelenteket, megállapítja a bajóti kép-
viselő-testület határozatképességét, és az ülést megnyitja. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri 
a soron következő képviselőt, Buzás Kelement, a jegyzőkönyv vezetésére pedig Horváth Atti-
láné köztisztviselőt. 
 
Havrancsik Tibor Mogyorósbánya község polgármestere szintén köszönti a jelenlévőket, 
megállapítja, hogy a mogyorósbányai képviselő-testület szintén határozatképes. A jegyző-
könyv hitelesítésére Seresné Papp Zsuzsanna képviselőt kéri fel. 
 
Javasolt napirendi pontok a kiküldött meghívó szerint: 
 
1.) Bajót-Mogyorósbánya Körjegyzőség 2012. évi költségvetésének I-III. negyedévi beszámo-
lója 

2.) Bajót-Mogyorósbánya Körjegyzőség 2012. évi költségvetésének előirányzat-módosításai 

3.) Bajót-Mogyorósbánya Körjegyzőség 2013. évi költségvetési koncepciójának megalkotása 

4.) Bajót-Mogyorósbánya Körjegyzőség 2013. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadá-
sa 

5.) Egyebek 
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A képviselő-testületek az ülés előterjesztett napirendjét elfogadják, ügyrendi módosítási ja-
vaslat nincs. 
 
 
 
1. Napirend 
 
Bajót–Mogyorósbánya Körjegyzőség 2012. évi költségvetésének I-III. negyedévi beszá-
molója 
Előadó: Tóth Zoltán polgármester 
 
Tóth Zoltán polgármester elmondja, hogy a napirendhez kapcsolódó írásos anyagot minden 
képviselő kézhez kapta (1. melléklet). Lehetőséget biztosít a napirendhez tartozó kérdések 
feltevésére, észrevételek közlésére. 
 
A képviselő-testületi tagoknak az anyaggal kapcsolatban nincs kérdésük. 
 
Tóth Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. Bajót Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 ’igen’ és 0 ’nem’ szavazattal, tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

86/2012. (XII. 11.) határozat 

Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) a Bajót-Mogyorósbánya Körjegyzőség 2012. évi I-III. negyedévi gazdálkodásáról 
szóló beszámolót 

a) 23.420 ezer Ft bevétellel 

b) 25.102 ezer Ft kiadással 

elfogadja. 

2.) az 1.) pont szerint elfogadott bevételi és kiadási összegeket szerepelteti az önkor-
mányzat 2012. évi gazdálkodásának I-III. negyedévi beszámolójában. 

Felelős: Dics Mária mb. körjegyző 
Határidő: azonnal 
 
 

Havrancsik Tibor polgármester is szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását: Mo-
gyorósbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 ’igen’ és 0 ’nem’ szavazattal, 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

137/2012.(XII. 11.) határozat 

Mogyorósbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) a Bajót-Mogyorósbánya Körjegyzőség 2012. évi I-III. negyedévi gazdálkodásáról 
szóló beszámolót 

a) 23.420 ezer Ft bevétellel 

b) 25.102 ezer Ft kiadással 

elfogadja. 
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2.) kéri Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testületét, hogy a Körjegyzőség I-
III. negyedévi gazdálkodásának elfogadott bevételi és kiadási összegeit szerepeltesse sa-
ját önkormányzata gazdálkodásának I-III. negyedévi beszámolójában. 

Felelős: Dics Mária mb. körjegyző 
Határidő: azonnal 

 
 
 
2. Napirend 
 
Bajót-Mogyorósbánya Körjegyzőség 2012. évi költségvetésének előirányzat-módosításai 
Előadó: Tóth Zoltán polgármester 
 
Tóth Zoltán polgármester: A napirendhez kapcsolódó írásos anyagot minden képviselő kéz-
hez kapta (2. melléklet). Megkérdezi, hogy a bajóti képviselő-testületnek az anyaggal kapcso-
latban van-e kérdése. 
 
A képviselő-testületi tagoknak az anyaggal kapcsolatban nincs kérdésük. 
 
Tóth Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. Bajót Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 4’igen’ és 0 ’nem’ szavazattal, tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

87/2012.(XII.11.) határozat 
Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. a Bajót-Mogyorósbánya Körjegyzőség 2012. évi költségvetésében – az előirányzat 
módosítást követően – a bevételi és kiadási főösszeget 36.444 e Ft-ban állapítja meg. 
2. a Körjegyzőség 2012. évi költségvetésének módosítását az önkormányzat 2012. évi 
költségvetésében átvezeti. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Tóth Zoltán polgármester 

 
 
Havrancsik Tibor polgármester is szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását: Mo-
gyorósbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 ’igen’ és 0 ’nem’ szavazattal, 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

138/2012.(XII. 11.) határozat 
Mogyorósbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. a Bajót-Mogyorósbánya Körjegyzőség 2012. évi költségvetésében – az előirányzat 
módosítást követően – a bevételi és kiadási főösszeget 36.444 e Ft-ban állapítja meg. 
2. kéri Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testületét, hogy a Körjegyzőség 
2012. évi költségvetésének 1. pont szerinti módosítását vezesse át a székhely-település, 
Bajót Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetésében. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Havrancsik Tibor polgármester 
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3. Napirend 
 
Bajót-Mogyorósbánya Körjegyzőség 2013. évi költségvetési koncepciójának megalkotása 
Előadó: Tóth Zoltán polgármester 
 
Tóth Zoltán polgármester: A napirendhez kapcsolódó írásos anyagot minden képviselő kéz-
hez kapta (3. melléklet). Megkérdezi, hogy a bajóti képviselő-testületnek az anyaggal kapcso-
latban van-e kérdése 
 
A képviselő-testületi tagoknak az anyaggal kapcsolatban nincs kérdésük. 
 
