Készült: Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 2008. november
27-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, Paul
Zoltánné és Kriszeg Ilona, Füle Regina képviselők
Orlovitsné Tarnóczy Tünde körjegyző

Kimentette magát: Török János, Bognár Gábor és Csontos Tibor képviselő
Tóth Zoltán polgármester a határozatképesség kinyilvánítása után köszöntötte a
megjelenteket, és az ülést megnyitotta.
Jegyzőkönyv hitelesítésre Kriszeg Ilona és Malagurszkiné Szabó Éva képviselőket
kérte fel, jegyzőkönyv - vezetőként, pedig Horváth Attilánét mutatta be.
Napirendi pontok:
1,/ Beszámoló a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről
eseményekről
Előadó: Tóth Zoltán polgármester
2,/ 2009. évi koncepció megtárgyalása
3,/ 2008. III. negyedévi költségvetési zárás
Beterjesztő: Tóth Zoltán polgármester
Előadó: Molnár Istvánné pü. főmunkatárs.
4,/ Rendeletmódosítás
Beterjesztő: Tóth Zoltán polgármester
Előadó: Molnár Istvánné pü. főmunkatárs.
5,/ AVE Hulladékgazdálkodási Zrt. 2009. évi hulladékszállítási
díj csekken történő befizetés bevezetésének megtárgyalása,
elfogadása
6,/ Egyebek

I. Napirendi pont: Beszámoló a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről
eseményekről
Előadó: Tóth Zoltán polgármester
Tóth Zoltán polgármester: A két ülés közötti beszámolót a képviselők kézhez
kapták, van-e kérdés, hozzászólás az anyaggal kapcsolatban. (jegyzőkönyv 1. sz.
melléklete)
Buzás Kelemen: Dr. Hajós Ferenccel mit beszélt?
Tóth Zoltán polgármester: A hivatalban felkereste, és azt ajánlotta, hogyha úgy
alakul, hogy nem Ő lesz a háziorvos akkor, a rendelő berendezését vásárolja meg az
Önkormányzat tőle, 2 millió forintért. Tájékoztatta, hogyha meg is vásárolnánk, akkor
sem tudna az Önkormányzat egy összegben fizetni. Még jelenleg csak kiírásra került
a pályázat, nem biztos, hogy lesz alkalmas személy az állás betöltésére.
Orlovitsné Tarnóczy Tünde körjegyző: Ha nem Ő lesz a háziorvos, akkor
egyezkedjen ez ügyben az új orvossal.
Tóth Zoltán polgármester: A faluban viszont azt híreszteli, hogy a testület „ki akarja
csinálni”. Majd a Kisbíróban megjelentetünk egy cikket, amiben tájékoztatjuk a
lakosságot az előzményekről és a konkrétumokról. A lakosságtól több panaszt hall
rá, nincs időpont, állandóan rohan, nincs ideje.
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a polgármester beszámolóját.
II. Napirendi pont: 2009. évi koncepció megtárgyalása
Tóth Zoltán polgármester: A 2009. évi koncepcióról készült anyagot minden
képviselő kézhez kapta. A jövő évben nagyon nehéz év elé nézünk, az a biztató,
hogy a folyamatban lévő beruházásokra meg van a pénzünk, semmit nem kell
leállítanunk. Ha a Holcim pénzek befolynak, erre jó esélyünk van, akkor
valamennyire stabil marad a költségvetésünk, de ezeket a pénzeket beruházásra,
kell költenünk. Ez az évünk biztos, hogy nullszaldós lesz. A koncepcióban csak a
reális tervek szerepelnek.
Füle Regina: A 2009. évi hulladékszállításról kérne egy rövid tájékoztatás.
Tóth Zoltán polgármester: Az AVE Nyergesújfalui hulladéklerakója 2008. december
31-el bezár és a háztartási hulladékot Tatabányára kell szállítani. Nem is a szállítási
költséggel van probléma, hanem a magyar törvényi háttér, ami azt mondja, hogy a
hulladékszállítást 1 szolgáltató 1 szolgáltatási területen 1 féle árajánlatot adhat.
Adnak egy díjkalkulációs sémát, van egy egy tényező és egy két tényezős, a két
tényezőst nem tudjuk milyen, mert még nem kaptuk meg, ezért nem is kell ma a
testületnek erről szavaznia. Amíg nem világos, hogy mi az egy és a két tényezős
addig nem tudunk dönteni. A jövő héten a községek jegyzői összeülnek és
megpróbálnak egységes árat kialakítani. Arra gondolt, hogy a kommunális adó meg

