
Készült: Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 2008. június 26-
én megtartott ülésén. 
 
 
Az ülés helye: Millenniumi ház 
                         Bajót, Kossuth Lajos utca 147. 
 
 
Jelen vannak:     Tóth Zoltán polgármester, 
          Török János alpolgármester, 

        Malagurszkiné Szabó Éva, Buzás Kelemen, Bognár Gábor,    
        Csontos Tibor, Paul Zoltánné és Kriszeg Ilona képviselők 

          Orlovitsné Tarnóczy Tünde körjegyző 
 
 
Meghívottak: Magyaráné Kaiser Zsuzsanna a Bóbita Óvoda vezetője, Páldi Imréné 
az óvoda tagintézmény-vezetője, Dudásné Szabó Ibolya a Krenstok Károly Általános 
Iskola tagintézmény-vezetője. 
 
 
Tóth Zoltán polgármester a határozatképesség kinyilvánítása után köszöntötte a 
megjelenteket, és az ülést megnyitotta. 
 
Jegyzőkönyv hitelesítésre Csontos Tibor és Buzás Kelemen képviselőket kérte fel, 
jegyzőkönyv - vezetőként, pedig Horváth Attilánét mutatta be. 
 
Tóth Zoltán polgármester javasolta, hogy a testület elsőként a két intézmény 
beszámolóját tárgyalja meg. 
 
A képviselő-testület az ügyrendi javaslatot és a hitelesítők személyét egyhangúan 
elfogadta.  
 
 
I. Napirendi pont: Bóbita Óvoda vezetőjének és tagintézmény-vezetőjének        
                               beszámolója. 
                               Előadó: Magyaráné Kaiser Zsuzsanna intézményvezető 
                                            Páldi Imréné tagintézmény-vezető 
 
 
Tóth Zoltán polgármester: A képviselő-testület tagjai a beszámolót kézhez kapták, 
van-e az anyaggal kapcsolatban valamilyen kiegészítés? 
 
Magyaráné Kaiser Zsuzsanna: Igen, két kiegészíteni valója lenne. A bajóti óvoda 
homokozójának felújítására pályázatott nyújtottak be KEM Közoktatási Alapítványhoz 
A pályázaton 300.000 Ft-ot nyertek. Páldi Imréné tagintézmény-vezetővel a felújítás 
módját már megbeszélték. Korszerű, színvonalas homokozó kerül megépítésre. Páldi 
Imréné értesítette Őt, hogy az óvoda hátsó mosdójának felújítására lehetőség nyílt, a 
fekvőágyak elhelyezésére egy beépített szekrény is beépítésre kerül. Tájékoztatná a 
testületet, hogy a Bóbita óvodában kézműves kiállítás volt , ezen a kiállításon a bajóti 



óvodások művei is kiállításra kerültek. A vendégkönyvben egy látogató külön 
kiemelte a bajóti gyerekek munkáját. 
 
Török János: A beszámolóban szerepel a sok adminisztráció, ez miben nyilvánul 
meg? A rugalmas járólapra szükség van-e?  
 
Páldi Imréné: A rugalmas járólap 400 eFt-ba kerülne, a mászókát nem merik addig 
használni, amíg ez nincs meg. Homokot nem szeretnének a járólap helyett használni. 
A sok adminisztráció abban nyilvánul meg, hogy mindent két lépcsőben kell 
ledokumentálnia. A beszámolót is mind ketten készítettek. 
 
Török János: Ezt telefonon is meg lehetett volna beszélni, hogy csak egy 
beszámoló készüljön, amit az intézmény-vezető készít el. 
 
Tóth Zoltán polgármester: Ez már technikai kérdés, meg kell beszélni, hogy ne két 
lépcsőben dolgozzanak. 
 
Páldi Imréné: Amíg nem volt társulás addig sokkal egyszerűbb volt az 
adminisztráció. 
 
Tóth Zoltán polgármester: A beszámolóban olvasta, hogy faxra lenne szükségük. A 
hivatalban egy felszabadult, azt fel tudja az óvodának ajánlani. 
A mosdó felújításáról már beszéltünk Páldi Imrénével, úgy érzi, hogy a 
költségvetésünkből biztos tudunk pénzt biztosítani, de ahhoz testületi határozat 
szükséges. 
 
