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Készült: Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 2008. április 30-
án megtartott ülésén. 
 
 
Az ülés helye: Bajót Község Polgármesteri Hivatalának tanácsterme 
                         Bajót, Kossuth Lajos utca 69. 
 
 
Jelen vannak:     Tóth Zoltán polgármester, 
          Török János alpolgármester, 

        Malagurszkiné Szabó Éva, Buzás Kelemen, Török Róbert és Paul      
        Zoltánné képviselők 

          Orlovitsné Tarnóczy Tünde körjegyző 
 
 
Meghívottak: Varga Csaba Ferenc Esztergom Város Rendőrkapitánya 
     Borosháziné Végh Angélát Nyergesújfalu Város Őrsparancsnoka 
     Gődér Sándor a Bajóti Polgárőrség vezetője 
 
 
Tóth Zoltán polgármester a határozatképesség kinyilvánítása után köszöntötte a 
megjelenteket, külön köszöntötte Varga Ferenc Csabát Esztergom Város 
Rendőrkapitányát, Borosháziné Végh Angélát Nyergesújfalu Város Őrsparancsnokát 
és Gődér Sándort a Bajóti Polgárőrség vezetőjét és az ülést megnyitotta. 
 
Jegyzőkönyv hitelesítésre Paul Zoltánné és Malagurszkiné Szabó Éva képviselőket 
kérte fel, jegyzőkönyv - vezetőként, pedig Horváth Attilánét mutatta be. 
 
 
A képviselő-testület a napirendi pontokat és a jegyzőkönyv-hitelesítőket egyhangúlag 
elfogadta. 
 
 
I. Napirendi pont: Esztergomi Rendőrkapitány beszámolója. 
             Ea.: Varga Ferenc Csaba rendőrkapitány 
           Borosháziné Végh Angéla őrsparancsnok 
 
 
Tóth Zoltán polgármester felkérte Varga Csaba Ferenc parancsnokot, hogy 
amennyiben van a kiküldött anyaggal kapcsolatban kiegészíteni valója, azt mondja 
el. ( 1. számú melléklet) 
 
Varga Csaba Ferenc rendőrkapitány köszöntötte a jelenlévőket és elmondta, hogy 
látogatásai alkalmával olyan kérés fogalmazódott meg, hogy a községnek egy körzeti 
megbízottra lenne szüksége. Bemutatkozó látogatása alkalmával tett egy olyan 
ígéretet, hogy lesz a falunak körzeti megbízottja, de később kiderült, hogy a nyergesi 
szakmai állománytáblájuk szerint nincs ilyen hely biztosítva, de ennek ellenére nem 
kívánja ezt az ígéretét visszavonni. Az a véleménye, hogy minden településen legyen 
körzeti megbízott. Időközben a parancsnokasszony megbeszélte az erre a helyre 
jelentkezővel. Május 1-től már lesz a községnek körzeti megbízottja, aki 
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Mogyorósbányára is oda fog figyelni. Kéri, hogy támogassák a kollégát, nem volt 
eddig még körzeti megbízott.  
Ha valakinek van hozzá kérdése, észrevétele azt kéri, hogy tegye fel. 
 
Török János: Bajótnak volt körzeti megbízottja, de miután beiskolázták, már 
ritkábban teljesített szolgálatot a településen, de mi akkor még úgy tudtuk, hogy 
bajóti körzeti megbízott, nem tudjuk, hogy „hol szakadt el a madzag”? 
 
Borosháziné Végh Angéla őrsparancsnok: Akkor még körzeti megbízotti 
státuszon volt, azóta volt státusz rendezés és mivel Bajótnak jó a közbiztonsága 
ezért azt mondták, hogy erre nincs szükség és járőrvezetői hely lett belőle. 
 
Varga Csaba Ferenc rendőrkapitány: Ezt fogjuk majd visszaállítani körzeti 
megbízotti hellyé. Az év elején megjelent a településeken egy úgynevezett trükkös 
lopás sorozat. Minden lehetőséget kihasználnak, hogy beszéljenek erről, kéri a 
testületet, hogy Ők is hirdessék, hívják fel a lakók figyelmét, hogy senki idegent ne 
engedjenek be az udvarukba, lakásukba. Meg kell mindenkinek értenie, hogy saját 
vagyonára elsősorban magunknak kell vigyáznunk.  
 
Borosháziné Végh Angéla őrsparancsnok: Régen jól működött, hogyha idegen 
autó jelent meg a faluban már riasztották még Őt is. 
 
Varga Csaba Ferenc rendőrkapitány: Nem tudja, hogy a testület tud-e róla, hogy 
Nyergesújfalun újra van nyomozói szolgálat. 
 
Tóth Zoltán polgármester: Kéri, hogy egy megszövegezett felhívást jutassanak el 
hozzánk, amit a honlapon, illetve a Kisbíróban meg tudunk jelentetni. 
 
Varga Csaba Ferenc rendőrkapitány: Akkor majd küldünk egy felhívást. 
 
