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Jegyzőkönyv
mely készült 2008. január 31-én
Bajót község testületi üléséről
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Készült: 2008. január 31.
Helyszín: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint
Napirend: a melléklet meghívó alapján
Az ülést vezeti: Tóth Zoltán polgármester

Tóth Zoltán polgármester a határozatképesség kinyilvánítása után köszöntötte a
megjelenteket, külön köszöntötte Galba Katalint a Pedagógiai Szakszolgálat
vezetőjét és Zsigárdi Jánosné védőnőt.
Jegyzőkönyv-hitelesítésre Buzás Kelemen és Török Róbert képviselőket kérte fel,
jegyzőkönyv – vezetőként, pedig Horváth Attilánét mutatta be.
Tóth Zoltán polgármester javasolta, hogy a 3. és 4. napirendi pontokat tárgyalja meg
a testület 1. és 2. napirendi pontként, hogy a vendégeknek ne kelljen addig várniuk.
A képviselő-testület a polgármester ügyrendi javaslatát egyhangúlag elfogadta.
I. Napirendi pont: 2008. I. félévi munkaterv megtárgyalása, elfogadása
Tóth Zoltán polgármester: A munkaterv tervezetét minden képviselő kézhez kapta,
van-e javaslat vele kapcsolatban. Buzás Kelemen képviselőnek volt egy felvetése,
hogy a meghívott vendégek meghallgatásával kezdődjön az ülés.
Török Róbert: Ragaszkodnunk kell ehhez a sorrendhez?
Orlovitsné Tarnóczy Tünde körjegyző: Az SZMSZ-ünk tartalmazza a sorrendet.
Török Róbert: Ha legközelebb lesz SZMSZ módosítás, akkor javasolja, hogy ezt
módosítsuk.
Török János: Az ügyrendi módosítást mindig meg lehet tenni, csak két sor a
jegyzőkönyvben.
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
1/2008 (I.31) sz. önkormányzati határozat
Bajót Község Képviselő-testület a 2008. I. félévi munkatervet
jelen jegyzőkönyv 1 számú melléklete alapján elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Zoltán polgármester
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II. Napirendi pont: Pedagógiai Szakszolgálat beszámolója és alapító okiratának
megtárgyalása, elfogadás
Ea.: Galba Katalin Pedagógiai Szakszolgálat vezetője
Tóth Zoltán polgármester: A Pedagógiai Szakszolgálat beszámolóját a képviselőtestület kézhez kapta, van-e valakinek kérdése a beszámolóval kapcsolatban.
Galba Katalin: Tájékoztatásul csak néhány mondatot szeretne mondani. 1993-ban
alakult a nevelési tanácsadó 4 település és a megyei önkormányzat összefogásával.
Ez az együttműködés eddig jól alakult. Kétféle szolgáltatást biztosítanak a logopédiai
szolgáltatást és a nevelési tanácsadást. A logopédiai ellátás helyben történik, mert
kötelező. Minden 5 éves gyermek szűrése megtörténik. Bajóton 28 gyermek
részesült ebben az ellátásban. A nevelési tanácsadásra Nyergesújfalura kell a
gyermeket hozni.
A továbbiakban Galba Katalin részletesen ismertette, hogy a logopédiai szolgálat és
a nevelési tanácsadás mit foglal magában. ( 2. sz. melléket )
Tóth Zoltán polgármester: A megyei önkormányzat jelezte, hogy a további
finanszírozásban nem kíván részt venni. Keressük a megoldásokat a további
működtetésre, hogy ne jelentsen a településeknek újabb terhet. Ennek érdekében
létrehozunk egy bizottságot, melynek tagjai Miskolczy József Nyergesújfalu
polgármestere, Galba Katalin a Pedagógiai Szakszolgálat vezetője, és Hummel
Rudolf kistérségi menedzser. Tárgyalásokat kezdeményeznek a megyével. Az idei
tanévben nem, de szeptembertől már gondot okozhat, hogy a 9 millió forintot honnan
pótoljuk. Az elmondottakból kitűnik, hogy a Pedagógiai Szakszolgálatra szükség van.
Galba Katalin: Itt szeretné megköszönni a testületnek az eddigi támogatást, azt
gondolja, hogy jó célt szolgált.
Török János: Azt gondolnák, hogy a Pedagógiai Szakszolgálatra van nagyobb
szükség, pedig a logopédiára van nagyobb. Köszöni az eddigi munkájukat.
Nálunk a szülők segítenek-e, gyakorolnak-e otthon a gyermekekkel?
Galba Katalin: Általában segítenek a szülők, Bajóton a lakosság összetétele miatt
nehezebben működik.
Tóth Zoltán polgármester: Gratulál az eddigi munkájukhoz.
Kéri a képviselő-testületet, hogy a beszámolót és az alapító okiratot fogadják el.