kell reformálnunk, a lakók azt hiszik, hogy ebből a befolyt összegből még marad
fejlesztésre. Ha a kommunális adó felemelnénk 15.000 Ft-ra, akkor is hozzá kellene
3.000 Ft-ot tennie az Önkormányzatnak. Célszerűbb, hogy a szolgáltató közvetlenül
szerződik a lakossággal és a kommunális adó csökkentenünk, kell. A környező
településeken, Nyergesújfalun, Süttőn és Lábatlanon 3.000 Ft, várhatóan Táton is
ennyi lesz, Mogyorósbánya felemelik a kommunális adót és átvállalják a lakosságtól
a plusz költséget.
Számításokat végzett 1.500, 2.000 és 3.000 Ft-al. A 3.000 Ft-ot soknak tartja,
javasolná, hogy a kommunális adó mértékét a testület 2.000 Ft-ban állapítsa meg,
amit továbbra is 2 részletben lehet befizetni.
A képviselő-testület rövid beszélgetést, egyeztetést folytatott.
Orlovitsné Tarnóczy Tünde körjegyző: A bizottságoknak és a kisebbségi
önkormányzatnak is véleményezni-e kell a koncepciót, kéri a Pénzügyi a Szociális és
a Sport bizottságok elnökeit, mondják el a bizottságok állásfoglalását.
Török Róbert: A Pénzügyi Bizottság a koncepciót elfogadásra javasolja.
Kriszeg Ilona: A Szociális Bizottság a koncepciót elfogadásra javasolja.
Paul Zoltánné: A Művelődési és Sport Bizottság a koncepciót elfogadásra javasolja.
A képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
122/2008 (XI.27.) sz. önkormányzati határozat
A jegyzőkönyv 2. sz. mellékletében foglaltaknak megfelelően Bajót
Község Önkormányzatának 2009. évi koncepcióját elfogadja:
1. 2009. évi gazdálkodás folyamán az ésszerű takarékosság határain belül
prioritást kell biztosítani az önkormányzat kötelező feladatait ellátó
intézményhálózat, ( mely társulásban működik) működőképesség
megőrzésének.
2. A fejlesztési feladatok megvalósítására sorrend felállítása és költségek
becslése.
3. Továbbra is nagy figyelmet kell fordítani a pályázati úton elnyerhető
forrásokra.
4. Az önkormányzatnál felmerülő kiadásokkal kapcsolatban kizárólagosan a
racionális, takarékos megoldásokat kell választani.
Felelős: Tóth Zoltán polgármester
Határidő: 2009. évi költségvetés elfogadása