Borosháziné Végh Angéla őrsparancsnok szóban is ismertette a kiküldött beszámoló 
tartalmát. Továbbá elmondta, hogy a Polgárőrséggel szeretnének jó, együttműködő 
kapcsolatot kialakítani, rossz tapasztalatai vannak, volt, hogy a polgárőr nem 
polgárőrhöz méltón viselkedett szolgálat alatt. A bajóti polgárőrökről az utóbbi két 
évben nem hallott szinte semmit. 
 
Buzás Kelemen: Sajnos a polgárőrök előző vezetőjének a rossz tapasztalataiból 
adódhat, mivel egy ügyben házkutatást végzetek a pincéjüknél, szinte orrgazdaként 
kezelték Őket. 
 
Varga Csaba Ferenc rendőrkapitány: A házkutatási parancs nem biztos, hogy 
ellene szól, de az Ő nevének kell szerepelnie, mert a lefoglalt tárgyakat tőle fogják 
elvinni. A rendőr valószínűleg nem tájékoztatta Őt teljes mértékben, helyesen. 
 
Borosháziné Végh Angéla őrsparancsnok: A rendőrség számára a polgárőröktől 
kapott információ „nagy kincs” 
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Gődér Sándor: Szerinte hiányzott az a kapocs, ami a körzeti megbízott lesz most. 
 
Buzás Kelemen: A körzeti megbízottal szívesen mennek közös szolgálatba, de más 
községben nem. 
 
Borosháziné Végh Angéla őrsparancsnok: Azt, hogy más községbe menjenek 
szolgálatot teljesíteni, nem kéri tőlük senki. A nyergesújfalui polgárőrök szívesen, 
önként vállalnak szolgálatot máshol. 
 
Török János: Azt szeretné kérdezni, hogy csináljunk „mumust” a körzeti 
megbízottból, vagy kezeljük úgy, hogy a mi rendőrünk, és azt is meg lehetne 
magyarázni neki, hogy ne „ cseszegessen”, egy megfelelő határon belül. Ő a 
bajótiakért van a bajótiakkal. Ezt lehet vele tudatosítani? 
 
Varga Csaba Ferenc rendőrkapitány: A parancsnoknak a feladata, hogy ezt 
tudatosítsa vele. Nem azért küldjük ide, hogy valaki vágja a bajótiakat. 
 
Török János: Régebben már a körzeti megbízott jelenléte is jó hatással volt a 
faluban. Azt viszont kérne, hogy a kerékpárral pincébe járókat nem állítsa, meg és ne 
szondáztassa meg. 
 
Varga Csaba Ferenc rendőrkapitány: A kerékpárral közlekedők sem ihatnak 
alkoholt. A rendőr nem nézhet el szabálysértést. 
 
Török János: Azt szeretné, ha nem félnének a körzeti megbízottól, hanem barátilag 
tudnának fordulni hozzá. 
 
Varga Csaba Ferenc rendőrkapitány: A balesetek 33%-át ittas egyének okozzák.  
 
Tóth Zoltán polgármester: Bajóton nagy a borkultúra, és aki kimegy a szőlőbe 
dolgozni azt biztos meg fog inni egy-két pohár bort.  
 
Varga Csaba Ferenc rendőrkapitány: Május 1-től olyan előírásaik lesznek, amik 
nem engedik meg a törvény alóli kibúvást. 
 
Buzás Kelemen: A járőr kocsit sokszor látják a faluban és a pincék felé is több 
alkalommal, elmennek. 
 
Borosháziné Végh Angéla őrsparancsnok: Sajnos olyan világot élünk, hogy egy 
rendőr nem rendőr és szolgálatba a körzeti megbízottakat is lehetőség szerint együtt   
fogja beosztani őket. 
 
 
Mivel több kérdés Varga Csaba Ferenc rendőrkapitányhoz nem volt, így Ő elhagyta a 
helységet. 
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II. Napirendi pont: Polgárőrség beszámolója 
                      Ea.: Gődér Sándor a Polgárőrség vezetője 
 
 
Tóth Zoltán polgármester: A Polgárőrség írásos beszámolóját is kézhez kapták a 
képviselők, van-e kiegészíteni valója Gődér úrnak az anyaggal kapcsolatban. ( 2. 
számú melléklet) 
 
Gődér Sándor: Szeretnének jó kapcsolatot kialakítani a leendő körzeti megbízottal, 
de még sem sikerült vele találkoznia, a telefonszáma meg van fel, fogják venni vele a 
kapcsolatot. 
 
Borosháziné Végh Angéla őrsparancsnok: Látta a beszámolóban, hogy 33 aktív 
fővel működnek, ez valós szám? 
 
Gődér Sándor: Igen, mind aktívak, és a jövőben bővítik a létszámot, már vannak is 
jelentkezők. Sajnos autójuk nincs, mindenki a saját gépkocsijával, teljesíti a vállalt 
szolgálatot. Az interneten kötelező az egész állományt regisztrálni, ezt már meg 
tették, és az arra jogosultak meg is tekinthetik. 
 
Tóth Zoltán polgármester: A községben sajnos az utóbbi időben elszaporodtak a 
rongálások, a fokozottabb ellenőrzésben kérte a polgárőrök segítségét. Bosszantó, 
hogy a község vagyona rongálódik. 
 
