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Készült: Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 2008. május 13-
án megtartott rendkívüli 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, Török Róbert, Paul Zoltánné, Kriszeg 
Ilona, Bognár Gábor képviselők 

          Orlovitsné Tarnóczy Tünde körjegyző 
 
 
Tóth Zoltán polgármester: A rendkívüli testületi ülés összehívására azért volt, 
szükség, mert a CÉDE és TEUT pályázatok beadási határideje 2008. május 15. A 
CÉDE pályázathoz minden anyagunk meg van, csak a költség oldalt kellett javítani, 
mivel az 11 millió forintra emelkedett. A TEUT pályázathoz elkészült a költségvetés 
és a műszaki tartalom is. A tervezési költségeket és a pályázat beadását Kistérségi 
Társulás magára vállalta. Változott a pályázat feltételezési rendszere, dupla összegű 
a kiírás, meglepte a számok nagysága. A TEUT pályázatban 3 utcáról van szó, a 
beruházási összeg összesen 31 millió forint. Ebből a Dobozi Mihály utcára beadandó 
pályázat összköltsége 10.765.248 Ft , az Arany János és a Katona József utcáé 
31.029.648 Ft ez a költség tartalmazza az út megerősítését, padkázást, marást stb. 
A pályázatokhoz 50%-os önrész szükséges. Három elképzelés van az egyik, hogy 
nem adjuk be, a másik, hogy ütemezve 2009-re, a harmadik, hogy utcánként 
pályázunk.  

 
Török János: A műszaki tartalmat lehet-e csökkenteni? 
 
Tóth Zoltán polgármester: Már nem az idő rövidsége miatt. Az idei költségvetésben 
nincs rá fedezet, az biztos. 
 
Bognár Gábor: A későbbiekben is lesz majd rá majd még pályázati pénz. 
 
Tóth Zoltán polgármester: Nem hiszi, hiszen láthatóan csökkennek a pályázati 
pénzek. Kockáztassunk így, ha nyerünk, és nem tudjuk megvalósítani vissza lehet 
mondani. 
 
Bognár Gábor: A kivitelezőt is a Kistérség választja ki?  
 
Tóth Zoltán polgármester: Nem a kivitelezőt a testület választja ki, de 
közbeszerzési eljárást kell mindenképpen kiírni. 
 
Török Róbert: Megpályáztatjuk, és he nem tudjuk megvalósítani, visszaadjuk. 
 
Tóth Zoltán polgármester: Nem hiszi, hogy mind a három pályázat fog nyerni, de 
szerinte a Dobozi Mihály utcára a pályázat megnyerésére van esély. 
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Török Róbert: Ha a 31 milliós pályázatot beadjuk, és ha nem tudjuk megvalósítani 
visszaadjuk, van e valamilyen következménye? 
 
Tóth Zoltán polgármester: Nincs semmi következménye, csal a pályázati díjat 
veszítjük el. 
 
Bognár Gábor: Már többször javasolta, hogy készítsünk tervet a munkák fontossági 
sorrendjéről. 
 
Tóth Zoltán polgármester: Mogyorósbányán ezt prioritási sorrendnek nevezik, 
nálunk ilyen a gazdasági programunk. 
 
Török János: A koncepció összeállítása is erről szól. Átfogó belvíz elvezetési tervet 
is el kellene készíteni. 
 
Tóth Zoltán polgármester kérte a testület tagjait, hogy szavazzanak a TEUT és a 
CÉDE pályázatokra. 
 
 
A képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta: 
 
 

58/2008 (V.13) sz. önkormányzati határozat 
 
1./   Bajót Község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Közép-Dunántúli Regionális 
Fejlesztési Tanács (továbbiakban: Tanács) által meghirdetett, Települési 
önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása pályázati 
felhívásra pályázatot nyújt be a „Dobozi Mihály utca új, szilárd burkolattal való 
ellátása” címmel ( Dobozi Mihály utca hrsz:178). A megvalósítás bekerülési 
összköltsége 10.765.248 Ft, a szükséges saját forrás: 5.382.624 Ft, az igényelt 
támogatás összege: 5.382.624 Ft. 
 