Páldi Imréné: A hátsó mosdó felújításáról lenne szó, nagyon csúnya, elavult. Az 
akadály-mentesítésére betervezett 1 millió forintot tudnánk erre a célra fordítani. Az 
egész felújítás kb.: 1.3 millió forintba kerülne a hiányzó összeget, kellene a 
testületnek pótolnia, és akkor meg tudnánk a felújítást megvalósítani. 
 
Tóth Zoltán polgármester: A támogatás kérdésére az egyebek napirendi pontban 
térjünk majd vissza. 
 
Buzás Kelemen: Köszöni a Bóbita óvodának, hogy befogadták az ovinkat. Gizike 
felé pedig azt szeretné, hogy nem kellene talán a „bajóti szülők ellen hangolni a 
képviselő-testületet”, rossz fényben feltüntetni. Nagyon jól tudja, hogy miért született 
ez a döntés, igaz, hogy a döntést a testület hozta. Ebből még előnyünk is lett. A falu 
felé azt mondják, hogy a „testület elintézte az óvodának a sorsát”. Örülnünk kellene, 
hogy oda bekerültünk.  
 
Tóth Zoltán polgármester: Nyilván senki sem hoz ilyen döntést kényszerítő okok 
nélkül. Tudni kell, hogy ezen intézkedések hatására a költségvetés helyzete javult, 
sokkal-sokkal jobb helyzetben vagyunk, mint egy évvel ez előtt. Olyan nagy mértékű 
volt az intézményeknél a hiány, ami indokolttá tette ezt a döntést nem hagytak 
számunkra alternatívát. Társulást hozunk létre vagy csődöt kell jelenteni, ha csőd 
eljárás indul akkor már a falunak nem lenne iskolája, óvodája.  A kisebbik rosszat 
próbáltuk választani, de úgy látja, hogy jó úton haladunk. Forrásokat kell bevonnunk. 
A társulásba vonással úgy érzi jó döntést, hoztak.  
 



Páldi Imréné: Abba bele gondolhatnak, hogy Ő is mindent meg tett az óvodáért, 
rengeteg pályázatot nyújtott be és nyert is el. 
 
Tóth Zoltán polgármester: Soha nem vetődött fel a gondolat senkiben, hogy nem 
tett meg mindent az óvoda érdekében. Sajnos a körülmények áldozatává vált az 
óvoda. 
 
Buzás Kelemen: Az óvodában mindig minden rendben volt, sok pályázatot nyert. 
Elhiszi, hogy most erkölcsileg rossz, mert nem intézmény, hanem tagintézmény 
vezető lett, de a béréhez nem lett nyúlva, anyagi hátrány nem érte. A társulást nem 
„egy vállrándítással csináltuk”.  
 
Tóth Zoltán polgármester: Kihangsúlyozná, hogy nem a testületi kénye-kedve 
szerinti döntés volt, hanem ez a döntés kényszerhatására történt. 
 
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 

64/2008 (VI.26) sz. önkormányzati határozat 
Bajót Község Képviselő-testülete a Bóbita Óvoda vezetőjének, 
és Páldi Imréné tagintézmény-vezetőjének beszámolóját jelen 
jegyzőkönyv 1 számú melléklete alapján elfogadja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tóth Zoltán polgármester 

 
 
 
Magyaráné Kaiser Zsuzsanna és Páldi Imréné elhagyta a helységet. 
 
 
II. Napirendi pont: Kernstok Károly Általános Iskola igazgatójának beszámolója      
                  a 2006-2007 oktatási évről 
                                Előadó: Dudásné Szabó Ibolya tagintézmény-vezető 
 
 
Tóth Zoltán polgármester: A képviselő-testület tagjai az iskola beszámolóját kézhez 
kapták, van-e az anyaggal kapcsolatban valamilyen kiegészítés? 
 
Dudásné Szabó Ibolya: Az igazgató úr a beszámolóban a változtatásokat mutatta 
ki. De az utaztatással kapcsolatban Ő szeretné elmondani, hogy elég sok probléma 
van. Nagyon kevés gyerek utazik a buszon, néha még egy busz sem lenne tele. 
Valószínű, hogy a menetrendszerinti járattal mennek sokan. A két busz költségéből 
lehetne „lefaragni”. Szerinte nincs szükség két buszra. Nem rugalmasak, csak 7,30 
órakor mennek a buszok be Nyergesújfalura, mert utána már menetrendszerinti 
járatokat csinálnak. Nem rég Nyergesújfalura mentek egy előadásra 10 órára kellett 
volna menni, de már 7,30-kor indultak mert akkor ment a busz.  
 