Borosháziné Végh Angéla őrsparancsnok: Ez a jelenség Nyergesújfalura is 
jellemző. 
 
Tóth Zoltán polgármester: Régen nagyon szimpatikus volt számára, hogy 
cédulákat, ellenőrző szelvényeket dobtak be a polgárőrök és így lehetett a 
mozgásukat követni. 
 
Borosháziné Végh Angéla őrsparancsnok: A rendezvények biztosításhoz kérné a 
Polgárőrség segítségét. 
 
 
A képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal elfogadta a Rendőrség és a 
Polgárőrség beszámolóját. 
 
 
Borosháziné Végh Angéla őrsparancsnok és Gődér Sándor a Polgárőrség vezetője 
elhagyta a helységet. 
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III. Napirendi pont: Beszámoló a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről,    
                                 eseményekről  
                       Előadó: Tóth Zoltán polgármester 
 
 
 
Tóth Zoltán polgármester: Az elmúlt időszakról készült beszámolót a képviselő 
kézhez kapták, van-e kérdés, hozzászólás az anyaggal kapcsolatban. ( 3. számú 
melléklet) 
 
Buzás Kelemen: A Dobos úrral folytatott beszélgetése mit takar? 
 
Tóth Zoltán polgármester: Bognár Gábornál volt a Holcimes beruházó csoport egy 
egyeztetésen. Felmerült ott, hogy a törő lejjebb jön és lesz ott is építkezés és, hogy 
nem akarják-e megközelíteni innét az alsó törőt. Nem tudja, hogy Bognár Gábor és 
Dobos Imre között milyen beszélgetés zajlott le, de biztos, hogy nem tervezik ezt. 
Bognár úrnak mondták, hogy lehet, hogy érdemes lenne beszélni erről, mert lehet, 
hogy az érdekeink egyeznének, megnyitnának ott egy utat és az milyen jó lenne 
nekünk is. Nem rossz gondolat, mert ha felvonulási területként, vagy útépítésnek a 
gondolatával foglalkoznának, akkor miért, gondolkodhatnánk együtt. A beruház 
ennyi, de sajnos nem. 
A cementgyár beruházásáról annyit lehet tudni, hogy folyik a környezethasználati 
engedéllyel kapcsolatos eljárás. Felszólították Őket hiánypótlásra természetvédelmi 
kérdésben, május 6-án adják be a hiánypótlást és valószínű, hogy pozitív lesz az 
eredmény és azt csak polgári peres úton, lehet megtámadni, és nem halasztó 
hatályú. Szeptemberben kezdenék a beruházást, a befejezést 2010-re tervezik, ezt 
az időpontot nem tolták ki. 
A szolgalmi jog díját áfásan átutalták január elején majdnem 9 millió forintot, miután 
mi nem vagyunk áfa kötelesek, ezért nem kell befizetnünk az áfát, ha a Holcim nem 
kér számlát. Kérte Dobos urat, hogy ezt oldjuk meg, és eddig nem kértek tőlünk 
számlát. Dobos úrék részéről nagyon pozitív volt a hozzáállás. 
 
Malagurszkiné Szabó Éva: Gabalánéval történt beszélgetés eredménye mi lett?  
 
Tóth Zoltán polgármester: Azt javasolta neki, hogy legyen alternatív bejárási 
lehetőség a termelők számára. A rendezési terv módosítása alkalmával lesz rá mód, 
hogy ez a helyzet rendeződjön.  
 
Malagurszkiné Szabó Éva: A Leader program mondani néhány szót? 
 
Tóth Zoltán polgármester: A tervek elkészültek, amit már egyszer megcsináltak azt 
excel formátumban is meg kell. A harmadik mérföldkövet kiiktatták. Május 21-én 
lezárják, és reméli, hogy június-júliusra lesz döntés.  A települések között a kapcsolat 
is javult, új kapcsolatok is kialakultak. 
 
 
Mivel több kérdés nem volt a testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal a beszámolót 
elfogadta. 
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IV. Napirendi pont: 2007.évi költségvetési zárás 

 Beterjesztő: Tóth Zoltán polgármester 
    Előadó: Molnár Istvánné pü. Főmunkatárs 
 
 
Tóth Zoltán polgármester: A képviselők a 2007.évi költségvetési zárásról készült 
anyagot kézhez kapták, a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, felkéri Török Róbertet a 
bizottság elnökét, mondja el a bizottság állásfoglalását. ( 4.számú melléklet) 
 
Török Róbert: A 2007. évi zárást a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja. 
 
 
A képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
 

 
 

BAJÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
 6/2008. (IV.30.) számú rendelete 

az önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról 
 
 
Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 
1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában meghatározott jogkörében eljárva a 2007. évi 
költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja. 
 

1. § 
 
(1) Az önkormányzat képviselőtestülete a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról 
szóló zárszámadást az 1., 2., 3., 4 számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően: 
 

171.605 E Ft Működési bevétellel 
13.891 E Ft Felhalmozási 

bevétellel 
176 378  E Ft Működési kiadással 

10 639 E Ft Felhalmozási 
kiadással 

845 E Ft pénzmaradvánnyal 
 
jóváhagyja. 
 