2./   Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a pályázat 
beadásához szükséges saját forrást 5.382.624 Ft-ot a 3/2008 (II.27) számú 
költségvetési rendeletének  Felhalmozási kiadás sorából biztosítja. 
 
3./   Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1. 
pontban szereplő pályázat beadásához szükséges pályázati díjat, azaz a 
megpályázandó összeg 1 %-át, jelen esetben 53.826 Ft-ot a 3/2008 (II.27) számú 
költségvetési rendeletének Felhalmozási kiadás sorából biztosítja és azt a Tanács 
magyar Államkincstár által vezetett 1002900800280958 számú számlájára befizeti. 
 
Felelős: Tóth Zoltán polgármester 
Határidő: a pályázatok benyújtására: 2008. május 15. 
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59/2008 (V.13) sz. önkormányzati határozat 
 
1./   Bajót Község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Közép-Dunántúli Regionális 
Fejlesztési Tanács (továbbiakban: Tanács) által meghirdetett, Települési 
önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása pályázati 
felhívásra pályázatot nyújt be az „ Arany János – Katona József utcák új, szilárd 
burkolattal való ellátása” címmel ( Arany János utca hrsz: 523, 932; Katona József 
utca hrsz: 555, 919). A megvalósítás bekerülési összköltsége 31.029.648 Ft, a 
szükséges saját forrás: 15.514.824 Ft, az igényelt támogatás összege: 15.514.824 
Ft. 
 
2./   Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a pályázat 
beadásához szükséges saját forrást 15.514.824 Ft-ot a 2009 évi költségvetési 
rendeletének TEUT ( Katona József és Arany János utca felújítás) sorából biztosítja. 
 
3./   Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1. 
pontban szereplő pályázat beadásához szükséges pályázati díjat, azaz a 
megpályázandó összeg 1 %-át, jelen esetben 155.148 Ft-ot a 3/2008 (II.27) számú 
költségvetési rendeletének Felhalmozási kiadás  sorából biztosítja és azt a Tanács 
magyar Államkincstár által vezetett 1002900800280958 számú számlájára befizeti. 
 
Felelős: Tóth Zoltán polgármester 
Határidő: a pályázatok benyújtására: 2008. május 15. 
 
 
 

60/2008 (V.13.) sz. KT határozat 
 
Bajót Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Közép-
dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által kihirdetett a decentralizált helyi 
önkormányzati fejlesztési támogatási programok előirányzataiból az önkormányzatok 
fejlesztéseihez nyújtható CÉDE támogatás elnyerésére pályázatot nyújt be. 
A pályázat célja: Bajót közigazgatási területén lévő temető ravatalozójának felújítása 
és bővítése 
 
A fejlesztés megvalósulásának helye: (2533. Bajót Bottyán J. u. hrsz.: 1006/1/a) 
 
Fejlesztés forrásösszetétele: 
 
Megnevezés  2008 év 
Saját forrás 4 386 588 Ft 
Hitel 0 Ft 
Támogatásból igényelt összeg 6 579 882 Ft 
Egyéb támogatás 0 Ft 
Egyéb forrás 0 Ft 
Összesen 10 966 470 Ft 
 
A képviselő-testület a 2008. évi saját forrás összegét a 2008. évi költségvetéséről 
szóló 3/2008 (II.27.) sz. költségvetési rendeletének felhalmozási kiadás sora terhére 
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biztosítja. A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. A 
képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 65 799 Ft pályázati díj kifizetésére. 
  
Határidő: 2008. május 15. 
Felelős: Tóth Zoltán  polgármester  
 
 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt a polgármester az ülést bezárta. 
 
 
 

kmf. 
 
 
 
Tóth Zoltán      Orlovitsné Tarnóczy Tünde  
polgármester              körjegyző 
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Jegyzőkönyv 
mely, készült Bajót Község  

Képviselő-testületének 
2008. május 13-án megtartott  
rendkívüli testületi üléséről 


