Készült: Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 2008. szeptember
10-én megtartott ülésén.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Bajót, Kossuth Lajos utca 69 .
Jelen vannak:

Tóth Zoltán polgármester,
Malagurszkiné Szabó Éva, Buzás Kelemen, Török Róbert,
Csontos Tibor, Füle Regina és Kriszeg Ilona képviselők
Orlovitsné Tarnóczy Tünde körjegyző

Napirendi pontok:
1,/ Beszámoló a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről
Előadó: Tóth Zoltán polgármester
2,/ 2008. évi költségvetési rendelet módosítása
Beterjesztő: Tóth Zoltán polgármester
Előadó: Molnár Istvánné pü. főmunkatárs.
3,/ 2008. I. félévi költségvetési zárás
Beterjesztő: Tóth Zoltán polgármester
Előadó: Molnár Istvánné pü. főmunkatárs.
4,/ Virágos és Tiszta Bajótért Mozgalom 2008. évi bírálata
5,/ Bursa Hungarica pályázathoz való ismételt csatlakozás
6,/ Bajót zsebkalauz megrendelése
7,/ Jázmin kórus helységbérleti kérelme
8,/ Hulladékszállítás díjbeszedésének módosítása
9,/ Rendezési terv elkészítésének árajánlata
10,/ Állattartási rendelet elfogadása
11,/ 11/2003 (IX.11) számú rendelet módosítása
12,/ TEUT pályázaton nyert útfelújítás kivitelezőjének
kiválasztása
13,/ Földvisszaigénylések
14,/ Egyebek
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Tóth Zoltán polgármester a határozatképesség kinyilvánítása után köszöntötte a
megjelenteket, és az ülést megnyitotta.
Jegyzőkönyv hitelesítésre Csontos Tibor és Török Róbert képviselőket kérte fel,
jegyzőkönyv - vezetőként, pedig Horváth Attilánét mutatta be.
I. Napirendi pont: Beszámoló a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről,
eseményekről
Előadó: Tóth Zoltán polgármester
Tóth Zoltán polgármester: A két ülés közötti beszámolót ( 1. sz. melléklet ) a
képviselők kézhez kapták van-e az anyaggal kapcsolatban hozzászólás, észrevétel?
Török Róbert: Az orvosi ügyeletnek mi lesz a sorsa?
Tóth Zoltán polgármester: Újra meg lesz pályáztatva.
Török Róbert: Azzal a céggel szemben, amelyik megnyerte a pályázatot valamilyen
követelésünk nem lehet?
Tóth Zoltán polgármester: Nem lehet, a Vaszary Kolos kórház adta a legjobb
pályázatot. Segítségnyújtás lett volna, hogy ott legyen az orvosi ügyelet, a kórház
működését, életben tartását szolgálta volna ez a megoldás. Az orvosok hozzáállása
ismert, néhány száz forinton vitatkoztak, de alapvetően nem ez volt a háttérben
hanem, hogy nem akartak a kórházzal együtt dolgozni. Az elején kijelentettük, hogy
abba a normatívába amit kap az ügyelet működtetésére a kórház, bele kell férni.
Sem, a Kistérség, sem pedig a települések nem akartak plusz pénzzel hozzájárulni.
Azt tudjuk, hogy az országos átlaghoz képest mennyi ügyeleti díjat akartak. A külföldi
orvosok nem tudtak olyan csapatot felállítani, ami működőképes. Mi azzal jártunk jól,
hogy a mentőállomás Nyergesújfalura került, bármi gond van 3 perc alatt, ki tud
érkezni a mentő. Most újra ki kell írni a pályázatot, és az idő múlik.
A képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal a polgármester beszámolóját
elfogadta.

II. Napirendi pont: 2008. évi költségvetési rendelet módosítása
Beterjesztő: Tóth Zoltán polgármester
Előadó: Molnár Istvánné pü. főmunkatárs
Tóth Zoltán polgármester: 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról készült
anyagot ( 2.sz. melléklet ) a képviselők kézhez kapták, a Pénzügyi Bizottság
megtárgyalta, felkéri a Pénzügyi Bizottság elnökét mondja el a bizottság
állásfoglalását.
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Török Róbert: A pénzügyi Bizottság a 2008. évi költségvetési rendelet módosítását
megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
A képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Bajót Község Önkormányzatának 12/2008.(09.11.)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
3/2008(II..21)számú költségvetési rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1.§
(1) A 2008.junius 27-a között átvett központosított támogatások. 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
153.487 E Ft
53.606 E Ft
131.474E Ft
53.606 E Ft
22.680 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
41.931 E Ft
12.619E Ft
45.938E 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
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6.669 E Ft
1.500 E Ft
25.494 E Ft
25.769 E Ft
988 E Ft
Ft
Ft
516 E Ft
8.229 E Ft
742 E Ft

társadalom- és szociálpolitikai juttatás
Kamatkiadások ( folyószámla hitel kamata )
felújítás
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,
4.423 E Ft Intézményi működési bevételek
83.418 E Ft Önkormányzatok sajátos működési bevétele
33.135 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. 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. szeptember 11-én 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.

