Készült: Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 2008. május 29én 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, Bognár Gábor, Paul
Zoltánné és Füle Regina képviselők
Orlovitsné Tarnóczy Tünde körjegyző

Meghívottak: Csillag Erika a Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat
vezetője, Katona Ferencné szoc. főmunkatárs.
Tóth Zoltán polgármester a határozatképesség kinyilvánítása után köszöntötte a
megjelenteket, és az ülést megnyitotta.
Jegyzőkönyv hitelesítésre Füle Regina és Buzás Kelemen képviselőket kérte fel,
jegyzőkönyv - vezetőként, pedig Horváth Attilánét mutatta be.
Tóth Zoltán polgármester javasolta, hogy a testület elsőként a község 2007. évi
gyermekvédelmi beszámolóját tárgyalja meg.
A képviselő-testület az ügyrendi javaslatot és a hitelesítők személyét egyhangúan
elfogadta.
I. Napirendi pont: 2007.évi gyermekvédelmi beszámoló
Beterjesztő: Orlovitsné Tarnóczy Tünde körjegyző
Előadó: dr. Katona Brigitta gyámhivatali ügyintéző
Csillag Erika intézményvezető
Katona Ferencné szoc. főmunkatárs
Tóth Zoltán polgármester: A 2007. évi gyermekvédelmi beszámolót a képviselőtestület tagjai kézhez kapták, van-e kérdés hozzászólás az anyaggal kapcsolatban.
Török János: A beszámolóban nem látja a támogatók között Bajót nevét.
Csillag Erika: A beszámolóban a tavalyi évi támogatások szerepelnek.
Tóth Zoltán polgármester: Nem emlékszik rá, hogy támogatási igénnyel fordultak
volna az önkormányzathoz.
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Csillag Erika: Sajnos kicsúsztak az időből a kérelem benyújtásával. A
költségvetésünkből kipótolták a programokhoz, táborokhoz hiányzó összeget és a
bajóti gyermekek is részt vettek ezeken.
Tóth Zoltán polgármester: Egy gyermek jelenleg ideiglenesen intézetben van
elhelyezve. Nem tudunk róla semmit, mi várható vele kapcsolatban?
Katona Ferencné: A Gyámhivatallal beszélt és azt a tájékoztatást kapta, hogy meg
lesz hosszabbítva az ideiglenes elhelyezése az otthonban.
Buzás Kelemen: A szenvedély betegség mit jelent?
Csillag Erika: Alkohol, kábítószer fogyasztás és dohányzás. Családgondozással is
foglalkoznak itt valószínűleg a szülőkről van szó.
Buzás Kelemen: A méhnyakrák elleni védőoltást bajóti gyermekek is kapták vagy
csak a lábatlaniak?
Csillag Erika: A beszámolóban szerepel, hogy a bajóti gyerekek is kaptak
védőoltást, az iskola segítségével összesen 120 gyerek kapott. Ez az oltás a
gyerekek részére teljesen ingyenes volt.
Török János: A két évben kezelt problémák között a táblázat szerint óriási
különbségek vannak. Vagy jobb lett az adminisztráció, mert előtte is sokat dolgoztak
vagy mi történt.
Csillag Erika: Az adminisztrációnk is javult, mert minden változást adminisztrálniuk
kell, illetve kiteljesedtek a rendszeres segélyezésből adódó szociális problémák. Ez
annak is betudható, hogy az irodájuk kiköltözött a Millenniumi házba és ott bátrabban
elmondják az emberek a problémáikat. Mivel Nyergesújfalun is van irodájuk ezért
több bajóti lakos is bejár oda.
Mivel több kérdés nem volt a képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
61/2008 (V.29.) sz. önkormányzati határozatú
Bajót Község Képviselő-testület a 2007. évi gyermekvédelmi
beszámolót jelen jegyzőkönyv 1 számú mellékletei alapján
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Zoltán polgármester
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II. Napirendi pont: Beszámoló a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről
eseményekről
Előadó: Tóth Zoltán polgármester
Tóth Zoltán polgármester: A két ülés között eltelt időszakról az írásos anyagot a
képviselők kézhez kapták. ( jegyzőkönyv 2. sz. melléklete) Van-e kérdés az anyaggal
kapcsolatban?
Buzás Kelemen: Melyik országban van Wels, ahol szakmai kiránduláson vett részt
az AVE-val?
Tóth Zoltán polgármester: Ausztriában van a határtól 150-200 km-re.
A továbbiakban a polgármester rövid beszámolót tartott az Ausztria-i szakmai útról.
Tóth Zoltán polgármester: Tájékoztatná a testületet, hogy a csapadékvíz
elvezetésre benyújtott pályázatunknál olyan műszaki problémák vetődtek fel, ami
által nem felel meg a feltételeknek. A pályázat szerint 1700 méter hosszúnak kell
lennie a kivitelezésre kerülő csapadékvíz-elvezetőnek, a Szabadság és Öregkő utca
480 méter. Az 1200 méteres szakasznál olyan műszaki problémák vetődtek fel amit,
meg lehetne oldani, de nem kis költséggel. Próbált tárgyalni, hogy változtassák meg
a kiírás feltételeit, mert az országban nincs olyan kis település, aki ezeknek a
feltételeknek megfelelne. Azt mondták, hogy azért ilyenek a feltételek, mert nagyot
akarnak felmutatni. Valószínűleg ez a pályázati kiírás visszavonásra fog kerülni és
majd ősszel újra kiírják, és akkor beadjuk újra. Polgármester társaimmal abban
maradtunk, hogy levelet fogunk írni a pályázat kiírójának, amibe beleírjuk az
aggályainkat és kérjük, hogy módosítsák meg a feltételeket. A pályázatírónak nincs
szándékában most fizetni.
Mivel több kérdés a napirendi ponttal kapcsolatban nem volt, a képviselő-testület
egyhangúan, 6 igen szavazattal elfogadta a polgármester beszámolóját.
III. Napirendi pont: Egyebek
 Tóth Zoltán polgármester: A Leaderer program a befejezéséhez közeledik, a
továbbiakban egyesületként kell majd működnie. Arról kell a testületnek határoznia,
hogy belépjünk-e az egyesületbe, hogy biztosítjuk a költségvetésből a 10 Ft/lakos
tagdíjat és hogy a testület megbízza Őt, mint polgármestert, hogy az egyesület
alakuló ülésén az Önkormányzatot képviselje, és részt vegyen az egyesület
munkájában. A Leadrer programnak május 31-ével befejeződik a II. forduló is. A mi
térségünkben 2 akció csoport van, ebből kettő nagyon erős a Komáromi és a
Tatabányai. A munka nem veszett el, mert vannak elképzelések.
A képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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62/2008 (V.29) számú önkormányzati határozat
Bajót község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy alapító tagként
belép a Duna – Pilis - Gerecse Vidékfejlesztési Egyesületbe.
A 2008. évi költségvetéséből biztosítja a tagdíjat, mely 10 Ft/
lakos.
Megbízza Tóth Zoltán polgármestert, az önkormányzat
képviseletére az alakuló ülésen és hogy részt vegyen az
egyesület munkájában.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Zoltán polgármester