A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

4

2/2008 (I.31) sz. önkormányzati határozat
Bajót Község Képviselő-testülete a Pedagógiai Szakszolgálat
beszámolóját jelen jegyzőkönyv 3. számú melléklete alapján
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Zoltán polgármester

3/2008 (I.31) sz. önkormányzati határozat
Bajót Község Képviselő-testülete a Pedagógiai Szakszolgálat
Alapító okiratának módosítását jelen jegyzőkönyv 4. számú
melléklete alapján elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Zoltán polgármester

III. Napirendi pont: Beszámoló a védőnő szolgálat munkájáról
Ea.: Zsigárdi Jánosné védőnő
Tóth Zoltán polgármester: A védőnő beszámolóját minden képviselő kézhez kapta,
felkéri Zsigárdi Jánosnét, hogy mondja el kiegészítését.
Zsigárdi Jánosné az írásban kiküldött beszámolóját elkezdte olvasni.
Török János: A beszámolót nem kell felolvasni, hisz azt minden képviselő kézhez
kapta. Az anyag végén látja a dátumból, hogy ez 2005-ben készült.
Tóth Zoltán polgármester. Ez egy régebbi anyag most csak a egészítéseket
mondja el az Emike.
A kiegészítést Zsigárdi Jánosné felolvasta, mely jelen jegyzőkönyv 5 számú
mellékletét képezi.
Török János: Ezt a beszámolót így nem fogadhatják el, mert nagyon pontatlan. Kéri,
hogy a következő testületi ülésre készítsen egy másikat, ami már a kiegészítéseket
is tartalmazza. A kiegészítést elfogadjuk.
Tóth Zoltán polgármester: A védőoltásokra a szülők elviszik a gyermeküket?
Zsigárdi Jánosné: Igen, de van, akit többször fel kell szólítani, hogy hozza el az
oltásra. Nincs elmaradás a védőoltások beadásában.
Tóth Zoltán polgármester: Most nem szavazunk a beszámoló elfogadásáról,
hanem tessék még egyszer elküldeni számunkra a következő testületi ülésre az új
beszámolót és akkor el fogjuk fogadni.
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IV. Napirendi pont: Beszámoló a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről,
eseményekről
Előadó: Tóth Zoltán polgármester
Tóth Zoltán polgármester: A két ülés között történt eseményekről és fontosabb
intézkedésekről készült írásos anyagot a képviselők kézhez kapták ( 6.számú
melléklet ), van-e valakinek kérdése, hozzászólása.
A beszámolóból kifelejtette, hogy megoldást kellett keresnie a telefonszámlák
leszorítására. A környéken érdeklődött és árajánlatokat kért a szolgáltatóktól, a Tmobil tudta a legkedvezőbb ajánlatot tenni.
A térerő változásról is tárgyalt és nem elképzelhetetlen, hogy a hivatalra tesznek egy
erősítőt.
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a polgármester két ülés közötti
beszámolóját elfogadta.

V. Napirendi pont: Esztergom - Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás
megállapodás módosítása.
Előadó: Tóth Zoltán polgármester