Orlovitsné Tarnóczy Tünde
körjegyző

Tóth Zoltán
polgármester

III. Napirendi pont: 2008. I. félévi költségvetési zárás
Beterjesztő: Tóth Zoltán polgármester
Előadó: Molnár Istvánné pü. főmunkatárs
Tóth Zoltán polgármester: 2008. I félévi költségvetési zárásáról készült anyagot
( 3.sz. melléklet ) a képviselők kézhez kapták, a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta,
felkéri a Pénzügyi Bizottság elnökét mondja el a bizottság állásfoglalását.
Török Róbert: A pénzügyi Bizottság a 2008. I. félévi költségvetési zárásáról
megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
A képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
87/2008 (IX.10.) sz. önkormányzati határozat
Bajót
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
az
Önkormányzat 2008. I. félévi gazdálkodási helyzetéről szóló
beszámolót 102.452 eFt bevétellel és 78.456 eFt kiadással
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Zoltán polgármester
IV. Napirendi pont: Virágos és Tiszta Bajótért Mozgalom 2008. évi bírálata
Tóth Zoltán polgármester: A „ Virágos tiszta Bajótért „ pályázatot kell elbírálnia a
testületnek. Sajnos a lakosság nem volt aktív. A környezetvédelmi referens készített
pár fotót, melyet most szétosztana, de nem kötelező ezekből választania a
testületnek. Javasolná, hogy egy tízes listát állítson fel a testület és azok közül
szavazzanak.
A képviselő-testület rövid egyeztetés, vita után György János 5, Zöldi Kovács Mihály
4 és Flórián Lajos 4 szavazatot kapott ennek alapján a képviselő-testület egyhangú,
7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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88/2008 (IX. 10.) sz. önkormányzati határozat
Bajót Község Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Virágos
Bajótért pályázat helyezettjei:
I. helyezett György János Bajót, Kossuth Lajos utca 136
II-III. helyezett Zöldi Kovács Mihály Bajót, Szabadság utca 61/a
és Flórián Lajos Bajót, Szabadság utca 101 szám alatti lakosok.
Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Zoltán polgármester
V. Napirendi pont: Bursa Hungarica pályázathoz való ismételt csatlakozás
Tóth Zoltán polgármester: A Bursa Hungarica pályázat ismét kiírásra került a
testületnek döntenie kell, hogy az idei évben is kíván-e csatlakozni hozzá. A
támogatás az idei évben 236.000 Ft a költségvetésünkben.
A képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
89/2008 (IX. 10) sz. önkormányzati határozat
Bajót Község képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1. csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetve
felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa
Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2009. évi fordulójához. A Bursa
Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2009. évi fordulójának Általános
Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a
pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során maradéktalanul az
Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.
2. Felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírásával.
3. Legkésőbb 2008. október 1-ig kiírja a pályázatot a jelenlegi felsőoktatási
hallgatók („A” típusú pályázat), ill. felsőoktatási tanulmányokat kezdeni
kívánók („B” típusú pályázat) számára. A pályázatot az önkormányzat
hirdetőtábláján közzéteszi. A pályázati kiírások a Bajót - Mogyorósbánya
Körjegyzőség Hivatali helységben vehetők át.
4. A benyújtott pályázatok elbírálásával és egyes hallgatóknak nyújtott összegek
megállapítására a képviselő-testület jogosult. Az ösztöndíj elbírálása kizárólag
szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül
történik.
5. a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2008. évi fordulójának
keretösszegét 236 000 Ft-ot költségvetésében biztosítja.
Határidő: 2008. október 1.