Buzás Kelemen: Nem biztos, hogy azzal járnak, szerinte inkább ciki az 
iskolabusszal járni. 



 
Tóth Zoltán polgármester: Nem éri váratlanul ez a felvetés. Az iskolabusz nem 
lehet ráfizetéses, 6 millió forint állami támogatást kapunk rá. Ez a támogatás 
szeptember hónaptól csökkenni fog, de akkor is beleférünk. Pénzügyi Bizottsági 
ülésen nehezményezte, hogy a megállapodás megkötésekor nem hívták meg, illetve 
nem kapott az eredményről tájékoztatást. A nyergesújfalui pénzügyesek sem látnak 
tisztán, komoly pénzügyi hibák vannak. 
Közbeszerzési eljárást kell meghirdetni a buszjáratokra., hátha egy vállalkozó 
hatékonyabban tudná a buszokat közlekedni.  
Türelmet kér, a holnapi napra egy megbeszélést hívott össze, mert a 
Nyergesújfalusiak a megállapodást nem látják át tisztán. Szeretnék új alapokra 
helyezni a társulást, semmi olyan megállapodásban nem fogunk belemenni, ami 
hátrányosan érinti Bajótot. Ha a hiány újra termelődik nincs értelme a társulást 
működtetni. Úgy látja, hogy számos pontban nem látni át a könyvelést, nem rég egy 
ülésen átnézték a könyvelést és kiderült, hogy ahol hiány mutattak ki ott nincs is 
hiány. Személyi problémák is vannak. 
 
Dudásné Szabó Ibolya: Nem kap Ő sem pénzügyi kimutatást, csak ha kér, Ő is úgy 
látja, hogy a könyvelésben káosz van.  
A gyermekek problémásak, mivel a megszokott környezetből kiszakították Őket, és a 
szülők is  „hergelik ” őket. Ott is azokkal a szülőkkel van probléma akikkel itt is 
probléma volt. Kicsit vissza fogják már magukat, mert két szülőt feljelentettek. 
Nyergesújfalun is már kitiltottak 1-2 szülőt az iskolából. A szülők szerinte 
problémásabbak.  
 
 
A képviselő-testület rövid beszélgetés után egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 
 

65/2008 (VI.26) sz. önkormányzati határozat 
Bajót Község Képviselő-testülete a Kernstok Károly általános 
Iskola vezetőjének, és Dudásné Szabó Ibolya tagintézmény-
vezetőjének beszámolóját jelen jegyzőkönyv 2 számú melléklete 
alapján elfogadja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tóth Zoltán polgármester 

 
Dudásné Szabó Ibolya elhagyta a termet. 
 
 
III. Napirendi pont: Beszámoló a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről      
                                 eseményekről  
              Előadó: Tóth Zoltán polgármester 
 
 
 



Tóth Zoltán polgármester: A képviselő-testület a két ülés között tett fontosabb 
intézkedésekről készült írásos beszámolót kézhez kapták ( 3.sz. melléklet ), van-e 
kérdés, hozzászólás. 
Mivel kérdés, hozzászólás a beszámolóval kapcsolatban nem volt a képviselő-
testület egyhangú, 8 igen szavazattal a beszámolót elfogadta. 
 
 
IV. Napirendi pont: Képviselő-testület 2008. II. félévi munkatervének     
                                  megtárgyalása, elfogadása 
 
 
 
Tóth Zoltán polgármester: A képviselő-testület a 2008. II. félévi munkaterv 
tervezetété kézhez kapták  van-e kiegészíteni való a munkatervvel kapcsolatban 
 
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

66/2008 (VI.26) sz. önkormányzati határozat 
Bajót Község Képviselő-testülete a 2008. II. féléves munkatervét 
jelen jegyzőkönyv 4 számú melléklete alapján elfogadja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tóth Zoltán polgármester 

 
 
 
V. Napirendi pont: 2008. I. félévi költségvetési rendeletmódosítás 
 
Tóth Zoltán polgármester: A képviselő-testület a 2008. I. félévi költségvetési 
rendeletmódosítást ( 5 sz. melléklet ) kézhez kapta, a Pénzügyi Bizottság 
megtárgyalta felkéri a bizottság elnökhelyettesét, hogy mondja el állásfoglalását. 
 