Tóth Zoltán polgármester: A megállapodásban voltak bizonytalanságok, a névvel
kapcsolatban és egységes szerkezetbe kellett foglalni. A névben a két város
polgármester sikeresen megállapodott.
Három pontban van módosítás:
- Jogszabályok miatt a szervezet vezetőjének megbízatási ideje változott,
- döntés született, hogy 2007. április 1-től önálló munkaszervezet felállítására kerül
sor, ennek az időpontja változott 2008. június 1-re módosul.
- 2008 évben a sport feladatokat vegye fel a társulás
A tagdíjról már az októberi ülésünkön szavaztunk.
A Kistérség 2007 évi beszámolóját sajnos nem tudta kiküldeni, mert későn kapta
meg, ezért a képviselőknek most körbe adja. (7. számú melléklet)
Török János: Mindenféle sport tevékenységet fel kell vállalni, és erre kapnak
normatívát is?
Tóth Zoltán polgármester: Igen, normatív állami támogatásban részesülnek.
Székely Zoltán keresett fel hivatalomban, hogy az idei évben is megrendeznék a
sporttábort 30 fővel. A tábor keretén belül nem csak focival foglalkoznának.
Ebben az évben 3 tábor lesz megszervezve a Bűnmegelőzési Program keretén belül
Bajóton a sporttábor, Pilismaróton a kommandós-tábor és Süttőn a tűzoltótábor.
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Török János: A táborvezetéssel kapcsolatban a testületnek semmi köze.
Tóth Zoltán polgármester: Tavaly is megoldottuk a sportegyesület és a Kistérség
vezetőségével.
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozta:

4/2008 (I.31.) sz. önkormányzati határozat
Bajót Község Önkormányzatának képviselő-testülete a települési
önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi
CVII. Törvény 1.§ (9) bekezdés B.) pontja alapján az Esztergom
és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás társulási
megállapodását jelen jegyzőkönyv 8 számú melléklete alapján
egységes szerkezetbe foglalva fogadja el.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Zoltán polgármester
5/2008 (I.31.) sz. önkormányzati határozat
Bajót Község Önkormányzatának képviselő-testülete az
Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás 2007.
évi beszámolóját jelen jegyzőkönyv 9 számú melléklete alapján
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Zoltán polgármester
VI. napirendi pont: Egyebek
 Tóth Zoltán polgármester: A múlt héten felkeresett hivatalomban a
Nyergesújfalui Rendőrőrs parancsnoka a körzeti megbízott ügyében. Tájékoztatta,
hogy meghatározott feltételek mellett biztosítjuk a lakhatást. Magával hozta az általa
kiválasztott rendőrt, Balog Attilát, a munkájával meg vannak elégedve 5 éve rendőr,
nős két gyermeke van. Kérte, hogy jöjjön el bemutatkozni, de egyéb elfoglaltsága
miatt nem tudott. Költözni május körül tudna, jelenleg is szolgálati lakásban lakik. A
lakást megnézte, tetszik neki, de kéri a testületet, hogy biztosítsanak számára
konyhabútort és gáztűzhelyet, mert ezek a jelenlegi szolgálati lakást tartozékai, és
újak vásárlása a jelentős kiadás lenne számára.
Török János: Minden az együttműködési megállapodás feltétele legyen, mindent le
kell írni. Elküldik-e körzeti megbízotti tanfolyamra, mert ha igen 3-4 hónapig nem lesz
rendőrünk. A szolgálatot ki fogja neki szervezni, Ő vagy a nyergesújfalui
őrsparancsnok. Addig, míg a megállapodásban nem tudunk előre látni addig
maradjunk a lakásnál. A konyhabútort lehet, hogy néhány polccal meg lehet oldani.
Török Róbert: Elég tág fogalom a konyhabútor.
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Török János: Azt sem tudják, hogy az a helység, lakás hogyan néz ki.
Tóth Zoltán polgármester: Egy festés után a lakás beköltözhető, minden tiszta. A
kor igényének abszolút megfelel.
Török János: Minden a megállapodás feltétele, mert ha a megállapodás nekünk
előnyős, akkor miért ne érné meg nekünk rá költeni 30-40 ezer forintot ezért, hogy
legyen egy rendőrünk.
Tóth Zoltán polgármester: Teljesen jól lakható az épület.
A régi kapitány és a nyergesújfalui őrsparancsnok arról biztosított, hogy állandó
jelleggel a községben lehet a körzeti megbízott, bízik benn, hogy az új kapitány is
ezzel egyetért.
Levelet kaptunk a rendőrségi főtanácsostól, arról tájékoztat benne, hogy 2008. január
1-től Varga Ferenc Csaba rendőr alezredest bízza meg az Esztergomi
Rendőrkapitányság vezetésével a kinevezése január 31-től él. Tatabányáról
helyezték át. Kéri, hogy írásban nyilatkozzunk, hogy mi a véleményünk. Megküldték
számunkra az alezredes úr szakmai életútjáról készített anyagot.
A képviselő-testület rövid vita, egyeztetés után egyhangúlag az alábbi határozatot
hozta:
5/2008 (I.31.) sz. önkormányzati határozat
Bajót Község Önkormányzatának képviselő-testülete az
együttműködési megállapodás feltételei igényeinket kielégíti
akkor, dönt a lakás felszereltségéről.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Zoltán polgármester