(2) Az önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként az 1. számú 

mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (1,1/a,1/b,1/c,1/d számú függelék ) 
 
(3) Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek 
bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 4, 5 számú mellékletekben 
foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 
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(4) A Kisebbségi Önkormányzat kiadásait és bevételeit a 6 számú mellékletben 
foglaltaknak megfelelően fogadja el. 

 
2. § 

(1) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások 
mérlegét az  2/a. és 2/b. számú melléklet szerint fogadja el. 

 
3. § 

 
A képviselő-testület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait 7. és 8. 
számú melléklet szerint hagyja jóvá.  
 
(1) Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok kimutatását a 9. számú melléklet 
tartalmazza. 
 
(2) Előirányzat felhasználási ütemtervet és a teljesítést a 10,11 számú melléklet 
tartalmazza. 

 
(3) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és 
címenkénti alakulását a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 
 

4. § 
 
(1) Az önkormányzat a 2007. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 14 számú 
mellékletben, foglaltak szerint  650.573 E Ft-ban állapítja meg.( tájékoztató tábla 
2,3,4,5,6,7,8,9,10, ) 
 

5. § 

 (1) A képviselő-testület a költségvetési szervek pénzmaradványát és annak 
felhasználását az alábbiak szerint  hagyja jóvá, illetve engedélyezi. 

 

Záró pénzkészlet 3.026 

Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások egyenlege -2.181  

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 845 

Finanszírozásból származó korrekciók (normatíva 
visszafizetés) 

-261 

Módosított pénzmaradvány 584 

Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 91 
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Szabad pénzmaradvány 493 

Önálló intézmény működési pénzmaradványa 297 

Önkormányzat felhalmozási pénzmaradványa 196 

(2) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 3-as számú 
mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá. 

 (3) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt 
érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. 

(4) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a 
pénzmaradványnak a 2007. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni 
kötelesek. 

 
6. § 

 
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
 
 
 
 
Tóth Zoltán       Orlovitsné Tarnóczy Tünde 
Polgármester        körjegyző  
 
 
 
V. Napirendi pont: 2008. I. negyedévi rendeletmódosítás 
   Beterjesztő: Tóth Zoltán polgármester 
   Előadó: Molnár Istvánné pü. főmunkatárs 
 
 
Tóth Zoltán polgármester: A képviselők a 2008. I. negyedévi rendeletmódosításról 
készült anyagot kézhez kapták, a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, felkéri Török 
Róbertet a bizottság elnökét, mondja el a bizottság állásfoglalását. ( 5.számú 
melléklet) 
 
Török Róbert: A 2008. I. negyedévi rendeletmódosítást Pénzügyi Bizottság 
megtárgyalta és elfogadásra javasolja. 
 
 
A képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
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Bajót Község Önkormányzatának 
7/2008.(04.30.)számú rendelete 

a 2007. évi önkormányzati költségvetésről 
és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 

3/2008.( II.21.)számú rendeletének módosításáról 
 
 

 
Bajót Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló – 
többször módosított – 1992. évi XXXVIII. Törvény 65. § (1) bekezdése, valamint a 
68.§ (2) bekezdése alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az 
államháztartás működési rendjéről szóló – módosított – 217/1998. (XII.30.) 
Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2008. évi költségvetésről alkotott 
3/2007(II..21)számú költségvetési rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 
 
 
 

1.§ 

 

 (1) A 2008. január 1 és április 30. között pótelőirányzatként  átvett pénzeszközök, 
valamint a saját bevételek előirányzatának növelése, a bevételi előirányzatokat érintő 
határozatainak átvezetése miatt az alaprendelet 3.§ (1) bekezdésében megállapított  
 

145.006 E Ft Működési bevétellel 
28.522 E Ft Felhalmozási bevétellel 

118.761 E Ft  Működési kiadással 
28.522 E Ft Felhalmozási kiadással 
26.245 E Ft  Működési forráshiánnyal 

 
 
és az önkormányzat 2007. évi  
 

148.357 E Ft Módosított működési bevétellel 
28.570 E Ft Módosított felhalmozási bevétellel 

148.357 E Ft  Módosított működési kiadással 
25.570 E Ft Módosított felhalmozási kiadással 
24.023 E Ft  Módosított működési forráshiánnyal 

 
állapítja meg. 
(2)A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat 
 

40.889 E Ft személyi jellegű juttatások 
12.195 E Ft munkaadókat terhelő járulék 
43762 E Ft dologi kiadás 

33.191 E Ft támogatásértékű működési kiadás 
2.894 E Ft működési célú pénzeszközátadás államháztart. 

kívülre 
5.189 E Ft társadalom- és szociálpolitikai juttatás 
1.500 E Ft Kamatkiadások ( folyószámla hitel kamata ) 
1.000 E Ft felújítás 

10.400 E Ft intézményi beruházási kiadások 
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988 E Ft felhalmozási célú pénzeszközátadás 
2.048Ft Felhalmozási tartalék 

13.446 E Ft Felhalmozási általános tartalék 
508 E Ft Működési tartalék 

8.229 E Ft Működési hitel törlesztés 
742 E Ft Felhalmozási kölcsön törlesztés 

 
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg. 
 