Buzás Kelemen: A pénzügyi Bizottság a rendeletmódosítást megtárgyalta és 
elfogadásra javasolja. 
 
 
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 
 

Bajót Község Önkormányzatának 
 11/2008.(06.26.)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.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 Működési kiadással 
28.522 E Ft Felhalmozási kiadással 

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

 
és az önkormányzat 2008. évi  
 

152.155 E Ft Módosított működési kiadással 
53.606 E Ft Módosított felhalmozási kiadással 

129.475 E Ft  Módosított működési bevétellel 
53.606 E Ft Módosított felhalmozási bevétellel 
22.680 E Ft  Módosított működési forráshiánnyal 

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

41.788 E Ft személyi jellegű juttatások 
12.572 E Ft munkaadókat terhelő járulék 
44.471 E Ft dologi kiadás 
33.191 E Ft támogatásértékű működési kiadás 

2.894 E Ft működési célú pénzeszközátadás államháztart. 
kívülre 

6.669 E Ft társadalom- és szociálpolitikai juttatás 
1.500 E Ft Kamatkiadások ( folyószámla hitel kamata ) 

25.494 E Ft felújítás 
25.769 E Ft intézményi beruházási kiadások 

988 E Ft felhalmozási célú pénzeszközátadás 
Ft Felhalmozási tartalék 
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 

31.803 E Ft Önkormányzatok költségvetési támogatása 

40.130 E Ft Véglegesen átvett pénzeszközök  

( felhalmozási ) 

16.517E Ft Támogatásértékű működési bevételek 

3.409 E Ft Pénzforgalom nélküli bevételek 

4.048 E Ft Föld és telek értékesítés  ( Telek ért. + ÁFA ) 

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. június 26-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       Orlovitsné Tarnóczy Tünde 
polgármester       körjegyző 
 



 
 

 
 
VI. Napirendi pont: Egyebek 
 
 

� Tóth Zoltán polgármester: Az Esztergomi Takarékszövetkezettel kötött 
folyószámla-hitelkeretszerződés 2008. július 4-én lejárt. Szeretnénk újra felvenni 
folyószámlahitelt, melynek összege 20.000.000 Ft. 
 
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

67/2008 (VI.26) sz. önkormányzati határozat 
Bajót Község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy egy éves 
időtartamra 20.000.000 Ft folyószámla hitelt kíván felvenni az 
Esztergomi Takarékszövetkezettől. A szerződéskötéshez 
szükséges nyilatkozatok, dokumentumok megtételére 
felhatalmazza a polgármestert és a körjegyzőt. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tóth Zoltán polgármester és  
Orlovitsné Tarnóczy Tünde körjegyző 

 
 
 
 

� Tóth Zoltán polgármester: 2008. július 13-án a Magyar Rallye Túra 
Egyesület által kiírt Országos Rallye Utánpótlás-bajnokság 5. futama megrendezésre 
kerül, ehhez kérik a rendezők a testület hozzájárulását. A határozatunkba bele 
foglaljuk, hogy minden okozott kárt meg kell téríteniük. 
 
Bognár Gábor: Már az  edzéseket most tartják, és nagyon balesetveszélyes. Azokat 
akik nem a tervezett edzés időn belül edzenek azokat tiltsák ki a versenyből. 
 
Csontos Tibor: Ez meddő kérés, csak megkérni lehet erre Őket. 
 
