
 
Készült: Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 2008. október 14-
én megtartott rendkívüli testületi ülésén. 
 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
                         Bajót, Kossuth Lajos utca 69 . 
 
 
Jelen vannak:     Tóth Zoltán polgármester, 
          Török János Malagurszkiné Szabó Éva, Török Róbert,    
                              Bognár Gábor, Paul Zoltánné képviselők 
          Orlovitsné Tarnóczy Tünde körjegyző 
 
 
Napirendi pontok:  
 

1,) A kerékpárút önrészének módosítása és a kivitelező    
      kiválasztása  

 
2,) Földvisszaigénylések 

 
 
 
Tóth Zoltán polgármester a határozatképesség kinyilvánítása után köszöntötte a 
megjelenteket, és az ülést megnyitotta. 
 
Jegyzőkönyv hitelesítésre Malagurszkiné Szabó Éva és Paul Zoltánné képviselőket 
kérte fel, jegyzőkönyv - vezetőként, pedig Horváth Attilánét mutatta be. 
 
 
 
I. Napirendi pont: A kerékpárút önrészének módosítása és a kivitelező    
                                kiválasztása  
 
 
Tóth Zoltán polgármester: A kerékpárút pályázat közbeszerzési eljárása lezajlott és 
eredményes volt. A kivitelezési költségek megemelkedtek, mert bizonyos 
paraméterek megváltoztak. A ránk eső költség többlet összege 4,6 millió forint. A 
részletes kimutatást mindenki kézhez kapta a költségekről ( a jegyzőkönyv 1 számú 
melléklete). Úgy látja, hogy a költségvetésünkben van fedezet a többlet kiadásra. Azt 
a tájékoztatást kapta, hogy az Ister - Granum létrehoz egy szolidaritási alapot, 
melybe Esztergom jelentős adóbevétellel rendelkezik, az adóbevétele bizonyos %-át 
befizeti. Ebből az alapból később azok a kis települések, akiknek nincs akkora 
adóbevételük, pályázhatnak különféle jogcímeken, pl.: fejlesztésekhez önrészre, 
tervkészítésre. Ennek a pályázható maximum összege egy település esetében 5 
millió forint, de többször is lehet pályázni különböző témakörökben. Ha a testület úgy 
dönt, hogy a 4,6 millió forintot vállalja, amire van fedezet, ezt az összeget 
megpróbálná megpályázni ebből az alapból. 



Török János: Milyen törvényi alapja van annak, hogy a szolidaritási alapba be kell 
fizetni. 
 
Tóth Zoltán polgármester: Nem kell, ez vállalt feladat. Az Ister-granum tagok 
megszavazták, előterjesztés keretében tárgyalták az Ister-granum ülésen. November 
13-ig van lehetőség pályázni. Az idei keret összeg 19,5 millió forint.  
 
Török János: A jövő évi költségvetésből is lehet ezt az összeget biztosítani? 
 
Tóth Zoltán polgármester: Igen, de nincs értelme.  
 
Török János: A közbeszerzési bizottság bíráló bizottsági ülésén úgy döntöttek, hogy 
a projekt menedzser díja nem kerül kifizetésre.  
 
Tóth Zoltán polgármester: Az idei évben is rendelkezésre áll ez az összeg, ne 
terheljük vele a 2009 évi költségvetést.  
 
 Török Róbert: Ez a többlet költség a földmunka miatt van? 
 
 Tóth Zoltán polgármester: Igen, az el nem ismert földmunka után. A pályázat kiíró 
bizonyos műszaki tartalmakat nem ismert el. Közbeszerzési eljárás keretében 6 
árajánlat közül választott a bizottság. A pályázatok közül az nyert, aki a 
legkedvezőbb árat adta.  
 
Török János: A pályázat kiíró nem támogatott annyi kiadást, mint amennyi a 
pályázatban szerepel. 
 
Bognár Gábor: A pályázat író nem jól tervezett? 
 
Tóth Zoltán polgármester: A pályázat kiírója nem nézte meg egyszer sem a 
területet, Ő nem gondolja, hogy a tervező hibát vétet volna, próbált reális tervet 
készíteni.  
 