III. Napirendi pont: 2008. III. negyedévi költségvetési zárás
Beterjesztő: Tóth Zoltán polgármester
Előadó: Molnár Istvánné pü. Főmunkatárs
Tóth Zoltán polgármester: A 2008. III. negyedévi zárásról készült anyagot a
képviselők kézhez kapták, a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta felkéri Török Róbertet
mondja el a bizottság állásfoglalását.
Török Róbert: A 2008. III. negyedévi zárásról készült anyagot a Pénzügyi Bizottság
megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
A képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
123/2008 (XI. 27.) sz. önkormányzati határozat
Bajót
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
az
önkormányzat 2008. III. negyedévi gazdálkodási helyzetéről
szóló beszámolót 142.223 eFt
bevétellel és 115.792 eFt
kiadással elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Zoltán polgármester
IV. Napirendi pont: Rendeletmódosítás
Beterjesztő: Tóth Zoltán polgármester
Előadó: Molnár Istvánné pü. főmunkatárs.
Tóth Zoltán polgármester: A 2008. évi rendeletmódosításról készült anyagot a
képviselők kézhez kapták, a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta felkéri Török Róbertet
mondja el a bizottság állásfoglalását.
Török Róbert: A 2008. évi rendeletmódosításról készült anyagot a Pénzügyi
Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
A képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal az alábbi az alábbi rendeletet
alkotta:
Bajót Község Önkormányzatának
16/2008.(11.27)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. szeptember 11-e és november27-e között átvett 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
152.407 E Ft
54.922 E Ft
142.051E Ft
53.922 E Ft
11.356 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
44.498 E Ft
12.960 E Ft
49.733 E Ft
24.772 E Ft
2.894 E Ft
9.335 E Ft
1.500 E Ft
26.085 E Ft
26.494 E Ft
934E Ft
Ft
Ft
486 E Ft
8.229 E Ft
742 E Ft

személyi jellegű juttatások
munkaadókat terhelő járulék
dologi kiadás
támogatásértékű működési kiadás
működési célú pénzeszközátadás államháztart.
kívülre
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,
4.665 E Ft Intézményi működési bevételek
82.425 E Ft Önkormányzatok sajátos működési bevétele
40.186 E Ft Önkormányzatok költségvetési támogatása
40.446 E Ft Véglegesen átvett pénzeszközök
( felhalmozási )
21.461 E Ft Támogatásértékű működési bevételek
3.409 E Ft Pénzforgalom nélküli bevételek
3381 E Ft Föld és telek értékesítés ( Telek ért. )
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
3.§
(1) Ez a rendelet 2008. november 27-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

V. Napirendi pont: AVE Hulladékgazdálkodási Zrt. 2009. évi hulladékszállítási
díj csekken történő befizetés bevezetésének megtárgyalása,
elfogadása
Tóth Zoltán polgármester: Az AVE-val kapcsolatban már beszéltünk. Következő
testületi ülésre elkészül a jegyzők részéről az egységes határozati javaslat és
addigra azt is meg tudjuk, hogy az 1 tényezős és a 2 tényezős ajánlat között mi a
különbség, melyik kedvezőbb számunkra. Ezeknek az ismeretében hozna a testület
döntést a december havi testületi ülésen. Kérdezné, hogy most döntsön-e a testület
a kommunális adó mértékéről, vagy azt is halasszuk a következő ülésre. Továbbra is
a 2.000 Ft.-ot javasolná.
Kriszeg Ilona: A 8.000 Ft emelés is megerőltető a lakosságnak. A Kisbíróban erről is
kellene egy tájékoztatást írni.
Rövid egyeztetés után a képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal az alábbi
rendeletet alkotta:
Bajót Község Képviselő - testületének 17/2008 (XI.27.) sz. KT. rendelete a
helyi adókról 20/2007 (XI. 28.) szóló sz. KT.
rendelet módosításáról
Bajót község képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. ( továbbiakban:
Htv.) 1.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján megalkotott, helyi adókról
szóló 20/2007 (XI.28) sz. KT rendeletet ( továbbiakban: R) az alábbiak szerint
módosítja:
1.§.
Az R. 3.§ törlésre kerül, helyébe a következő rendelkezés lép:
„ 3. § a kommunális adó éves összege adóköteles ingatlanonként 2.000 Ft”
2.§
(1) E rendelet 2009. január 1-én lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Tóth Zoltán
Polgármester