 
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 
                                68/2008 (VI.26) sz. önkormányzati határozat 

Bajót Község Képviselő-testülete hozzájárulását adja, hogy a 
2008. július 13-án a Magyar Rallye Túra Egyesület által kiírt 
Országos Rallye Utánpótlásbajnokság 5. futamát a 1125-ös és a 
1126-os számú összekötő úton az érintett szakaszokat 
lezárhassa és azokon a versenyt megrendezhesse,  azzal a 
kikötéssel, hogy a verseny után a területen a hulladék 
összeszedésre, kerüljön. A felmerülő károk megtérítését, pedig a 



szervező vállalja. Továbbá kéri, hogy aki a szervező által kijelölt 
időn kívül edzéseket folytat, az a versenyből kizárásra kerüljön. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tóth Zoltán polgármester 

 
 
 

� Tóth Zoltán polgármester: 2008. január 1-i hatállyal az Invitel Zrt. átalakult. 
Az átalakulás miatt az 5 db részvényünk érvénytelenné válik, melyet át kell 
transzferálni az Invitel Zrt. Keller-nél megnyitott értékpapírszámlára. Az 
áttranszferálás értéke  
5. 000 Ft.  Ezzel az értékpapírunk 12.000 Ft-ra csökkent, melyet eladásra javasolunk. 
 
 
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
 
69/2008 (VI.26) sz. önkormányzati határozat 
Bajót Község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 5 db részvényt 
áttranszferál, melynek értéke 5x1.000 FT, azaz ötezer forint. 
A fennmaradó 12 db részvényt eladásra javasolja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tóth Zoltán polgármester 

 
 
 

� Tóth Zoltán polgármester: A TIVI Kft. villamos energia megtakarításra adott 
árajánlatot. Az ajánlatuk szerint évente 32.323 Ft + áfa megtakarítást tudunk elérni, 
ez tartalmazza a közvilágítási tarifa egységárát, áramdíjat valamint a karbantartást. 
Javasolná, hogy Kistérségi szerinte gondolkodjunk, mind a 9 település egységesen 
vigye be ebbe a megállapodásba a fogyasztását, a nagyobb megtakarítás elérése 
végett.  
 
Csontos Tibor: A hálózatot kitartja karban? 
 
Tóth Zoltán polgármester: AZ E-on-on keresztül a TIVI kft.  
 
Buzás Kelemen: Annyira minimális ez a megtakarítás, szinte semmi. 
 
Tóth Zoltán polgármester: A megtakarítás alapja 1,05 Ft/kWh+áfa ez 40.000 Ft-ot 
megtakarítás egy évben az önkormányzat részére. Az E-on örült, hogy a TIVI Kft. a 
korszerűsítést megvalósította. Amióta a TIVI Kft. végzi a karbantartást azóta 
hamarabb, ki vannak javítva a hibák. 
 
 
Bognár Gábor képviselő egyéb elfoglaltsága miatt elhagyta a termet. 
  
 
A képviselő-testület részletesen átnézte, és megvitatta a TIVI Kft. által adott 
árajánlatot. 



 
 
Tóth Zoltán polgármester: Az ajánlatot a Kft-vel is át fogják nézni közösen és majd 
a tárgyalás eredményének ismeretében, dönt a testület. 
 

� Tóth Zoltán polgármester: A KEM Közgyűlés Elnöke állásfoglalást kér a 
testülettől az Erkel Ferenc és a Szabolcsi Bence Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmények összevonásával kapcsolatban. Az összevont intézmények székhelye a 
dorogi iskola lenne, és a nyergesújfalui iskola tagintézményként működne. 
Mondhatjuk, hogy az összevonással nem értünk egyet, de szerinte akkor is 
összevonják az intézményeket. 
 
Orlovitsné Tarnóczy Tünde körjegyző: A két település közötti nagy távolság miatt 
nem fognak tudni megtakarítást elérni. Nyergesújfalun attól félnek, hogy az oktatás 
színvonala csökkenni fog. 
 
Tóth Zoltán polgármester: A megye mindenből próbál kivonulni. Attól fél, hogy 
sérülhet a bajóti gyermekek oktatása is, javasolja, hogy az összevonást ne 
támogassa a testület. 
 
 
A képviselő-testület rövid egyeztetés után egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 

70/2008 (VI.26) sz. önkormányzati határozat 
Bajót Község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem támogatja, 
a KEM Önkormányzat Erkel Ferenc Alapfokú Művészoktatási 
Intézménye ( Dorog ) és a KEM Önkormányzat Szabolcsi Bence 
Alapfokú Művészoktatási Intézménye ( Nyergesújfalu ) 
összevonásra kerüljön. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tóth Zoltán polgármester 

 
 
 

� Tóth Zoltán polgármester: Védőnő azzal a kéréssel fordul a testülethez, 
hogy számára Internet hozzáférést biztosítson a testület. Kéréshez csatolta az 
Országos tiszti főorvos levelét, mely tartalmazza, hogy a munkáját milyen feltételek 
mellet kell elvégeznie.  Számítógéppel rendelkezik, nyomtatója sajnos nme jó, 
javíthatatlan.  
 