A képviselő-testület rövid vita, egyeztetés után egyhangúlag az alábbi határozatot
hozta:

6/2008 (I.31.) sz. önkormányzati határozat
Bajót Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyetért
Varga Ferenc Csaba rendőr alezredes kinevezésével.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Zoltán polgármester
 Tóth Zoltán polgármester: Régóta téma Bajóton a játszótér, erre a célra a
legmegfelelőbb hely a Takarékszövetkezet mögötti terület. Jobban szem előtt van,
kisebb az esély arra, hogy megrongálják. Kért árajánlatokat a beton elbontására, az
eddig beérkezett ajánlatok közül a legkedvezőbb 350 eFt. tartalmazza a felbontást,
elszállítást, tereprendezést. Az AVE Zrt. Vezetőjével tárgyalt, hogy a törmeléket
díjmentesen lerakhassuk a lerakóhelyen. Játszótérre is kért árajánlatokat. Először
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úgy gondoltuk, hogy mi megtervezzük, de olyan bonyolult és költséges, hogy ez így
nem megy.
Van egy cég, aki tömör, rönk játékokat készít, ők 3 árajánlatot küldött. Az
árajánlatokat megmutatta a Holcim képviselőjének, Márta Irénnek. Dobos úrral arról
biztosítottak, hogy mindenképpen támogatják ezt a projektet. Nem akarunk
szemtelenek lenni, de nem tartja kizártnak, hogy az egész összeggel támogatják. Ezt
tájékoztatásnak szánta, térjünk majd rá vissza, ha a Holcim ad választ konkrét
összegre.
Csontos Tibor képviselő megérkezett
Buzás Kelemen: Hová tesszük a szelektív hulladék konténereit?
Tóth Zoltán polgármester: A Takarékszövetkezettel átellenbe, az a lényeg, hogy ne
legyen ott vezeték.
Felhatalmazást kér, hogy a betont elbontathassa, és hogy a Holcimmal a
tárgyalásokat lefolytathassa a játszótér támogatásával kapcsolatban.
Török János: Ha lehet bajóti vállalkozót, bízzunk meg a beton elbontásával.
A képviselő-testület rövid egyeztetés után az alábbi határozatot hozta:
7/2008 (I.31.) sz. önkormányzati határozat
Bajót
Község
Önkormányzatának
képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert, hogy a Takarékszövetkezet
mögötti területen lévő beton elbontásával kapcsolatos teendők
ellátásával.
Az
ehhez
szükséges
pénzösszeget
költségvetésében biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Zoltán polgármester
8/2008 (I.31.) sz. önkormányzati határozat
Bajót
Község
Önkormányzatának
képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert, hogy a Holcim Zrt. képviselőivel
a játszótér kialakításával kapcsolatos tárgyalásokat lefolytassa.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Zoltán polgármester
 Tóth Zoltán polgármester: A csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatban kért
állásfoglalást, hogy miért vagyunk kizárva a pályázatból, miért kell óriási bajnak lenni
ahhoz, hogy beleférjünk. Módosult a válaszuk úgy, hogy az elmúlt 10 éven belül
igazolnunk kell legalább 2 káresemény. Találtunk ilyet 1998-ban volt a vis maiort és
1999. augusztusban árvíz volt, ami magánházakat érintett. Minden honnét kikértük a
hivatalos igazolásokat. Megpróbálkozna a pályázat benyújtásával a Szabadság és
Öregkő utca vízelvezetésére. Felhatalmazást kér a testülettől, hogy a pályázatot
elkészítésével megbízzon egy céget és benyújthassa a pályázatot . Erre több
árajánlatot kért vállalkozóktól.
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9/2008 (I.31.) sz. önkormányzati határozat
1. Bajót
Község
Önkormányzatának
képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert, hogy a legjobb árajánlatot,
nyújtó céget megbízza a Szabadság és Öregkő utcák
csapadékvíz
elevetésével
kapcsolatos
pályázat
elkészítésével.
2. Bajót Község Önkormányzata úgy dönt, hogy a KEOP-2007.
4.1.1./E pályázat keretében pályázatot nyújt be az 863 hrsz-ú
Szabadság utca és a 1082/3, 1083, 0220/3 hrsz-ú Öreg-kő
utca csapadékelvezetésére.
3. A pályázat benyújtásához az összberuházás 15 %-ának
megfelelő önrészt a 2008. évi költségvetésében biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Zoltán polgármester