(3) Bajót Község Önkormányzat Képviselő-testülete a következő kiemelt bevételi 
előirányzatokat határozza meg, 

 

 

3.756 E Ft Intézményi működési bevételek 

83.418 E Ft Önkormányzatok sajátos működési bevétele 

29.047 E Ft Önkormányzatok költségvetési támogatása 

19.094 E Ft Véglegesen átvett pénzeszközök ( felhalmozási ) 

15.338 E Ft Támogatásértékű működési bevételek 

2.203 E Ft Pénzforgalom nélküli bevételek 

48 E Ft Föld értékesítés 

 

az alábbi jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg. 

(4) Az (1) bekezdésében megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások 
jogcímenkénti megoszlását mérlegszerűen önkormányzati szinten, a rendelet 1. 
számú melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. 

 
(5) (4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat - 
tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen önkormányzati szinten a 2/a. és 2/b. számú 

melléklet szerint állapítja meg a képviselő-testület. 

2.§ 
 
Az önkormányzat, valamint a költségvetési szervei, módosítás utáni előirányzatát a 

4,5,6,7,8,11,15,15/a,15/b,16,16/a,16/b,16/c számú mellékletek tartalmazzák 

3.§ 

(1) Ez a rendelet 2008. április 30-án lép hatályba. E rendelet hatályba lépésével, egy 
időben a   3/2008 ( II.21.)sz. költségvetési rendelet 3.§. (1), (2), (3), (4),(5) 
bekezdése és a 4.§ (1), (2), (3), (8), (10) bekezdése hatályát veszíti. 
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(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

 

 

Tóth Zoltán       Orlovitsné Tarnóczy Tünde 
Polgármester       körjegyző 
 
 

 
 
VI. Napirendi pont: 2007.évi belső ellenőrzési tervben foglalt  ellenőrzésekről   
                                 szóló  beszámoló 

 Beterjesztő: Tóth Zoltán polgármester 
    Előadó: Molnár Istvánné pü. Főmunkatárs 
                                              Orlovitsné Tarnóczy Tünde körjegyző 
 
 
Tóth Zoltán polgármester: A képviselők a 2007.évi belső ellenőrzési tervben foglalt  
ellenőrzésekről  szóló  beszámoló készült anyagot kézhez kapták, a Pénzügyi 
Bizottság megtárgyalta, felkéri Török Róbertet a bizottság elnökét, mondja el a 
bizottság állásfoglalását. ( 6. számú melléklet) 
 
Török Róbert: A 2007. évi belső ellenőrzési tervben foglalt ellenőrzésekről szóló  
beszámolót Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja. 
 
Orlovitsné Tarnóczy Tünde körjegyző: A Hétforrás Kft-nek el kell készítenie a 
csatorna részletes eszközleltárát, vagyis vagyonleltárt kell készítenie. 
 
 
A képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal a 2007. évi belső ellenőrzési 
tervben foglalt ellenőrzésekről szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
VII. Napirendi pont: Egyebek 
 

� Orlovitsné Tarnóczy Tünde körjegyző: Nyergesújfalu pályázatot nyújt be a 
létszámleépítés visszaigénylésére, ezért kérik, hogy a testület erősítse meg az 
59/2007 (VIII.16) számú önkormányzati határozatát. 
 
Buzás Kelemen: Mi igaz abból, hogy a Borbély Ferencnének a falu fizet 
végkielégítést és a helyére vettek fel mást. 
 
Orlovitsné Tarnóczy Tünde körjegyző: Nem vehetünk fel mást, mert a pályázat 
nem engedi. Arról volt szó, hogy az Eterniti iskolába vesznek fel napközist, mert ott 
sok a gyerek és meg kell a csoportot osztani. Bajótra nem lett felvéve senki. 
 
 
A képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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52/2008 (IV.30) sz. határozat 
Bajót Község Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
az 59/2007 (VIII.16) számú önkormányzati határozatát fenntartja 
és megerősíti, és a Nyergesújfalu Város Képviselő-testülete által 
hozott 176/2007 (VIII.16) és a 93/2008 (IV.27) számú 
önkormányzati határozatával egyetért. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tóth Zoltán polgármester 
 
 
 

� Tóth Zoltán polgármester: Török János alpolgármester és Paul Zoltánné 
énekkar vezető részéről érkezett egy kérelem, hogy a Harmónia Énekkar a ruháján 
használhassa Bajót címerét. 
 
 
A képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 

53/2008 ( IV.30. ) sz. önkormányzati határozat 
Bajót Község Képviselő-testülete engedélyezi, hogy a Harmónia 
énekkar tagjai a ruhájukon a fellépéseik alkalmával Bajót község 
címerét használják. 
Határidő: azonnal   
Felelős: Tóth Zoltán polgármester 
 
 

� Orlovitsné Tarnóczy Tünde körjegyző: A szociális igazgatásról és ellátásról 
szóló rendeletünket módosítani kellene, mivel egy kérelem érkezett 
közgyógyellátással kapcsolatban. A jövedelmük meghaladja a rendeletben 
szabályozott összeget, mivel nyugdíjemelésben részesültek, viszont a gyógyszer 
költségük magas. 
 