 
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 

71/2008 (VI.26) sz. önkormányzati határozat 
Bajót Község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Védőnői 
Szolgálat számára engedélyezi az Internet hozzáférést. 



Határidő: azonnal 
Felelős: Tóth Zoltán polgármester 
 
 
 

� Tóth Zoltán polgármester: A Kuckó Gyermekjóléti Szolgálat azzal a kéréssel 
fordult a testülethez, hogy a gyermekek táboroztatásához hozzájárulni szíveskedjen. 
Összeget nem jelöltek meg, 7 bajóti gyermeket érint.  

 
Török János: Régebben 10.000 Ft-tal támogatták a kirándulást gyermekenként, de 
most 5.000 Ft-ot javasolna gyermekenként. 
 
 
A képviselő-testület rövid egyeztetés után egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 

 
 
 
72/2008 (VI.26) sz. önkormányzati határozat 
Bajót Község Képviselő-testülete úgy dönt, Kuckó Gyermekjóléti 
Szolgálat által szervezet kirándulásokon résztvevő gyermekeket 
személyenként 5.000 Ft-tal támogatja, azaz összesen 35.000 Ft-
ot biztosít a költségvetésből erre a célra. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tóth Zoltán polgármester 

 
 
 

� Tóth Zoltán polgármester: Az APEH Központi Hivatalától állásfoglalást kér a 
testülettől, hogy az önkormányzat egyetért-e azzal, hogy a   Pénzügyminiszter úr a 
játékkaszinók üzemeltetésére olyan tartalmú koncessziós pályázatot írjon ki. 
Amelynek értelmében az önkormányzat területén I. kategóriába sorolt játékkaszinó 
működhet. 
 
Orlovitsné Tarnóczy Tünde körjegyző:  Eddig az önkormányzatok hozzájárulása is 
szükséges volt az engedély kiadásához, a törvényjavaslatot úgy módosítanák, hogy 
az önkormányzat hozzájárulás ne legyen szükséges. 
 
Török János: Nem támogatja. 
 
Csontos Tibor: Mi nem mondhatjuk azt, hogy nem? 
 
Tóth Zoltán polgármester: De mondhatjuk, hogy nem támogatjuk.  
 
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

73/2008 (VI.26) sz. önkormányzati határozat 
Bajót Község Önkormányzata nem ért egyet azzal, hogy a 
Pénzügyminiszter úr játékkaszinók üzemeltetésére vonatkozó 



olyan tartalmú koncessziós pályázatot írjon ki, amelynek 
értelmében az Önkormányzat területén I. kategóriába sorolt 
játékkaszinó működjön. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tóth Zoltán polgármester 
 

� Tóth Zoltán polgármester: Hajnal Tamás és neje azzal a kéréssel fordul az 
Önkormányzathoz, hogy a 0116/6 hrsz külterületi ingatlanuk mellett húzódó 
patakmedret megvásárolnák. Szerinte a patakmeder nem forgalom képes. 
 
Orlovitsné Tarnóczy Tünde körjegyző:  A törvény szerint nem forgalomképes 
ingatlan. Nem elidegeníthető és nem terhelhető meg. Használati jogot sem adhatunk 
rá. 
 
Tóth Zoltán polgármester: Ha nem adjuk el neki akkor azt a jogot adjuk meg, hogy 
bekeríthesse.  
 
Csontos Tibor: A Vízmű az összes fát levágta, elhordta. Részéről szó sem lehet az 
értékesítésről. 
 
Török János: Arra engedélyük volt a Vízgazdálkodási Társulástól, minden 
beavatkozáshoz az Ő engedélyük szükséges. A bekerítéshez hozzájárul, a saját 
területét lekerítheti. 
 
