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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Bajót és Nagysáp Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek 2013. feb-

ruár 5-én 17 órai kezdettel megtartott közös testületi ülésén. 
 
Az ülés helye: Művelődési Ház 
 Bajót, Kossuth Lajos u. 84. 
 
Az ülést vezeti: Tóth Zoltán Bajót Község Polgármestere 
 
Jelen vannak: Bajót Község Önkormányzata részéről 
 Tóth Zoltán polgármester 
 Buzás Kelemen képviselő, alpolgármester 
 Bognár Gábor képviselő 
 Kriszeg Ilona képviselő 
 Malagurszkiné Szabó Éva képviselő 
 Paul Zoltánné képviselő 
 Török Róbert képviselő 
 
 Nagysáp Község Önkormányzata részéről 
 Balogh Miklós polgármester 
 Sándor Tibor alpolgármester 
 Fürjesné Tóth Kornélia képviselő 
 Hangya László képviselő 
 Kovács Attila képviselő 
 Molnár János képviselő 
 
 Dics Mária mb. körjegyző 
 Tarnóczi Tünde körjegyző 
 
 
Tóth Zoltán polgármester köszönti a jelenlévőket, külön köszönti Balogh Miklóst, Nagysáp köz-
ség polgármesterét és Nagysáp Község Önkormányzatának Képviselő-testületét. Megállapítja, 
hogy Bajót Község Képviselő-testülete határozatképes és az ülést megnyitja. Jegyzőkönyv hitele-
sítésére felkéri a soron következő képviselőt, Bognár Gábort, a jegyzőkönyv vezetésére pedig 
Horváth Attiláné köztisztviselőt. 
 
Balogh Miklós, Nagysáp község polgármestere szintén köszönti a megjelenteket, megállapítja, 
hogy Nagysáp Község Önkormányzati Képviselő-testülete határozatképes. A jegyzőkönyv hitele-
sítésére Sándor Tibor alpolgármestert kéri fel. 
 
A képviselő-testületek a jegyzőkönyv-hitelesítők és a jegyzőkönyvvezető személyét egyhangúlag 
elfogadják. 
 
Javasolt napirendi pontok a kiküldött meghívó szerint: 
 
1.) Bajót Község Önkormányzata és Nagysáp Község Önkormányzata között közös önkor-

mányzati hivatal létrehozása céljából kötendő Együttműködési megállapodás elfogadása 
 Előadók: Tóth Zoltán polgármester 
  Balogh Miklós polgármester 
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2.) A közös önkormányzati hivatal Alapító okiratának elfogadása, kiadása 
 Előadók: Tóth Zoltán polgármester 
  Balogh Miklós polgármester 
3.) E g ye b e k  
 
 
A képviselő-testületek az ülés előterjesztett napirendjét elfogadják, ügyrendi módosítási javaslat 
nincs. 
 
 
1. Napirend 
 
Bajót Község Önkormányzata és Nagysáp Község Önkormányzata között közös önkormányzati 
hivatal létrehozása céljából kötendő Együttműködési megállapodás elfogadása 
Előadók: Tóth Zoltán polgármester 
 Balogh Miklós polgármester 
 
Tóth Zoltán polgármester: Az együttműködési megállapodást úgy a bajóti, mint a nagysápi kép-
viselők kézhez kapták (1. melléklet). Kéri, hogy ha a megállapodással kapcsolatban észrevétel, 
kérdés, javaslat van, azt mindenki mondja el. 
 
Bajót település részéről a képviselőknek a megállapodással kapcsolatban nincs kérdésük. 
 
Balogh Miklós polgármester: A közös hivatal létszámával kapcsolatban felhívja a figyelmet arra, 
hogy a korábban tudott 8 fő helyett 10 fő szerepel a megállapodásban. Ez a 2 fővel eltérés a Ba-
jótról nyugdíjba menő két hölgy. A kincstár településenként 4-4 főt finanszíroz, de bármelyik 
településnek jogában áll több főt alkalmazni. Az már egyezség kérdése, hogy közösen vagy önál-
lóan finanszírozza. 
 
Tóth Zoltán polgármester elmondja, hogy a két bajóti kolléganő nyugdíjba vonulásával kapcso-
latban felmerülő költségeket természetesen Bajót község finanszírozza. 
 
Több hozzászólás nincs, ezért Tóth Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslat 
elfogadását. Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 ’igen’ és 0 ’nem’ szavazat-
tal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

9/2013. (II. 5.) számú határozat 

Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. a közös önkormányzati hivatal létrehozására és fenntartására vonatkozó, Nagysáp Köz-
ség Önkormányzatával a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény alapján kötendő Együttműködési megállapodást – a határozat mel-
léklete szerinti tartalommal – elfogadja. 