Felelős: polgármester, körjegyző
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VI. Napirendi pont: Bajót zsebkalauz megrendelése
Tóth Zoltán polgármester: Zsebkalauz készítésre kaptunk ajánlatot. Minden
környező településnek van ilyen kiadványa csak Bajótnak nincs. Ez a zsebkalauz
több képet tartalmazna a településről, két nyelven készülne, magyarul és németül. A
bekerülési értéke 200 FT/db, a zsebnaptárt térítés ellenében árusítanánk. Javasolná,
hogy a Település Fejlesztési Bizottság nézze át a tervezetet, javítsa ki a hibákat.
A képviselő-testület rövid egyeztetés után egyhangú, 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
90/2008. (IX. 10.) sz. önkormányzati határozat
Bajót Község Képviselő-testülete a Bajótról szóló zsebkalauzt
1000 példányban maximum bruttó 200 Ft/db áron megrendeli.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Zoltán polgármester
VII. Napirendi pont: Jázmin kórus helységbérleti kérelme
Tóth Zoltán polgármester: A Jázmin kórus azzal a kéréssel fordult a testület felé,
hogy a Művelődési házban lévő ifjúsági klubként használt helyiség kihasználatlan,
ezért kérik, hogy a testület engedélyezze számukra a helység használatát. A helység
jelenleg elhanyagolt állapotban van, azt Ők rendbe tennék.
Török Róbert: Amióta az asztaliteniszezőkkel gond volt azóta Ők nem használják a
klub helységet. Senki nem jelezte felé, hogy igény lenne a helység használatára.
Buzás Kelemen: neki semmi kifogása az ellen, hogy az asszonyok használják a
helységet, mert biztos, hogy nem lesz semmiféle gond velük.
Török Róbert: Csak annyi kérése lenne, hogy a szekrényt ne zárják el, mert abban
nem csak az Ő dolgaik vannak, hanem a Bajótért Egyesület felszerelése is. A
rendezvényekre, pedig biztosítsák a helység használatát.
A képviselő-testület rövid beszélgetés után egyhangú, 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
91/2008. (IX. 10.) sz. önkormányzati határozat
Bajót Község Képviselő-testülete a Jázmin Népviseletes
Asszonykórus részére térítésmentes használatra átadja a
Művelődési házban lévő klub helységet.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Zoltán polgármester
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VIII. Napirendi pont: Hulladékszállítás díjbeszedésének módosítása
Tóth Zoltán polgármester: 2008. december 31-től fel kell számolni, rekultíválni kell
a Nyergesújfalui hulladéklerakót. A rekultívációra pályázat is lett beadva, az első
fordulón már túljutottunk. Azoknak a településeknek, akiknek az eterniti lerakón
helyezik el a hulladékot, a többi településtől eltérő díjszabása van, kb. 50 forinttal
olcsóbban, tudjuk lerakni a hulladékot. Jelenleg kommunális adóként szedjük be a
szemétszállítás díját. A kommunális adó mértékét a törvény maximálja, jövőre nem
tudunk annyi díjat beszedni, amiből ki tudnánk a szemétszállítási díjat egyenlíteni.
Van rá lehetőség, hogy az AVE Zrt. közvetlenül szedje be a fogyasztótól a díjat,
minden lakóval külön szerződik, és negyedévente utólag kell kiegyenlíteni a számlát.
Az AVE tud a fogyasztók között differenciálni. Határozatot kell hoznia a testületnek,
hogy át kívánunk térni a csekkes befizetésre. A jegyző asszonyt meg kell bízni, hogy
az adórendeletet és a hulladékgazdálkodási rendeletet készítse elő. Decemberben,
pedig a testület majd dönt arról, hogy kíván-e kommunális adót vagy semmi. A
lakosságot időben kell tájékoztatni a változásról.
A képviselő-testület rövid beszélgetés után egyhangú, 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
92/2008. (IX. 10.) sz. önkormányzati határozat
Bajót Község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2009. január 1től át kíván térni a hulladék szállítás lakosság általi
csekkes befizetésére.
Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Zoltán polgármester