 
 
A képviselő-testület rövid egyeztetés után egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 

 
 
 
74/2008 (VI.26) sz. önkormányzati határozat 
Bajót Község Önkormányzata, Hajnal Tamás és Hajnal -Sütő 
Annamária patakmederrel kapcsolatos kérelmének ügyében úgy 
dönt, hogy mivel ezen, terület törvény alapján forgalomképtelen 
törzsvagyon, ezért nem idegeníthető, nem terhelhető, bármilyen 
beavatkozáshoz kérje a Pilis-Gerecse Vízitársulás 
hozzájárulását. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tóth Zoltán polgármester 
 
 
 

� Tóth Zoltán tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy ÖNHIKI III. pályázatot 
szeretne benyújtani, ezért kéri, hogy a képviselő-testület fogadja el a következő 
határozatot 
 
Bajót Község képviseviselő-testületet egyhangúlag elfogadja az alábbi határozatot: 
 

 



 
75 /2008(VI.26.) önkormányzati határozat 

 
 
A) Bajót Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság  2008.évi 

 költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény 6. számú  melléklet 3. pontja 

 alapján támogatási igényt nyújt be, a működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb 

 támogatására. 

B) Bajót Község Önkormányzat Képviselő-testülete a működésképtelen helyi 

önkormányzatok egyéb támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő 

nyilatkozatot teszi: 

 I. a) Az önkormányzat lakosságszáma 2007.január 1-én 1633 fő 

 II. a) Az önkormányzat a körjegyzőségen túl intézmény(eke)t nem tart,  

     fenn, azonban Nyergesujfalu székhelyű- külön jogszabály szerint     

  létrehozott – intézményfenntartó társulásban vesz részt. 

 III. 1) Az önkormányzat lakosságszáma 2007. január 1-jén 1500 fő feletti. 

 IV. Az önkormányzat iparűzési helyi adó és a magánszemélyek kommunális helyi 

   adó bevezetéséről döntött, és költségvetésében ilyen bevételt tervez 

   és a gazdálkodás során realizál. 

 V. a) Az önkormányzat a 2007. évi zárszámadására vonatkozóan az ötv.92/A.-a 

   alapján könyvvizsgálatra nem kötelezett. 

  ab) és zárszámadásának hitelesítésével könyvvizsgálót saját döntése alapján 

   sem bízott meg. 

 

Határidő: azonnal 
Felelős: Tóth Zoltán polgármester 
 

 
 

� Tóth Zoltán polgármester: Térjünk vissza az óvoda hátsó mosdójának 
felújítására. 
 
Török János: Amennyiben a költségvetésben van rá keret, javasolja a felújítást. 
 
Csontos Tibor: Egyetért Török Jánossal. 
 
 
A képviselő-testület rövid egyeztetés után egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 
 
 



75/a/2008 (VI.26) sz. önkormányzati határozat 
Bajót Község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az óvoda 
mosdó felújítására 1.576 eFt-ot biztosít a 2008. évi költségvetés 
felújítások sorából. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tóth Zoltán polgármester 

 
 

� Orlovitsné Tarnóczy Tünde körjegyző: A Pedagógiai Szakszolgálat ülésén 
a testületünk nem volt határozatképes, ezért most kell döntenünk, hogy az igazgatói 
állás betöltésére kit javasol a testület. 
 
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta 
    
 

76/2008 (VI.26) sz. önkormányzati határozat 
Bajót Község Képviselő-testülete javasolja a Pedagógiai 
Szakszolgálat igazgatói állás betöltésére 5 éves időtartamra 
2008. augusztus 16-tól  2013. augusztus 15-ig, illetménye 
változatlanul hagyásával  Galba Katalint javasolja. Utasítja a 
Társulás elnökét a további intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tóth Zoltán polgármester 

 
 
 

� Orlovitsné Tarnóczy Tünde körjegyző: Az alapító okiratukat  is módosítani 
kell, mivel kikerült belőle a vállalkozói tevékenység. 
 
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

77/2008 (VI.26) sz. önkormányzati határozat 
Bajót Község Képviselő-testülete, a Pedagógiai Szakszolgálat 
alapító okiratát jelen jegyzőkönyv 5 számú melléklete alapján 
elfogadja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tóth Zoltán polgármester 
 

 
 

� Tóth Zoltán polgármester: Tájékoztatná a testületet, hogy a játszótér 
átadásra került. Kistérségi Társulási ülésen támogatást kért a játszótér kamerával 
való megfigyelésére. A társulás bruttó 355.776 Ft-tal támogatja a térfigyelő kamerák 
felszerelését, ez a teljes összeg. 
 