Tarnóczy Tünde
körjegyző

VI. Egyebek
 Orlovitsné Tarnóczy Tünde körjegyző: A testületnek a Millenniumi házban
nyújtott szolgáltatások, terembérlet, másolás díját meg kellene határoznia. A
következő testületi ülésre kidolgoznak Malagurszkinéval erre egy tervezetet.
 Tóth Zoltán polgármester: A ravatalozóra és a tűzoltószertárra az építési
normagyűjteménynek megfelelő költségvetés elkészült. Mind a két pályázat 20%
önrészt igényel, 100%-os támogatottság ellenére is, mivel az áfát az önkormányzat
nem számolhatja el. A ravatalozónak az összberuházási költsége, mely elsősorban
külső felújítást jelent, mert a belső felújítást nem támogatják 8.560.080 Ft ennek az
áfa része 1.461.800 Ft. A tűzoltószertár összköltségének az áfa része 659.701 Ft.
Török Róbert: A ravatalozónál kinti WC nem lett tervezve? A tűzoltószertárnál a
közművek is be lesznek szerelve?
Tóth Zoltán polgármester: Tervezve lett, de nem támogatja a pályázat. A
tűzoltószertárnál nem tartja szükségesnek a víz, gáz bevezetését. A szolidaritási
alapba benyújtott pályázati összegből, ha megnyerjük, tudnánk finanszírozni ezt az
összeget.
A képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
124/2008 (XI. 27.) sz. önkormányzati határozat
Bajót Község Önkormányzat Képviselő-testülete a ravatalozó
felújítására benyújtott pályázat 20%-os áfa részét, azaz
1.461.800 Ft, a tűzoltószertár felújítására benyújtott pályázat
20%-os áfa részét 659.701 Ft-ot a 2009. évi költségvetésből
biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Zoltán polgármester
 Tóth Zoltán polgármester: Kaptunk a Takarékszövetkezettől 40.000 Ft-ot a
térfigyelő rendszer fejlesztésére, a Kistérségi alapban is van erre a célra kb. ugyan
ekkora összeg. Kértünk be árajánlatokat. Egy üres kameratokunk van, amiben a
kamera elhelyezhető lenne, egy olyan kamera, ami jól működik 92.500 Ft-ba kerülne,
van rá 82.000 Ft-unk, a testületnek a hiányzó összeget 10.000 Ft-ot kellene
megszavaznia.
Kriszeg Ilona: Milyen világítás van a játszótéren?
Tóth Zoltán polgármester: Kettő oszlopra lett lámpatest elhelyezve, ami a
közvilágításra van rákötve.
Török Róbert: Ha nem lenne a játszótér, akkor a meg figyelőkamera sem lenne
használható.
A képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

125/2008 (XI. 27.) sz. önkormányzati határozat
Bajót Község Önkormányzat Képviselő-testülete a játszótér
megfigyelésére szolgáló térfigyelő kamera beszerzéséhez
10.000 Ft. támogatást nyújt.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Zoltán polgármester
Buzás Kelemen: A kiküldött anyag tartalmazza a két intézmény beszámolóját, az
mihez tartozik?
Orlovitsné Tarnóczy Tünde: A 2009. évi koncepcióhoz.
Buzás Kelemen: Az iskola tagintézmény-vezetője említi az épület előtti vizes árkot,
hogy fel kellene újítani. Továbbá említi, hogy energiatakarékossági szempontból
gazdaságosabb lenne a két épület között lévő fűtéscső megszüntetését és külön
kazánnal fűteni az épületekben.
Tóth Zoltán polgármester: Kér árajánlatokat, és majd azok ismeretében dönt majd
a testület a jövő évben.
Buzás Kelemen: Az új iskolánál a szél állandó jelleggel csapkodja a kaput.
Tóth Zoltán polgármester: Tavasszal meg lett csináltatva, valószínűleg a
pedagógusok hagyják nyitva. Fogunk nekik szólni.
Buzás Kelemen: Az óvodai úszásoktatáshoz a szülők is járuljanak hozzá, ne az
önkormányzat pénzén tanuljanak az óvodások úszni.
További rövid beszélgetés után a polgármester az ülést bezárta.
Kmf.

Tóth Zoltán
polgármester

Orlovitsné Tarnóczy Tünde
körjegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:
Kriszeg Ilona
Képviselő

Malagurszkiné Szabó Éva
képviselő

Jegyzőkönyv
mely, készült Bajót Község
Képviselő-testületének
2008. november 27-én megtartott
testületi üléséről