2. felhatalmazza Tóth Zoltán polgármestert, hogy az Együttműködési megállapodást az 
önkormányzat nevében aláírja. 

Felelős: Tóth Zoltán polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Balogh Miklós polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. Nagysáp Köz-
ség Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 ’igen’ és 0 ’nem’ szavazattal, tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
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4/2013. (II. 5.) számú határozat 

Nagysáp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. a közös önkormányzati hivatal létrehozására és fenntartására vonatkozó, Bajót Község 
Önkormányzatával a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény alapján kötendő Együttműködési megállapodást – a határozat melléklete szerinti 
tartalommal – elfogadja. 

2. felhatalmazza Balogh Miklós polgármestert, hogy az Együttműködési megállapodást az 
önkormányzat nevében aláírja. 

Felelős: Balogh Miklós polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Tóth Zoltán, Bajót község polgármestere és Balogh Miklós Nagysáp község polgármestere az 
együttműködési megállapodást aláírja. 
 
 
2. Napirend 
 
A közös önkormányzati hivatal Alapító okiratának elfogadása, kiadása 
Előadók: Tóth Zoltán polgármester 
 Balogh Miklós polgármester 
 
Tóth Zoltán polgármester: Az Alapító okiratot is minden képviselő megkapta (2. melléklet). Az 
alapító okirat a létrehozni szándékozott közös hivatal első, alapdokumentuma. Ez alapján jegyzi 
be a Magyar Államkincstár a törzskönyvi nyilvántartásba, ezt követően lehet intézni az adószá-
mot, a bankszámla-nyitást és sorban mindent. Ezzel kapcsolatosan felmerült kérdéseket, hozzá-
szólásokat vár. 
 
A képviselő-testületek részéről kérdés, hozzászólás nincs. 
 
Tóth Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. Bajót Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 ’igen’ és 0 ’nem’ szavazattal, tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

10/2013. (II. 5.) számú határozat 

Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányza-
tairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 42.§ 7. pontja szerinti hatáskörében eljár-
va, figyelemmel a Mötv. 84-85.§-aiban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény (Áht.) 8.§-ában foglaltakra 

1. a Bajóti Közös Önkormányzati Hivatal Alapító okiratát – a határozat melléklete sze-
rinti tartalommal – 2013. március 1-jei hatálybalépéssel elfogadja, a költségvetési szervet 
jogutódlással létrehozza. 

2. felhatalmazza Tóth Zoltán polgármestert az 1. pont szerinti Alapító okirat aláírására. 

Felelős: Tóth Zoltán polgármester 
Határidő: azonnal (MÁK-nak történő megküldés) 

 
Balogh Miklós polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. Nagysáp Köz-
ség Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 ’igen’ és 0 ’nem’ szavazattal, tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
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5/2013. (II. 5.) számú határozat 

Nagysáp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormány-
zatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 42.§ 7. pontja szerinti hatáskörében el-
járva, figyelemmel a Mötv. 84-85.§-aiban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény (Áht.) 8.§-ában foglaltakra 

1. a Bajóti Közös Önkormányzati Hivatal Alapító okiratát – a határozat melléklete sze-
rinti tartalommal – 2013. március 1-jei hatálybalépéssel elfogadja, a költségvetési szervet 
jogutódlással létrehozza. 

2. felhatalmazza Balogh Miklós polgármestert az 1. pont szerinti Alapító okirat aláírására. 

Felelős: Balogh Miklós polgármester 
Határidő: azonnal (MÁK-nak történő megküldés) 

 
 
Mivel az Egyebek napirend keretén belül nem merült fel egyéb kérdés, és a képviselők részéről 
nincs hozzászólás, észrevétel, Tóth Zoltán polgármester a Képviselő-testületek együttes ülését 
bezárja. 
 
 
 
 
 
 Tóth Zoltán Balogh Miklós 
 Bajót Község Polgármestere Nagysáp Község Polgármestere 
 
 
 
 
 
 Dics Mária Horváth Attiláné 
 mb. körjegyző jegyzőkönyv-vezető 
 
 
 
Jegyzőkönyv-hitelesítők: 
 
 
 
 
 
 Bajót község részéről Nagysáp község részéről: 
 Bognár Gábor Sándor Tibor 
 képviselő alpolgármester 