 Füle Regina: Úgy hallotta. Hogy március 1-től megszűnik az eternit konyha
Tóth Zoltán polgármester: Tudomása szerint Nyergesújfalu Város Testület
pályázatot írt ki az étkeztetés megoldására.
 Tóth Zoltán polgármester: Még az utakról szeretne beszélni tájékoztató
jelleggel. A Kistérségnél sikerült egy nagyobb támogatási összeget kilobbizni, 15
millió forint körül van pillanatnyilag ez az összeg. Öt kistelepülés van a térségben, ez
azt jelenti, hogy 3-3 millió forint áll rendelkezésre minden településnek. Minden utunk
felújításra szorul, legalább 2 utcát szeretne felújítani az idén. Nehéz eldönteni, hogy
melyik utcák legyenek. A József Attila utcának a terveit kell idén elkészítetnünk és a
kivitelezést utána. A József A. és a Mohácsi Kft. közötti út nem ott van, ahol jelenleg
van, azt ki kell méretnünk.
Buzás Kelemen: Az nem olyan nagy összeg.
Tóth Zoltán polgármester: A terv sem lesz olyan kevés, mert a vízelvezetést is meg
kell terveztetnünk.
Csak tájékoztatásként mondta el.
Török János: A Településfejlesztési Bizottság adjon a testületnek javaslatot, de
dönteni a testület döntsön. Azt az utcát érdemes felújítani, amerre sok ember jár.
Minden utcánk sajnos rossz, de az Arany János és Katona József utca nagyon
rossz.
 Orlovitsné Tarnóczy Tünde körjegyző: A 2008. évi költségvetést a testület a
jövő héten fogja tárgyalni, és ahhoz, hogy a polgármester bérét a testület meg tudja
emelni, most kellene döntést hozni. A tavalyi év során volt róla szó, hogy a
polgármester 8,5 szorzóját megemeli a testület, 10%-os emeléssel kalkulált, ami
éves szinten pluszba 330.000 Ft-ot jelentene bruttóban.
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Török János: A 10% az állam által adott?
Orlovitsné Tarnóczy Tünde körjegyző: Az állam 5%-os béremelést adott, ez a
10%-ot az önkormányzat adná. Az 5%-ra megkapjuk az állami támogatást, mert az
illetményalap emelés.
Török Róbert: Nem lehet akkor mikor látjuk egészében a költségvetést?
Török János: Sarokszámokat be kell tervezni, mert anélkül nincs költségvetés.
Török Róbert: Az a javaslat, hogy adjunk egy irányszámot, hogy mivel tervezzenek,
és a költségvetésnél térjünk rá konkrétan.
Csontos Tibor: A 8,5%-tól mekkora szorzóig lehet eltérni.
Orlovitsné Tarnóczy Tünde körjegyző: A legmagasabb a 11%-os szorzó. A
költségvetésről annyit, hogy a spórolások úgy alakultak, ahogyan számoltunk,
jelentős megtakarítások vannak.
Buzás Kelemen: Az intézményeknél, az óvodánál és az iskolánál a spórolás hogyan
alakult.
Tóth Zoltán polgármester: Arról volt szó, ha az összevonást nem lépjük meg, akkor
39 millió költségvetési hiány marad, ehelyett 16 millióra lecsökkent.
Buzás Kelemen: Az intézményeknél volt valami változás?
Tóth Zoltán polgármester: Konkrétan az iskolára gondol a képviselő úr?
Buzás Kelemen: Igen.
Török Róbert: Elsősorban nem azzal van gond, hogy plusz-mínusz egy fő, hanem
hogy úgy vannak szervezve az órák, hogy lehetne még anyagilag spórolni rajta. Ha
tudom azt, hogy valaki iskolába megy akkor nem arra a napra teszem az órát és nem
kell akkor helyettesíteni.
Tóth Zoltán polgármester: Szlávik igazgató úr hozzáállása nagyon pozitív,
folyamatosan keresi a lehetőségeket, hogy hogyan lehetne még megtakarítani.