IX. Napirendi pont: Rendezési terv elkészítésének árajánlata
Tóth Zoltán polgármester: A képviselő-testület év elején arról döntött, hogy
szükséges a rendezési terv módosítása. Készítettünk a lakosság felé egy
igényfelmérést a rendezési terv módosításával kapcsolatban. A Planer-T Kft-t
felkértük, hogy az igények ismeretében készítsen árajánlatot. A rendezési terv
elkészítése 4.680 eFt-ba kerülne, és másfél év alatt készülne el. A tanulmányok,
elkészítése drágítja meg jelentősen. Első sorban a legnagyobb érdeke a Holcimnak
fűződik ahhoz, hogy a rendezési tervünk módosításra kerüljön, hiszen az Ő
beruházásukhoz elengedhetetlen és feltétlenül muszáj. Az javasolja, ha a testület
úgy dönt, hogy a rendezési tervet módosítja, akkor az érintettek az érintettség
arányában járuljanak hozzá a költségekhez. A Holcimmal már erről tárgyalt, Ők nem
zárkóznak el a hozzájárulástól. A fedezettel jelen állapotban nincs gond, a
költségvetésünkben van rá pénz. Beadtuk az ÖNHIKI pályázatot, ha nyerünk, akkor
az évvégén nullszadós lesz valószínűleg a költségvetésünk.
Csontos Tibor: Ki adja az „áldását” a rendezési tervre?
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Tóth Zoltán polgármester: A hatóságok. Az igényeket felmértük és a Planer-T Kfttől ezek figyelembe vételével megvalósíthatósági tanulmányt kért. Az érintettekkel le
kell majd ülni és megtárgyalni, hogy elfogadják-e a hozzájárulás mértékét.
Csontos Tibor: Egyetért azzal, hogy mindenki, aki érintett járuljon hozzá.
A képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
93/2008. (IX. 10.) sz. önkormányzati határozat
Bajót Község Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert
és a körjegyzőasszonyt, hogy vegye fel a kapcsolatot a
rendezési terv módosításával érintettekkel, hogy a Planer-T Kft.
által benyújtott árajánlatban szereplő összeghez milyen
arányban járulnak hozzá.
Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Zoltán polgármester
Orlovitsné Tarnóczy Tünde körjegyző

X-XI Napirendi pont: Állattartási rendelet elfogadása és a 11/2003 (IX.11) számú
rendelet módosítása
Orlovitsné Tarnóczy Tünde körjegyző: A rendeletek módosításáról az anyagot
mindenki kézhez kapta, kéri a képviselőket, hogy a számadatokat tárgyalják meg.
Füle Regina: Nemrégiben halotta, hogy a Szabadság utca végén gond van a
méhekkel. A tartható méhcsaládokat le kellene szabályozni.
Tóth Zoltán polgármester: A nagy gazdákra is figyelemmel kell lennünk. A tartható
kutyák és macskák számát is szabályoznunk kell, mivel a községben él egy néni, aki
minden kóbor állatot befogad.
A képviselő-testület rövid vitát folytatott a tartandó állatok számáról.
Orlovitsné Tarnóczy Tünde körjegyző: Javasolná, hogy a kedvtelésből tartandó
állatok számát és a méhcsaládok számát szabályozza csak le a testület.
A képviselő-testület rövid egyeztetés után az alábbi rendeletet alkotta:

Bajót Község 13 /2008 (IX.10) sz. rendelete az állatok tartásáról
Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) az Alkotmány 44/A § (2) bekezdésében és a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel
az Országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.
(XII.20.) Korm. rendelet 36 § (5) bekezdésére, az állattartás központi
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jogszabályokban nem szabályozott kérdéseinek rendezése érdekében – a helyi
sajátosságokat figyelembe véve – az alábbi rendeletet alkotja.
Általános rendelkezések
1.§.
E rendelet célja azon szabályok megalkotása, melyek a helyi igényekre és
lehetőségekre tekintettel meghatározzák az állattartás helyi feltételeit; az állattartók,
valamint az állattartással érintettek érdekeinek érvényesülését szem előtt tartva
biztosítják, hogy az állattartás mások nyugalmát, biztonságát és testi épségét ne
veszélyeztesse, illetve meghatározzák az állattartásra szolgáló építmények
elhelyezésének feltételeit.
A rendelet hatálya
2.§
(1) A rendelet hatálya – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – Bajót község
közigazgatási területén folytatott valamennyi állattartásra és állattartóra kiterjed.
(2) A rendelet hatálya nem terjed ki:
a/ az egészségügyi és állategészségügyi szerveknél, valamint a fegyveres erőknél és
rendészeti szerveknél folytatott állattartásra,
b/ alkalmi, cirkuszi, mutatványos és egyéb bemutató rendezvényekre (pl.
állatkiállítás, állatvásár, állatverseny),
c/ jogerős hatósági engedéllyel működő állattartó és –tenyésztő telepek területén
folytatott állattartásra,
d/ vakvezető-, jelző- és mentőkutya tartására,
e/ veszélyes állat tartására,
Értelmező rendelkezések
3.§
E rendelet alkalmazásában:
a/ állat: haszonállat, illetve kedvtelésből tartott állat;
b/ állattartás: Az Állat- egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997 (V.24.)
FM rendelet 1. sz. függeléke alapján:„ olyan tevékenység, amely állati eredetű
termék előállítására (hús, tej, gyapjú, tojás stb.), sportcélok elérésére, kedvtelésre és
egyéb hasznosítás megvalósítására történik. Magába foglalja a tenyésztést, a
szaporítást, végtermék előállítást.”
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c/ állattartó: A 1998. évi XXVIII. Tv. 3. § 1. pontja alapján: „állattartó: az állat
tulajdonosa, illetve aki az állatot vagy az állatállományt gondozza, felügyeli”
d/ állattartó épület: Az Állat- egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997
(V.24.) FM rendelet 1. sz. függeléke alapján:„ közvetlenül az állatok elhelyezésére,
védelmére szolgáló létesítmény.” (pl. istálló, ól, ketrec, állatkifutó);
e/ haszonállat: gazdasági haszon céljából tartott, igénybe vett állat, ezen belül:
ea/ nagy-haszonállat: ló, szarvasmarha, bivaly, szamár, öszvér,
eb/ közepes haszonállat: sertés, juh, kecske,
ec/ kis-haszonállat: baromfifélék, szárnyasok, galamb, házinyúl, prémes állatok
(nutria, róka, kutya, macska, pézsma, nyérc, nyest, görény, angóra, csincsilla);
f/ jelzőeb: halláskárosultak segítségét szolgálja, melynek szükségességét szakorvosi
igazolással kell bizonyítani;
g/ kedvtelésből tartott állat: az ember által nem gazdálkodás céljából tartott olyan
állat, melynek húsa az európai étkezési szokások figyelembevételével nem
szolgálhat emberi fogyasztásra, ezen belül
ga/ nagy állat: eb, macska
gb/ kis állat: díszmadár, kistestű rágcsálók (pl, tengerimalac, aranyhörcsög),
görény;
h/ közterület: Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. Tv. 2 § 13. pontja alapján: „közhasználatra szolgáló minden olyan állami
vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet a rendeltetésének