Buzás Kelemen: Ha az összeg határt megemeljük, még hány embert érinthet? 
 
Orlovitsné Tarnóczy Tünde körjegyző: Kb.: 1-2 embert érinthet. 
 
Török Róbert: Nem igazíthatjuk mindig a nyugdíj emeléshez a rendeletünket. 
 
Paul Zoltánné: A Szociális Bizottság is tárgyalt a rendeletmódosításról, és úgy 
gondolják, hogy most már kell egy határt húzni és nem emelni tovább az összeg 
felső határát. 
 
Török János: Egyetért a Szociális Bizottság állásfoglalásával és Török Róbert 
véleményével, tájékoztatni kell a kérelmezőt, hogy tovább már nem tudja emelni a 
testület a jövedelem felső határának összegét, mert a község költségvetése is véges. 
 
A képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
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Bajót Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2008 (IV. 30.) sz. KT 

rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 
10/2005.(IX.15.) számú rendelet módosításáról 

 
 

Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§. (1) bekezdésében, a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 10.§. (1) bek, 
26.§., 32.§. (1),(3) bek., 37/D.§. (5) bek., 38.§. (9) bek., 43/B.§. (1) bek., 45.§. (1),(2) 
bek., 47.§. (1),(4) bek., 50.§. (2) bek., 92.§. (1), (2) bek.,és a közigazgatási hatósági 
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 19.§. (1) 
bek., 36.§. (1) bek., 38.§. (1) bek., 71.§. (3) bek., 112.§. (2) d./ pontjában, 160.§. (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 10/2005.(IX.15.) számú rendeletét 
(továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. § 
 

Az R. 8. §-a törlésre kerül. Helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
      

8. § (1)  A közgyógyellátásra való jogosultság feltétele, hogy 
 
a) a kérelmező családjában az egy főre számított havi jövedelem nem haladhatja meg 
az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250 %, egyedülálló esetén a 300 %-át nem 
haladhatja meg, 
 
valamint 
 
b) havi gyógyító ellátás költségének mértéke meghaladja a mindenkori öregségi nyugdíj 
legkisebb összegének 20 %-át. 
 

2. § 
 
(1) E rendelet 2008. május 2-án lép hatályba. A rendelet hatályba lépésével egy 
időben az 1/2007 (I.17.) Kt rendelet és a 8/2007 (IV.05.) KT rendelet hatályát veszti 
 
(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik. 
 
 
 
 
Tóth Zoltán       Orlovitsné Tarnóczy Tünde 
Polgármester        körjegyző 
 
 
 

� Tóth Zoltán polgármester: Igény érkezett a lakosság részéről, hogy több 
építési hulladékot lehessen ingyenesen elhelyezni a nyergesújfalui hulladéklerakón. 
Lábatlanon a megengedett mennyiség 2 tonna, szeretnénk, ha számunkra is lenne 
lehetőség ekkora mennyiség lerakására.  Megkerestük ez ügyben az AVE 
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Hulladékgazdálkodási Zrt-t és kértük a keret kibővítését. Pozitívan álltak a 
kérésünkhöz, de kérték, hogy foglaljuk rendeletbe, hogy kérelemre kiállított igazolás 
alapján 2 tonna építési törmeléket helyezhetnek el a lakók. 
 
Orlovitsné Tarnóczy Tünde körjegyző: Az ügyfél beadna egy kérelmet, mi 
kiadnánk egy igazolást, melynek alapján évente 2 tonna építési hulladékot 
ingyenesen lerakhat. 
 
Tóth Zoltán polgármester: Gyuriczáné Szakácsi Bernadett környezetvédelmi 
referens lesz a koordinátor. 
 
 
A képviselő-testület egyhangú 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 
 

Bajót Község Önkormányzatának 9/ 2008. (IV.30.) sz. rendelete a  
települési szilárd hulladék kezeléséről szóló 

 7/2007 (IV.5.) sz. rendeletmódosításról 
 
 
Bajót Község Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. Tv. 16. § (1) bekezdésében, a hulladékgazdálkodásról szóló 
2000. évi XLIII. tv. 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján, valamint a települési 
hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szabályairól szóló 
242/2000 (XII.23.) korm. Rend. (továbbiakban: díjr.) rendelkezéseire figyelemmel 
megalkotott 7/2007 (IV.5.) KT rendeletét (Továbbiakban: R) az alábbiak szerint 
módosítja: 
 

1. § 
 

Az R. „a települési szilárd hulladék elhelyezése” címszó alatt az alábbi  5/A §-sal 
egészül ki: 
 
„5/A (1)  Bajót-i ingatlantulajdonosok részére ingatlanonként évi maximum 2 tonna 
építési törmelék, - kérelem alapján kiállított, a polgármester által aláírt igazolás 
ellenében - ingyen elhelyezhető az 5. §-ban megjelölt AVE Tatabánya 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Zrt. Nyergesújfalui telephelyén. 
(2) Az igazolásokat az építési törmelék kiszállítása alkalmával le kell adni az 5. §-ban 
megjelölt hulladéklerakón. 
(3) Amennyiben 2 tonnánál több a kiszállított mennyiség, a 2 tonna feletti részt a 
lakos köteles kifizetni a az 5. §-ban megjelölt hulladéklerakó mérlegházában.” 
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2. § 

 
E rendelet 2008. május 5-én lép hatályba. A rendelet kihirdetésről a jegyző 
gondoskodik. 
 