Tavaly nagy előrelépéseket tettünk, a hiányok kiküszöbölésére. A túlórák és
helyettesítések jelezve lettek felé. Úgy látja, hogy az iskolánál a további
létszámcsökkentés nem megoldható. Megbeszéltük, hogy le fogunk ülni és a
személyi kérdéseket, átbeszéljük majd, ha van, tartalék meg fogjuk találni.
Orlovitsné Tarnóczy Tünde körjegyző: Az első költségvetést mikor Nyerges
leadta, 26 milliós hiányról szólt, utána derült ki, hogy nagyon sok normatívát nem
számolt, elfelejtették beépíteni.
Tóth Zoltán polgármester: Az iskolával kapcsolatban jobban aggasztja az
ombucmani jelentés. Bajótot nem marasztalja el, de Nyergesújfalut igen kellemetlen
helyzetbe hozta, és ez veszélyeztetheti akár az együttműködést is. Ma van
Nyergesújfalun is testületi ülés. Mi a jelentésből nem kaptunk, nagyon kemény és
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elmarasztaló megállapítások vannak benne. Nyergesújfalu szeretne egy iskola
fejlesztést végrehajtani, erre pályázatot kíván beadni. Az ombucmani jelentés miatt
lehet, hogy kifogják ebből a pályázatból zárni. Ez úgy jön le mintha a bajóti gyerekek
miatt történik velük. Kíváncsi, hogy mit fog mondani a testület, hogy mennyire éri
meg az intézményfenntartó társulás, hogy kellünk-e nekik. Nehogy arról kelljen két
hét múlva gondolkodnunk, hogy hogyan állítjuk vissza az iskolát. Az igazgató úr
optimistán áll a helyzethez, de Nyergesújfalu nem arról híres, hogy nagyon
barátságos.
Török János: Véleménye szerint Nyergesújfalu ott bukott el, hogy határozattal
kimondták, hogy a bajóti gyerekeket csak az Eterniti iskolába veszik fel.
Tóth Zoltán polgármester: Nem ezt hozták le indoknak. Azt írják le, hogy mivel
leültünk tárgyalni a kisebbséggel, ezzel elismertük, hogy ez roma ügy.
Orlovitsné Tarnóczy Tünde körjegyző: Nem olvasták el a határozatokat. A
kisebbség azt mondta ki, hogy nem kíván nyilatkozni, mert ez nem kisebbségi
kérdés.
Tóth Zoltán polgármester: Nyerges ez miatt esik el a pályázattól, kérdi, hogy majd
a Kállai elnök urat, hogy Ő adja oda nekünk a 40 millió forint forráshiányt, ami miatt
ezt a lépést meg kellett lépnünk. Az sem megoldás, amit leír az ombucman a
levélében, hogy a szegregáció úgy küszöbölhető ki, hogy a nyergesi piros iskola
körül lakó gyerekeket elszállítjuk a gyerekeket és a bajótiakat járnak a piros iskolába.
Orlovitsné Tarnóczy Tünde körjegyző: Sőt azt mondta, hogy a cigánygyerekeket
tanítsuk meg németül és írassák be a német kisebbségi osztályokba. Tegyük
lehetővé, hogy a cigánygyerekek tanuljanak németül.
Török Róbert: Azért van cigány kérdés, mert csinálnak.
Tóth Zoltán polgármester: Nem tettünk semmi visszafordíthatatlant.
Orlovitsné Tarnóczy Tünde körjegyző: Most már térjünk vissza a polgármester
9,35%-os szorzó emelésére.
Török János: Török Róbert képviselő úr mondott egy javaslatot azt támogatja.
Orlovitsné Tarnóczy Tünde körjegyző: Tehát a költségvetés tárgyalásánál döntjük
el.
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
10/2008 (I.31) sz. önkormányzati határozat
Bajót Község Képviselő-testület úgy döntött, hogy
polgármester szorzójának 9,35 %-ra való emelésére
költségvetés megtárgyalásánál visszatér.
Határidő: A költségvetés elfogadása
Felelős: Orlovitsné Tarnóczy Tünde körjegyző