Török János: Közrejátszott az is, hogy nagyon kevés idő volt a pályázat megírására, 
benyújtására. A tervezőnek a geodéziai nyomvonalat adta át Nyergesújfalu és az 
alapján számolt. A Közút módosította a nyomvonalat és így nem kell annyi földet 
megmozgatni. 
 
Bognár Gábor: Műszaki ellenőrzés díja is emelkedett, nem találnak olyan embert, 
aki a tervezett 500 eFt-ért vállalta volna? 
 
Török János: A műszaki ellenőrzést is meg kellett hirdetni.  Talált egy műszaki 
ellenőrt aki elvállalta volna a tervezett összegért csak nem volt neki mélyépítési 
jogosultsága csak közutas.  
 
Tóth Zoltán polgármester: Mindenki sajnálja ezt a többlet költséget, de ha most 
nem építjük meg a kerékpárutat, ilyen lehetőségünk nem lesz többet. 
 
Bognár Gábor: Neki az a baja, hogy a Holcimtól kapott pénzt nem fejlesztésre 
költjük, mint terveztük 



Tóth Zoltán polgármester: A Holcimtól az idei évben még egy forintot sem kaptunk, 
és nem is fogunk. Pályáztunk, átszerveztünk, ingatlant értékesítettünk, innét van 
pénzünk. Képtelenség az állami támogatásból finanszírozni ezeket a dolgokat. A 
Kistérségtől is kaptunk pénzt.  
A kerékpárút is hozhat bevételt, azon kell majd gondolkodnunk, hogy ezt hogy 
aknázzuk ki. 
 
A képviselő-testület további rövid vita és egyeztetés után, 5 igen és 1 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot hozta: 

 
 
 
98/2008.(X.14.) számú önkormányzati határozat 
Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 
1./ Elfogadja a Nyergesújfalu - Bajót települések közötti kerékpárút  
     építés közbeszerzési eljárásával kapcsolatos tájékoztatót. 

 
2./ Biztosítja a korábban vállalt bruttó 15.368.683 Ft. Feletti szükséges    
     további bruttó 4.651.166 Ft összegű fedezetet a 2008-2009. évi   
      költségvetés terhére. 

 
3./ A Nyergesújfalu - Bajót települések közötti kerékpárút építésére kiírt     
     közbeszerzési eljárás nyertesének az Árkádok Kft. fogadja el. 

 
4,/ Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tóth Zoltán polgármester 
 
 

 
II. Napirendi pont: Földvisszaigénylések 
 
Orlovitsné Tarnóczy Tünde körjegyző: A szeptembert 10-ei testületi ülésen hozott 
földvisszaigényléssel kapcsolatos határozatot vissza kellene a testületnek vonnia, 
beszélt a Minisztériummal és írt egy másik kibővített határozatot. 
 
Tóth Zoltán polgármester: Először úgy tűnt, hogy elesünk ettől a lehetőségtől, 
beszéltünk egy jogásszal, aki felvilágosítást nyújtott, hogy hogyan tudjuk mégis 
visszaigényelni a földeket. 
 
 
A képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta: 
 

99/2008 (X.14.) sz. önkormányzati határozat 
Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 95/2008  
( IX.10.) számú határozatát visszavonja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tóth Zoltán polgármester 



     100/2008 (X.14.) számú önkormányzati határozat 
Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő 
állami vagyonként szereplő földterületeket, ingyenes 
tulajdonszerzéssel megigényli. Az igényelt területek listáját jelen 
jegyzőkönyv 1 számú melléklete tartalmazza. Bajót Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy vállalja a 
tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – ideértve a 
művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét, értékbecslés 
költségét – megtérítését. 
Felkéri a polgármestert, hogy a földterületek megigényléséhez 
szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tóth Zoltán polgármester 

 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jegyzőkönyv 
mely, készült Bajót Község  

Képviselő-testületének 
2008. október 14-én megtartott  

rendkívüli testületi üléséről 
 
 
 

 
 