 Tóth Zoltán polgármester: A Kistérségi Társulás megállapodást módosítani
szükséges. (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete) Ki kell a megállapodásból venni, hogy
2008. július 1-el ne jöjjön létre önálló munkaszervezet, hanem a munkaszervezet
feladatait továbbra is Esztergom Város Polgármesteri Hivatala lássa el, változatlan
személyi feltételekkel. A megállapodásba bele kell viszont venni, hogy a társulás
tagönkormányzatai vagy civil szervezetek, alapítványok, illetve költségvetési szervez
számára támogatásokat, nyújthasson.
A képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
63/2008 ( V.29. ) sz. önkormányzati határozat
Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési
önkormányzatok többcélú kistérségi társulásról szóló 2004. évi
CVII. Törvény 1. § (9) bekezdés b) pontja alapján az Esztergom
és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás társulási
megállapodását – a határozat mellékletét képező tartalommal –
módosítja, azt egységes szerkezetbe foglalva fogadja el.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Zoltán polgármester
 Tóth Zoltán polgármester: A költségvetési rendeletünket módosítani kell a
pályázatok miatt. Hiánypótlásra szólítottak fel bennünket, hogy az önrészt külön
sorban tüntessük fel.
A képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
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Bajót Község Önkormányzatának
10/2008.(05. 29.)számú rendelete
a 2008. 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. április 30. és május 30-a között átvett pénzeszközök, valamint a tartalék
átcsoportosítása beruházásra és felújításra. A kiadások és bevételek átvezetése
miatt az alaprendelet 3.§ (1) bekezdésében megállapított
145.006 E Ft
28.522 E Ft
118.761 E Ft
28.522 E Ft
26.245 E Ft