a
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 Tóth Zoltán polgármester: A környezetvédelmi társulásnál közel 1 millió
forintot fizettünk éves szinten, melyben olyan tételek is voltak amelyek nem voltak
jogosak. Ezeket kérte, hogy vegyék ki a megállapodásból.
Orlovitsné Tarnóczy Tünde körjegyző: Tavaly is már csökkentettük a kiadásokat.
A referens egy napot van kint Bajóton ennek arányában kértük a kiadások
csökkentését.
Tóth Zoltán polgármester: Még a védőnőt szerette volna megemlíteni. A
beszámolót Ő kérte, hogy megtarthassa. Meg van ijedve, hogy tájékozódtunk
Nyergesújfalun, hogy a védőnői szolgálatot nem lehetne e társulásban megoldani.
Eddig úgy tűnik, hogy jobb megoldást nem fogunk találni. Ha Nyergesújfaluval
társulásban működtetnénk, akkor Őt nem tudnák alkalmazni, mert rokkant nyugdíjas.
Jobb megoldást nem tudunk, mint a jelenlegit. Akkor leszünk majd bajban, ha 2 év
múlva öregségi nyugdíjba vonul.
 Csontos Tibor: Az Öregkő utca telkekre jött-e vételi ajánlat?
Tóth Zoltán polgármester: A testületi ülés előtt kapott e-mailben Gönczi Zoltántól
egy 2,5 milliós vételi ajánlatot. Szerinte ez az ajánlat nem jó, kevés az öt telekért.
Csontos Tibor: Tartja magát ahhoz, hogy adjuk el a telkeket. Közművesítés nélkül
nehéz lesz eladnunk.
Török János: Annak idején arról beszéltünk, hogy 5 milliórét eladjuk, és
elkészítetjük az utat.
Tóth Zoltán polgármester: Megnéztük a testületi ülés előtt a telkek áráról szóló
határozatot és durván kiszámolva az öt telek ár 5 millió forintra jön ki.
Csontos Tibor: Ha vállalja és megcsinálja a telket és ide is épít, akkor nem csak azt
kell néznünk, hogy ebből csak Ő fog profitálni.
Tóth Zoltán polgármester: Már azon is gondolkodott, hogy nem kell sokat várni és
Holcim beruházása el fog kezdődni, abban a pillanatban van 60 millió forintunk.
Okosan kell döntenünk, hogy mire fogjuk felhasználni. Közművesíthetnénk a telkeket
és úgy értékesítenénk, durván 15 millió haszon lenne rajta. Miért „kótyavetyélnénk” el
azokat a telkeket. Az Aranykalász Mgtsz. Felszámolása befejeződött és amint a
kezelésében lévő földterületek visszakerülnek az Állami Földalaphoz a kis-hegyet
visszatudjuk kapni.
Csontos Tibor: Ahhoz, hogy visszakapjuk, és el tudjuk adni, sokat kell fizetnünk az
államnak.
Orlovitsné Tarnóczy Tünde körjegyző: Nyergesújfalun Kft-t hoztak létre a telkek
értékesítésére.
Tóth Zoltán polgármester: Az áfát nem kell visszafizetnünk, mert nem vagyunk áfa
alanyok. Gönczi Zoltán elmondta, hogy a telkeken építkezni szándékozik és a
vállalkozását is kihozná Bajótra.
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Buzás Kelemen: Biztos hozna még magával valakiket.
Tóth Zoltán polgármester: Csak beszélgetés céljából hozta be, vannak árajánlatok
tereprendezésre is.
Tóth Zoltán polgármester az ülés hivatalos részét bezárta kérte a testület tagjait, ha
úgy gondolják maradjanak egy kötetlen beszélgetésre.
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