 
 
Tóth Zoltán                 Orlovitsné Tarnóczy Tünde 
Polgármester                    körjegyző 
 
 
 

� Tóth Zoltán polgármester: A Tokodi Motoros Sportegyesület megkeresett 
bennünket, hogy augusztusban megrendezik az Enduro Országos Bajnokságot, ami 
részben érinti Bajót külterületét is. Kérik, hogy a testület járuljon hozzá, hogy  a 
verseny a közigazgatási területünkön áthaladjon. Nézők nem jellemzőek erre a 
versenyre,  kb.: 100-120 versenyzővel kell számolnunk. 
 
Török János: Kikötésünk, hogy Péliföld-szentkeresztet nem érintheti az útvonal. 
 
Tóth Zoltán polgármester: Ezenkívül javasolná, hogy a területet a verseny után 
tegyék rendbe, szedjék össze a szemetet és a szalagokat.  
 
A képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

54/2008 ( IV.30) sz. önkormányzati határozat 
Bajót Község Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Tokodi 
Motoros Sportegyesület által 2008. augusztus 16-17-én 
megrendezésre kerülő Enduro Országos Bajnokságon 
résztvevők a község külterületén áthaladjanak azzal a kikötéssel, 
hogy nem érinthetik Péliföld-szentkeresztet és a verseny után a 
területen a hulladék összeszedésre, kerüljön. A felmerülő károk 
megtérítését a szervező vállalja. 
Határidő: 2008. augusztus 16-17. 
Felelős: Tóth Zoltán polgármester 

 
 
 

� Tóth Zoltán polgármester: Meghívót kapott május 6-ra az Ister - Granum 
EGTC ünnepélyes alakuló ülésére, melyen sajnos egyéb elfoglaltsága miatt nem tud 
részt venni. Kérik, hogy amennyiben Ő nem tud elmenni, úgy egy teljes körű 
meghatalmazottat küldjön maga helyett. Szeretné, ha az alakuló ülésen az 
alpolgármester képviselné községünket. 
 
Török János: Ha a testület megszavazza, örömmel elmegy az alakuló ülésre. 
 
 
A képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 



 17

 
 

55/2008 (IV.30) sz. önkormányzati határozat 
Bajót Község Képviselő-testület úgy dönt, hogy Tóth Zoltán 
polgármester helyett teljes körű felhatalmazással Török János 
alpolgármester képviselje községünket az Ister-Granum EGTC 
alakuló ülésén. 
Határidő: 2008. május 6. 
Felelős: Tóth Zoltán polgármester 

 
 

� Orlovitsné Tarnóczy Tünde körjegyző: A körzeti megbízott bérleti díjáról a 
megállapodást elkészítettük, mely 15.000 Ft/hó díjat tartalmaz. Balog Attila leendő 
körzeti megbízottunk kérése, hogy mivel még nincs meg az 1 éves jogviszonya, ezért 
nem kap albérleti támogatást, kéri, hogy az idei évben a testület járuljon hozzá, hogy 
kevesebb legyen a bérleti díja. Javasolja, hogy az idei évben annyit fizessen, mint az 
előző bérlő, vagyis 10.000 Ft-ot.  
 
A képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 

56/2008. (IV. 30) sz. önkormányzati határozat 
Bajót Község Képviselő-testület úgy dönt, hogy Balog Attila 
körzeti megbízott, a Bajót, Szabadság utca 54 szám alatti 
önkormányzati bérlakás bérleti díjaként 2008. május 1-től 2009. 
május 31-ig 10.000 Ft/hó bérleti díjat fizessen. 2009. május 31-
től december 31-ig 15.000 Ft/hó bérleti díjat fizet. Az ezt követő 
években a bérleti díj az inflációs rátával növekedik. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tóth Zoltán polgármester 

 
 

� Tóth Zoltán polgármester: A Szepesi László telekinek belterületbe vonási 
ügyében elment a Földhivatalba és igyekezett tájékozódni az ügyben, hogy a 
belterületbe vonást hogyan lehetne lebonyolítani is milyen költségekkel jár, és azok 
kit terhelne. A belterületbe vonást az Önkormányzatnak kell lefolytatnia, még akkor 
is, ha nem Ő az érintett fél. A tulajdonos kérelemmel fodrul az Önkormányzathoz, az 
határozatot hoz, amiben kimondja, hogy belterületbe kívánja vonni azt a területet és 
elindul az eljárás. Utána érdeklődött, és ha nem történik meg a kifizetés szankciót 
nem alkalmaznak. Nem ez a cél. Szepesi László esetében kb.: 2 millió forint a 3 
terület belterületbe vonása, a költségeket Ő vállalja. A jegyzőasszonnyal csak úgy 
tudjuk elképzelni, hogy mi előtt az eljárást elindítjuk, az önkormányzat 
bankszámlájára utalja a pénzt. Úgy tűnik, hogy Szepesi úr talál olyan befektetőt, 
akivel az elképzeléseit meg tudja valósítani. A belterületbe vonást támogatjuk. A 
területre 25 lakásos U alakú épületet szeretne építeni, ami illeszkedik a tájba. 
Meglátása szerint rendezési tervmódosítást igényel. 
 