megfelelően bárki használhat, és az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván. Egyéb
ingatlanoknak a közhasználat céljára átadott területrészére - az erről szóló külön
szerződésben foglaltak keretei között - a közterületre vonatkozó rendelkezéseket kell
alkalmazni. Közterület rendeltetése különösen: a közlekedés biztosítása (utak, terek),
a pihenő és emlékhelyek kialakítása (parkok, köztéri szobrok stb.), a közművek
elhelyezése.”
i/ vakvezető eb: az az eb, melyet erre a célra speciálisan kiképeztek, s a Vakok és
Gyengénlátók Országos Szövetsége (Bp., Május 1. út 47.) igazolvánnyal lát el;
j/ veszélyes állat: a 8/1999. (VIII.13.) KöM-FVM-NKöM-BM együttes rendelet 1. sz.
mellékletében felsorolt fajok egyedei.
k/ Gazdasági cél: Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. Tv. 3. § 7. pontja
alapján: „a mezőgazdaság, az élelmiszer-termelés, a prémtermelés, a sport- és
szabadidős tevékenység céljára történő állat-, illetve állati eredetű termék-előállítás, forgalmazás.”
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Az állattartás általános szabályai
4. §
(1) A község közigazgatási területén állatot tartani csak a köz- és állategészségügyi,
környezet-, természet- és talajvédelmi, köztisztasági és építésügyi jogszabályokban,
szakhatósági hozzájárulásokban, illetve az e rendeletben foglaltak betartásával és a
lakosság nyugalmának zavarása nélkül lehet.
(2) Nem minősül haszonállattartásnak az állattartó közvetlen fogyasztására vásárolt,
az állattartó ingatlanán megvalósuló haszonállat tartása.
(3) Az állatszaporulat az anyaállattól való elválasztásáig (születésig számított 4
hónap) a tartható állatok számába nem számít bele.
(4) Az állattartó épületek létesítése esetén betartandó védőtávolságokat a rendelet 1.
sz. melléklete tartalmazza.
5. §
Bajót Község közigazgatási területe az állattartás szabályozása szempontjából
övezetekre nem tagolódik.
6. §
Kedvtelésből tartott állatok az alábbiak szerint tarthatók:
- a 3. § ga/ pontjában meghatározott nagy-állatok közül max. 5 db,
- a 3. § gb/ pontjában meghatározott kis-állatok közül max. 20 db.
7. §
(1) A nevelési-, oktatási-, egészségügyi létesítmény, egyéb közintézmény,
gyógyszertár, temető, élelmiszerbolt, élelmiszeripari üzem, vendéglátó egység
területén és annak 50 méteres körzetén belül haszonállatot tartani tilos!
(2) Lakóházakban és egyéb célú, nem állattartásra szolgáló épületben (pl. pince,
garázs, stb.) haszonállatot tartani tilos!
(3) A község külterületén a vonatkozó jogszabályok és hatósági előírások megtartása
mellett állat korlátozás nélkül tartható.
8. §
(1) Egyedi esetben, az állattartó kérelmére, maximum 1 évig állat tartása ott is
engedélyezhető, ill. száma növelhető, ahol azt e rendelet szabályai tiltják, ill. számát
korlátozzák.
(2) A kérelem elbírálása a Településfejlesztési Bizottság hatáskörébe tartozik.
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(3) A kérelem akkor engedélyezhető, ha - az állattartó maradéktalanul betartja a
vonatkozó (közegészségügyi, állategészségügyi, állatvédelmi, építésügyi és
környezetvédelmi) szabályokat, amennyiben szükséges – a jogerős hatósági
engedélyekkel rendelkezik, - az állattartó rendelkezik a közvetlenül érintett
szomszédos ingatlanok tulajdonosainak és a tényleges használóinak (pl. bérlő,
haszonélvező), továbbá amennyiben az állattartó nem az ingatlan tulajdonosa, a
tulajdonos írásbeli hozzájárulásával, - továbbá az állattartás közösségi (pl.
településképi, kulturális, idegenforgalmi) érdekeket nem sért.
(3) Engedélyezés esetén állatok az általános szabályokhoz képest az alábbi
számban tarthatók:
a/ a méhek esetén maximálisan 20 méhcsalád belterületen
b/ kedvtelésből tartott állatok:
- nagy-állat:

max. 10 db,

- kis-állat:

max. 30 db.

(5) A határidő lejártát követően az állattartó ismételt kérelmére az engedélyt a
Bizottság meghosszabbíthatja, amennyiben a (3) bekezdésben foglaltak újból
fennállnak.
(6) 200 nm alatti telken haszonállat nem tartható.
Állattartó épületek, trágyatárolók
9. §
(1) A haszonállat elhelyezésére szolgálóépületek és egyéb építmények könnyen,
hézagmentes, szilárd burkolattal kell ellátni.
(2) A trágya, trágyalé tárolása során az ingatlan tulajdonosa a trágyát csak zárható
vagy fedett, rés- és szivárgásmentes aknában, épületben tarthatja.
(3) Trágyázás, trágya tárolása során a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 49/2001 (IV.3.) Korm. Rend. Előírásait
kell betartani.
(4) Kertes családi házhoz tartozó ingatlanon mindenfajta haszonállat kisüzemi módon
tartható, ha haszonállat (baromfi, házinyúl, galamb, stb.) ketrece, ólja, kifutója,
trágyatárolója a lakóépülettől 5 méterre, ásott, fúrt kúttól 5 méterre van elhelyezve.
(4) Az állatok tartása és elhelyezése során vonatkozó jogszabályi előírásokat kell
betartani (mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól
szóló 32/1999 (III.31.) FMV rend., állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998.
évi XXVIII. Tv., az állategészségügyről szóló 2005. évi CLXXVI. Tv.
Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997 (V.28.) FM rend.,
veszélyes állatokról és tartásuk engedélyezésének részletes szabályairól szóló
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8/1999 (VIII.13.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rend., a fertőző betegségek és
járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló
18/1998 (VI.3.) NM rend. és egyéb állattartásról szóló jogszabályok).
Méhek tartásának különös szabályai
10. §
(1) A méhek elhelyezése során a 15/1969 (XI.6.) NÉM rendelet, a 70/2003 (VI.27.)
sz FVM rendelet, 42/1994 (VI.28.) sz. FM rendelet és egyéb méhészetről szóló
jogszabályok előírásait kell betartani.
(2) Ásott kúttól, élővíztől, kerti tótól, úszómedencétől a védőtávolság minimum 15 m.
(3) belterületi telken 10 méhcsalád tartható
Ebtartás különös szabályai
11. §
(1) Ebet közterületen, közös használatú helyiségekben, közös udvaron pórázon,
harapós vagy támadó természetű ebet a marás lehetőségét kizáró zárt szájkosárban
és pórázon kell vezetni.
(2) Az állattartó ebet úgy köteles tartani, hogy az elkóborolni, közterületre felügyelet
nélkül kijutni, a szomszéd ingatlanra átmenni ne tudjon.
(3) Harapós vagy támadó természetű eb tartása esetén az ingatlan kapujára,
bejáratára a harapós kutyára figyelmeztető táblát az állattartó köteles szembetűnő
módon elhelyezni.
(4) Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos!
(5) Ebet játszótérre bevinni tilos!
(6) Az állattartó köteles gondoskodni arról, hogy az eb közterületet, más, közösen
használható ingatlant, illetve ingatlan közös használatú részeit ne szennyezzen. Az
eb által okozott szennyeződés azonnali eltávolításáról az állattartó köteles
gondoskodni.
(7) Tilos az ebet bevinni - élelmiszer- és vendéglátó üzletekbe, üzemekbe,
helyiségekbe, szórakozóhelyre,- egészségügyi intézményekbe, óvodába, iskolába,
ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmények épületébe, kivéve, ha azt az üzemeltető
az általa meghatározott feltételek mellett megengedi.
(8) Tömegközlekedési eszközön eb csak pórázzal és szájkosárral szállítható.
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Állatok hajtása, legeltetése
12. §
(1) Állatot legeltetni csak felügyelet mellett, az állattartó tulajdonában, illetve jogszerű
használatában lévő területeken, a legeltetésre vonatkozó egészségügyi előírások
(Állategészségügyi szabályzat, 12-15. §) betartásával szabad.
(2) Állatot közterületen legeltetni, illetve közterületen hagyni tilos!
(3) Amennyiben a közterületen történő áthajtása közben az állat a közterületet
szennyezi, az állattartó köteles azt haladéktalanul eltávolítani.
Szabálysértési rendelkezések
13. §
Szabálysértést követ el és 30.000,- Ft-ig terjedő, ismételten is kiszabható
pénzbírsággal sújtható, aki e rendelet 6. § , 7. § (1)-(2), 8. § (4),(6), 9. §(1)-(4)-, 10. §
(2), 11. § (2), (4), (7), 12. § (1)-(2) bekezdésében foglalt rendelkezéseket megszegi.
Záró rendelkezések
14. §
(1) A rendelet 2008. október 1-én lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépésével egy időben a helyi környezetvédelem
szabályairól szóló 11/2003 (IX.11.) sz. KT rendelet állattartásról szóló 25. §-a
hatályát veszti.

Tóth Zoltán
Polgármester

Orlovitsné Tarnóczy Tünde
körjegyző

XI. Napirendi pont: A 11/2003 (IX.11) számú rendelet módosítása
Orlovitsné Tarnóczy Tünde körjegyző: A rendelet módosítására a hétvégén,
belterületen használt kerti gépek miatt van szükség, mivel több lakót zavarnak a
pihenésben. A képviselő - testületnek le kellene szabályoznia használatukat.
A képviselő-testület rövid egyeztetés után, egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet
alkotta:

15

14/2008. sz. KT rendelet a helyi környezetvédelem szabályairól szóló
11/2003 (IX.11.) sz. KT rendelet módosításáról
Bajót Község képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.
évi LXV. Tv. 16. § (1) bekezdésében, az 1995. évi LIII. 46. § (1) c) pontjában, a 2000.
évi XLIII. Tv. 31. § (2) bekezdésében, a 253/1997. évi XII. 20.) KOrm. Rend. 36. § (5)
bekezdésében, valamint a 3/2002 (VI.27.) ÖK. Rendeletben kapott felhatalmazás
alapján a helyi környezetvédelem szabályairól szóló 11/2003 (IX.11.) sz. KT
rendeletét (továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
Az R. 24. § (7) bekezdése hatályát veszti, helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(7) Belterületen motoros kerti gépek és egyéb zajkeltő munkák, stb. üzemeltetése az
alábbiak szerint történhet:
a) hétköznap: 22-06 óra között nem végezhető belterületen motoros kerti
gépek és egyéb zajkeltő munkák, stb. üzemeltetése,
b) szombat: 8-20 óra között végezhető belterületen motoros kerti gépek és
egyéb zajkeltő munkák, stb. üzemeltetése,
c) vasárnap és ünnepnapokon: 8-12 óra között végezhető belterületen
motoros kerti gépek és egyéb zajkeltő munkák, stb. üzemeltetése.
2.§.
(1) A rendelet 2008. október 1-én lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.