Működési kiadással
Felhalmozási kiadással
Működési bevétellel
Felhalmozási bevétellel
Működési forráshiánnyal

és az önkormányzat 2008. évi
148.357 E Ft
52.939 E Ft
124.334 E Ft
52.939 E Ft
24.023 E Ft

Módosított működési kiadással
Módosított felhalmozási kiadással
Módosított működési bevétellel
Módosított felhalmozási bevétellel
Módosított működési forráshiánnyal

állapítja meg.
(2)A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat
40.889 E Ft
12.195 E Ft
43.762 E Ft
33.191 E Ft
2.894 E Ft

személyi jellegű juttatások
munkaadókat terhelő járulék
dologi kiadás
támogatásértékű működési kiadás
működési célú pénzeszközátadás államháztart.
kívülre
5.189 E Ft társadalom- és szociálpolitikai juttatás
1.500 E Ft Kamatkiadások ( folyószámla hitel kamata )
25.494 E Ft felújítás

5

25.769 E Ft
988 E Ft
Ft
Ft
508 E Ft
8.229 E Ft
742 E Ft

intézményi beruházási kiadások
felhalmozási célú pénzeszközátadás
Felhalmozási tartalék
Felhalmozási általános tartalék
Működési tartalék
Működési hitel törlesztés
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
40.130 E Ft Véglegesen átvett pénzeszközök
( felhalmozási )
15.338 E Ft Támogatásértékű működési bevételek
2.203 E Ft Pénzforgalom nélküli bevételek
3.381 E Ft Föld és telek 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
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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.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Tóth Zoltán
polgármester

Orlovitsné Tarnóczy Tünde
körjegyző

 Tóth Zoltán polgármester: A kerékpárúttal érintett ingatlanok tulajdonosaival
a szerződéseket sikerült megkötnünk, a kisajátítási eljárást elindítottuk. Minimális
összegeket kell a tulajdonosoknak kifizetnünk. Ha minden szerencsésen alakul,
akkor augusztus végén, szeptember elején elkezdődik a beruházás és 2009. nyár
elején már kész lesz a kerékpárút.

 Tóth Zoltán polgármester: Az Aranykalász Mgtsz. felszámolása már lezárult.
A jövő héten a Földhivatalban megnézi a tulajdoni lapokat és elkezdik a
visszaigénylési folyamatot.