Orlovitsné Tarnóczy Tünde körjegyző: Megállapodást kötünk vele, amiben 
mindent le fogunk írni. 
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Tóth Zoltán polgármester: Tornáczykiék is megkeresték és a Holcimmal 
együttműködve beruházást, szeretnének végezni, kerékpárkölcsönzést, étterem stb. 
Nagyon „dübörög” ez a vonal. 
 
Buzás Kelemen: Mindenhol így van, valaki elkezd valamit, és az folytatódik. 
 
 
A képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 

57/2008 (IV.30) sz. önkormányzati határozat 
Bajót Község Képviselő-testülete, úgy dönt, hogy a 0179/2, 
0179/8, 0179/9 hrsz-ú területeket belterületbe kívánja vonni. A 
belterületbe vonási eljárás csak akkor indítható meg, ha Szepesi 
László földtulajdonos vállalja a belterületbe vonás, művelési 
ágból való kivonás összes költségeit, közművesítés és ingatlan 
megközelítését szolgáló út kialakításának költségeit.  
Határidő: folyamatos 
Felelős: Tóth Zoltán polgármester 

 
 
 

� Tóth Zoltán polgármester: Kiírásra került a CÉDE és a TEUT pályázat, 
indulni szeretnénk rajtuk. A TEUT pályázatban 3 utca, az Arany János, a Katona 
József és a Dobozi Mihály utca tervezését indítottuk. Minden utca betervezésének 
megtervezését is betette, de forrás hiány miatt mindent nem lehet egyszerre. A 
Kistérség finanszírozza az elkészítést, és beadják a pályázatot. Tavaly a 
ravatalozóra adtunk be pályázatot, készen van az építési engedélyes terv, 
műszakilag minden rendben van. Május 7-e körül rendkívüli testületi ülést kell majd 
tartanunk, mert a számokat akkor tudjuk meg pontosan.  
 
 
 

� Tóth Zoltán polgármester: Tájékoztatásként elmondaná, hogy a Vértes 
Volán megküldte az ajánlatát, hogy melyek azok a buszjáratok, amelyeket ki tudnák 
Péliföldre kijáratni, mennyi plusz költséget jelentene. Tájékoztatta erről Béla atyát és 
Gabalánét is, abban maradtak, hogy minél hamarabb leülnek átbeszélni, hogy mi az, 
ami ebből Őket érdekli és az Önkormányzat számára érdekes lehet. A tárgyalásokba 
bevonunk buszsofőröket is. Jelenleg 73.700 Ft/hónap hozzájárulást igényelne, ez 
nagyon sok, nem akarjuk ezt vállalni. Gabaláné és Béla atya is azt mondta, hogy 
hozzájárulnak a költségekhez. 
 
Török János: A járatokat üzemeltető vállalkozókat is meg kellene hívni erre a 
tárgyalásra. 
 
Buzás Kelemen: A bérlettel utazóknál lesz majd gond.  
 
Tóth Zoltán polgármester: Ezeket csak tájékoztatásként mondta el a testületnek. 
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� Török Róbert: Megkérdezné, hogy van-e az idei évben patakrendezéssel 
kapcsolatban valamilyen terv. 
 
Tóth Zoltán polgármester: Igen a Gerecse-Pilis Vízitársulat 2009. évi 
munkatervében szerepel, hogy a bajóti patak 6+100 szelvényei közötti rész 
rendezése. 
 
 
 

� Török János: Csend rendeletet kellene készítenünk, mert a fűnyíróktól nem 
lehet hétvégénként pihenni. 
 
Buzás kelemen: Szombat délutántól kellene leszabályozni a fűkaszák, fűnyírók 
használatát. 
 
Tóth Zoltán polgármester: Állattartási rendeletet is kellene alkotnunk, mert a Petőfi 
utcában lakik egy idős néni és minden kóbor állatot, befogad, és már a szagra 
panaszkodtak a szomszédok. A jegyzőnő készítsen egy tervezetet a következő 
testületi ülésre. 
 
 
 
 
Mivel több kérdés hozzászólás nem volt a polgármester az ülést bezárta. 
 
 
 
 
 

kmf. 
 
 
 
 Tóth Zoltán       Orlovitsné Tarnóczy Tünde 
 polgármester       körjegyző 
 
 
 
Jegyzőkönyv hitelesítők: 
 
 
 
 
Paul Zoltánné      Malagurszkiné Szabó Éva 
képviselő       képviselő 
 
 
 



 20

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