Tóth Zoltán
polgármester

XII.

Napirendi pont:
kiválasztása

Orlovitsné Tarnóczy Tünde
körjegyző

TEUT

pályázaton

nyert

útfelújítás

kivitelezőjének

Tóth Zoltán polgármester: A Dobozi Mihály utcára van egy nyertes TEUT
pályázatunk. Öt céget kerestünk meg a pályázati felhívással, ebből az ötből 3 váltotta
ki a pályázati anyagot. Közülük egy visszalépett, így kettő érvényes pályázat érkezett
be. Az egyik a Magyar Közút a másik az Árkádok. A pályázati kiírásban azt kötöttük
ki, hogy a legkedvezőbb ajánlatot tevő viszi el a pályázatot, ez pedig10.351.200 Ft-al
a Magyar Közút.
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Csontos Tibor: Kérése lenne, hogy a következő út felújítás a József Attila utca
legyen.
Tóth Zoltán polgármester: Kérelmet írt a Kistérséghez, hogy a József Attila utca
szilárd útburkolattal való ellátásához a tervek elkészítéséhez. Ez is hosszadalmas
folyamat, kb. 1 év. Jelenleg útépítésre nincs kiírva pályázat, de amint kiírják és kész
terveink lesznek rögtön pályázni fogunk.
A képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
94/2008 (IX.10.) sz. önkormányzati határozat
Bajót Község Képviselő-testület a Dobozi Mihály utca
útfelújításával a Magyar Közút Kht. bízza meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Zoltán polgármester
XIII. Napirendi pont: Földvisszaigénylések
Tóth Zoltán polgármester: Többször beszéltünk már arról, hogy a Tokodi Tsz.
tulajdonában lévő földeket jó lenne ha visszakapnánk. Ezek a földek nem kerültek át
a Nemzeti Földalapkezelőhöz és addig nem lehetett mit kezdenünk. Félre
tájékoztattak bennünket, mert ezek a földterületek a Földhivatali bejegyzések alapján
már 2006-ban át lettek vezetve. Folyamatosan félrevezettek bennünket. Az összes
érintett bajóti ingatlan listát lekértem a Földhivataltól. (jegyzőkönyv 4. sz.melléklete) A
Vagyonkezelő Zrt-től kapott segítséget a földterületek kiválasztásához, ennek
ellenére megpróbáljuk az összes földet visszaigényelni. Legvégső esetben a megye
tudja mindet visszaigényelni és majd számunkra térítés ellenében átadni.
A képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
95/2008 ()IX.10) sz. önkormányzati határozat
Bajót Község Képviselő-testület ügy dönt, hogy a jegyzőkönyv 4
számú mellékletét képező listán szereplő földterületeket
visszaigényli a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-től.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Zoltán polgármester

XIV. Napirendi pont: Egyebek
 Tóth Zoltán polgármester: A Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat
által működtetett Vándor Kuckó Játszóház pályázat elnyerése esetén az iskolai
szünetekben havi egy alkalommal szeretnék ingyenesen a programok
lebonyolításához Művelődési házat használni.
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96/2008 (IX. 10.) sz. önkormányzati határozat
Bajót Község Képviselő-testülete az iskolai szünetekben egy
alkalommal, a nyári szünetben havonta egy alkalommal
ingyenesen a Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat
rendelkezésére bocsátja a Művelődési házat, a Vándor Kuckó
program megvalósításához.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Zoltán polgármester

 Tóth Zoltán polgármester: Az általános iskola tagintézmény vezetője 100 eFt
támogatást kér a testülettől táblák vásárlására. Jó minőségű táblát 60-100 eFt között
lehet kapni.
Török Róbert: Nagyon drága.
A képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
97/2008 ()IX.10) sz. önkormányzati határozat
Bajót Község Képviselő-testület a Kernstok Károly Általános
Iskola Bajóti Tagintézménye részére 100.000 Ft támogatást nyújt
tábla vásárlás céljára.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Zoltán polgármester
Mivel több kérdés hozzászólás nem volt a polgármester az ülést bezárta.

kmf.

Tóth Zoltán
polgármester

Orlovitsné Tarnóczy Tünde
körjegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Csontos Tibor
képviselő

Török Róbert
képviselő
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JEGYZŐKÖNYV
mely készült
2008. szeptember 10-én
Bajót Község Képviselő-testületének
testületi üléséről
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