 

� Tóth Zoltán polgármester: Továbbá támogatná a testületet, hogy a 
Mogyorósbányán már a képviselő-testület és a polgármester között nagyon elfajult a 



helyzet. Félő, hogy rámegy a jegyzőnk. A polgármester úr folyamatosan panaszolja 
be a jegyzőnőt a Közigazgatási Hivatalnál, amiből még kellemetlenségei lehetnek. 
 
Orlovitsné Tarnóczy Tünde körjegyző: A jegyzőkönyvet felküldte a Közigazgatási 
Hivatalba, hogy nem az szerepel benne, mint ami a testületi ülésen elhangzott, és a 
hangfelvételen szerepel. 
 
Tóth Zoltán polgármester: A képviselő-testület fegyelmit indított a polgármester 
ellen. Most megint megy, az adok-kapok, erre megy el az energia. Bajóton sok 
pályázatot nyújtottunk be és sok volt a hiánypótlással kapcsolatos ügyintézés, nincs 
arra idő, hogy ilyen „hülyeségekkel” menjen el. Már hajlik afelé, hogy a 
körjegyzőségre nincs szükség. 
 
Török János: Ezzel köszöni meg, hogy annak idején feleségét megvédték. A testület 
az elejétől fogva így áll a polgármesterhez. Ha magukba szállnának, akkor a 
következő ülésen felállnának, kimondanák a feloszlatásukat, és új választás lenne 
kiírva. Ez lenne a megoldás. 
 
Tóth Zoltán polgármester: Nem akar senki felállni. Nekik sokkal nagyobb 
szükségük van ránk, mint nekik.  
 
Orlovitsné Tarnóczy Tünde körjegyző: Véletlen tudta meg, hogy a jegyzőkönyvet 
felküldte a polgármester úr a megyéhez. 
 
Buzás Kelemen: Próbáljon ebből valahogy kimosakodni. A továbbiakban pedig, 
jobban oda kell figyelni rájuk. 
 
 
 

� Török János: Javasolná, hogy az ’56-os Emlékmű köré ültessenek több fát. 
 
Tóth Zoltán polgármester: Vannak még fáink és vannak az ültetéshez 
közmunkásunk is. 
 
 
 

� Csontos Tibor: Nagyon örül ennek a térfigyelő kamerának. Hallotta, hogy a 
kisebbség nagyon uralja a játszóteret. 
 
Tóth Zoltán polgármester: Ebből a meggondolásból a kosárlabda palánkokat az 
öreg iskola mellé állítanánk, hátha megosztja a játszóteret, használókat. Készítetett 
egy játszótér használati szabályzatot, melyet már ki is függesztett, és a dohányzásra 
ki jelölt ki helyet. 
 
 
 
 

� Csontos Tibor: Panasz érkezett hozzá, hogy fát akartak hordani és állítólag a 
szódás lekerítette az utat. 
 



Tóth Zoltán polgármester: A forrás előtt nem kerítette, valóban le van rakva 3-4 
oszlop, de ki lehet emelni, az oszlopok már 3-4 éve ott vannak. Már a szódás ügyét 
is rendbe kéne tenni.  
 
Török János: Akkor sem jöhetnének át ott teherautóval, ha nem lennének ott az 
oszlopok, mert a csövek ott jönnek át, sehol sem tudna megfordulni. 
 
Tóth Zoltán polgármester: A terület az önkormányzati tulajdon, semmilyen jog nincs 
rá bejegyezve. Nem tudja milyen engedélyei vannak a szódásnak. 
 
Csontos Tibor: Lehet, hogy fel fognak majd szólítani bennünket, hogy tegyük 
rendbe. 
Mivel több kérdés hozzászólás nem volt a polgármester az ülést bezárta. 
 
Tóth Zoltán polgármester: Felmérték azt a területet, és az illegális hulladéklerakót, 
rekultíválni fogják. 
 
 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
mely készült 

2008. június 26. 
Bajót Község Képviselő-testületének 

testületi üléséről 
 
 
 
 
 