 Buzás Kelemen: Mi van a Díszkút vizével és a körzeti megbízottal?
Tóth Zoltán polgármester: A víz minősége az utóbbi időben sokat javult, a forrás
teteje le lett zárva. A legutóbbi mérésnél a coli szám 2 volt. Továbbra is azt mondja,
hogy mélyebbre kellene fúrni, de ezzel még várjunk.
A körzeti megbízottal kapcsolatban beszélt az őrsparancsnokkal és a rendőrkapitány
úrral, nem rajtuk múlik Tatabányán, nem írják alá a vezénylését. Valószínűleg a
költségek miatt, ami a kinevezéssel jár. Amíg a vezénylése nincs aláírva, addig nem
szándékozik a körzeti megbízott Bajótra kiköltözni. Már jelezték, hogy a füvet le
kellene vágni, de felügyelet nélkül a közmunkásokat nem meri oda küldeni.
Török János: Szóljanak neki, hogy melyik nap jönnek és Ő vállalja a felügyeletüket.
Az előző testületi ülésen arról volt szó, hogy a mai testületi ülésre a jegyzőasszony
előkészíti a csendrendeletet.
Orlovitsné Tarnóczy Tünde körjegyző: Nem emlékszik, de csendrendeletünk az
van.
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Török János: De arról volt szó, hogy átnézi és behozza testületi ülésre. Ő azt kéri,
hogy szombat délutántól már robbanómotorral ne lehessen füvet vágni.
Tóth Zoltán polgármester: A csendrendeletet egészítsük ki állattartási rendelettel,
mert az egyik utcában lakik egy idős hölgy, aki minden kóbor állatot, macskát
befogad, és több lakó panaszkodott a szagra.
 Paul Zoltánné: A játszótérrel mi lesz?.
Tóth Zoltán polgármester: A játszótér körüli kerítés nem építési engedély köteles,
és csak karbantartása történik meg. Berendelt néhány szülőt, akiknek a gyermekeik
már megrongálták a kerítést, pedig még el sem készült. Tájékoztatta a szülőket, hogy
a jövőben ki fogja számláztatni a kerítésben okozok károk kijavítását. Június 3-án
érkeznek meg a játszótéri elemek, de csak 4-én kezdik építeni a játszóteret.
Megkérte a polgárőrök parancsnokát, hogy arra az egy éjszakára adjanak
szolgálatot, hogy ne hogy kárt okozzanak, vagy ellopják az elemeket. Kb.: 4-6 nap
alatt megépítik a játszóteret. Az iskola tagintézményét megkérdezte, hogy lehetne ott
évzáró ünnepélyt tartani, melynek keretén belül átadjuk a játszóteret. A hivatalos
részt az iskolában tartanák meg, és utána lejönnének. Új elem került be, a játékok
közép, egy olyan pálya, amin le lehet csúszni.
Homokozót első körben nem
készítetnénk el, mert több százezer forintba kerülne. Lesznek padok, a
Takarékszövetkezet parkosítással támogatná a játszóteret, a Cigány Kisebbségi
Önkormányzat is ad némi támogatást.
A Takarékszövetkezetnél jövő hét végére, beépítésre kerül a bank automata.
Paul Zoltánné: Régebben volt szó róla, hogy a szülők építenek játszóteret, akkor
egy lakó felvállalta, hogy gyűjt a szülők nevében rá pénzt. Mi van ezzel a pénzzel?
Tóth Zoltán polgármester: A Bajótért Egyesület nevében gyűjtötte, az Ő
pecsétjükkel. Az Egyesület vezetőjét már megkérdezte, hogy a számlájukon van-e a
pénzt azt a tájékoztatást kapta, hogy nincs ott. Nem tudja mekkora összeg volt ez,
nem tud róla semmit. Mivel nem Önkormányzati pénzről van szó így nem tud tenni
semmit.
Paul Zoltánné: A játszótér most már be van kerítve a patak és a Katona József utca
felől, azt mondtuk, hogy be fogjuk majd zárni. A kultúrotthon kapuja lesz a játszótér
kapuja?
Ő úgy gondolta, hogy még egy kerítés lesz a játszótér és a Takarékszövetkezet
között és a kocsi bejáró meg marad.
Tóth Zoltán polgármester: Arról beszéltünk, hogy még az is el lesz bontva. A patak
felől balesetveszély miatt kellett kerítést készítenünk.
Török János: Jó Paulné ötlete.
Tóth Zoltán polgármester: Térfigyelő-kamerák felállítását tervezi. Egész nap
működnének és mindent rögzítetnének.
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Mivel több kérdés hozzászólás nem volt a polgármester az ülést bezárta.

kmf.

Tóth Zoltán
polgármester

Orlovitsné Tarnóczy Tünde
körjegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Füle Regina
képviselő

Buzás Kelemen
képviselő
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JEGYZŐKÖNYV
mely készült
2008. május 29.
Bajót Község Képviselő-testületének
testületi üléséről
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