Tóth Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. Bajót Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 4’igen’ és 0 ’nem’ szavazattal, tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

88/2012. (XII. 11.) határozat 

Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. tudja és ismeri azon jogszabályi előírást, amely a költségvetési szervekre vonatkozóan 
költségvetési koncepció készítését kötelezően írja elő, de ismerve jogszabályi változáso-
kat, a Bajót-Mogyorósbánya Körjegyzőség működését illetően koncepciót nem alkot. 

2. a Bajót-Mogyorósbánya Körjegyzőség megszűnése napjáig a működtetést a korábbi 
működésnek megfelelően biztosítja. 

Felelős: Tóth Zoltán polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Havrancsik Tibor polgármester is szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását: Mo-
gyorósbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 ’igen’ és 0 ’nem’ szavazattal, 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

139/2012. (XII. 11.) határozat 

Mogyorósbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. tudja és ismeri azon jogszabályi előírást, amely a költségvetési szervekre vonatkozóan 
költségvetési koncepció készítését kötelezően írja elő, de ismerve jogszabályi változáso-
kat, a Bajót-Mogyorósbánya Körjegyzőség működését illetően koncepciót nem alkot. 

2. a Bajót-Mogyorósbánya Körjegyzőség megszűnése napjáig a működtetést a korábbi 
működésnek megfelelően biztosítja. 

Felelős: Havrancsik Tibor polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
 
4. Napirend 
 
Bajót-Mogyorósbánya Körjegyzőség 2013. évi belső ellenőrzési munkatervének elfoga-
dása 
Előadó: Tóth Zoltán polgármester 
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Tóth Zoltán polgármester: A napirendhez kapcsolódó írásos anyagot minden képviselő kéz-
hez kapta (4. melléklet). Megkérdezi, hogy a bajóti képviselő-testületnek az anyaggal kapcso-
latban van-e kérdése 
 
A képviselő-testületi tagoknak az anyaggal kapcsolatban nincs kérdésük. 
 
Tóth Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. Bajót Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 4’igen’ és 0 ’nem’ szavazattal, tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

89/2012. (XII.11.) határozat 

Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bajót-Mogyorósbánya Körjegy-
zőség 2013. évi belső ellenőrzési munkatervét a határozat melléklete szerinti tartalom-
mal elfogadja. 

Felelős: Dics Mária mb. körjegyző 
Határidő: azonnal és folyamatos 

 
 
Havrancsik Tibor polgármester is szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását: Mo-
gyorósbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 ’igen’ és 0 ’nem’ szavazattal, 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

140/2012. (XII. 11.) határozat 

Mogyorósbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bajót-
Mogyorósbánya Körjegyzőség 2013. évi belső ellenőrzési munkatervét a határozat mel-
léklete szerinti tartalommal elfogadja. 

Felelős: Dics Mária mb. körjegyző 
Határidő: azonnal és folyamatos 

 
 
 
5. Napirend 
 
Egyebek 
 
Somogyi Mihály: A maradvánnyal kapcsolatban mi az elgondolás? 
 
Tóth Zoltán polgármester: A költségvetési záráskor érdemes erről beszélni. Amennyiben van 
a felosztásáról gondoskodni kell.   
 
Havrancsik Tibor polgármester: Szeretné tájékoztatni a testületet, hogy Mogyorósbánya 
képviselő-testülete a társulással kapcsolatban megkereste Tát községet. A jövő héten fog a 
társulással kapcsolatban dönteni.  
 
Tóth Zoltán polgármester: Természetesen minden marad a régiben addig, amíg mind két fél 
számára kielégítő megoldás nem születik. 
Mogyorósbánya község képviselő-testületének köszöni a 12 éves együttműködést, jó helyzet 
és jó irány van, azt gondolja, hogy mindenkinek meg kell találnia ebben a rendszervben a he-
lyét a számára elfogadható utat, sok szerencsét kíván mindenkinek. 
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Tóth Zoltán polgármester megköszöni mindkét képviselő-testület részvételét és az ülést be-
zárja. 
 
 
 
 
 
 Tóth Zoltán Havrancsik Tibor 
 Bajót Község Polgármestere Mogyorósbánya Község Polgármestere 
 
 
 
 
 
 Dics Mária Horváth Attiláné 
 mb. körjegyző jegyzőkönyvvezető 
   
 
Jegyzőkönyv-hitelesítők: 
 
 
 
 
 
 Bajót község részéről Mogyorósbánya község részéről: 
 Buzás Kelemen Somogyi Mihály 
 képviselő képviselő 


