
Készült: Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 2008. december 
1--én megtartott rendkívüli testületi 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 Török János képviselők 

           Orlovitsné Tarnóczy Tünde körjegyző 
 
Napirendi pont:  Közmeghallgatás 
 
Tóth Zoltán polgármester a határozatképesség kinyilvánítása után köszöntötte a 
megjelenteket, és az ülést megnyitotta. 
 
Jegyzőkönyv hitelesítésre Török János és Buzás Kelemen képviselőket kérte fel, 
jegyzőkönyv - vezetőként, pedig Horváth Attilánét mutatta be. 
 
Tóth Zoltán polgármester miután elmondta tájékoztatóját ( 1.számú melléklet) , kérte 
a jelenlévőket, hogy tegyék fel kérdéseiket. 
 
 Bodnár Sándor: A kerékpárút nyomvonala merre van? 
 
Tóth Zoltán polgármester: A nyomvonalat a rendezési terv meghatározta 
Nyergesújfaluról indul a Palatin húsbolt mellől, elhalad a temető mellett, majd az 
úttest bal oldalára és úgy halad Bajót felé. Kőszegi Sándor háza mellett csatlakozik 
be a Szabadság utcába. A régi hidat áthelyezzük a Kossuth utca Bajnai részére és 
összekötjük vele a Petőfi utcát, helyette egy három méteres híd lesz elhelyezve. A 
Szabadság utcában felfestéssel egész a Macska presszóig fog haladni.  A 
kerékpárút hossza 3,6 km, mely a két település közötti szakaszt jelenti. 
 
Török Róbert: Többen kérdezték tőle, hogy mi lesz a Sinkó melletti telken, megkéri 
a polgármester urat, hogy tájékoztassa erről a jelenlévőket. 
 
Tóth Zoltán polgármester: Az a telek önkormányzati telek, kitermeljük innét a földet 
ezzel a buszforduló, megnagyobbodik. Testületi ülésen a képviselőkkel már 
beszéltek arról, hogy ide helyeztethetnék át a buszmegállót, az út jobb oldalán lévő 
rézsűt 4 méter széles részén járdát alakítanánk ki. A szemétlerakóval kapcsolatban 
még elmondaná, hogy 2008. december 31-én a lerakó bezárásra kerül. Az eddigi 
piaci pozíciónk, megszűnik ezzel egyidejűleg a szállítási díjat már nem tudjuk ilyen 
alacsonyan tartani. A környező települések díja sokkal magasabb. A kommunális adó 
99%-át fizettük ki hulladékszállításra. A jövő évben a lakók a hulladékszállítási céggel 
fognak szerződést kötni és közvetlenül nekik fizetik a szemétszállítás díját. 
Elképzeléseink szerint 60 literes kukát választhat az 1 vagy 2 fős háztartás, 110 
literest az e fölötti háztartások. A Díjat negyedévente kell majd csekken befizetni, az 
első csekk áprilisban fog érkezni. A kommunális adót a testületnek le kellett 
csökkentenie, a jövő évben ez 2.000 Ft lesz, melyet két részletben lehet majd 
befizetni. 



Balázs Józsefné : A Szabadság utcában hol fog a kerékpárút haladni? 
 
Tóth Zoltán polgármester: Nyergesújfalu felől nézve az út jobb oldalán, felfestve 
vagy tábla fogja jelezni. 
 
Sümegi János: Az új hidat csak kerékpárosok használhatják. 
 
Tóth Zoltán polgármester: Mint már említette igen, gépjármű közlekedésre nem 
lesz alkalmas. A rendezési tervben tervezve van egy bekötőút, de ennek a 
közeljövőben történő megépítésére reális esélyt nem lát. 
 
Dinnyés Gáborné: A Kossuth Lajos utcában az autósok nem tartják be a 
sebességet, alig férnek el a nagy autók egymás mellett. Feléjük az árok szélen több 
háznál nagy kövek vannak kihelyezve szerinte az balesetveszélyes el kellene onnét 
szedetni azokat. 
 
Tóth Zoltán polgármester: A Kossuth Lajos utca nem a miénk, a Magyar Közút 
kezelésében van. Az autók miatt szorgalmazta a körzeti megbízott jelenlétét, a 
sebesség betartására ez hozhat majd megoldást. 
 
Berber Ferencné: Ő havonta csak egyszer ürítette ki a kukáját, mennyit kell majd 
fizetnie, annyit mint eddig? 
 
Tóth Zoltán polgármester: Mint már említette, lehet majd kisebb űrtartalmú kukát 
választania.  
 
Bodnár Sándor: Feléjük, a Kossuth Lajos utca Nyerges felé eső részén a járda ügye 
nem megoldott, erre nincs kiírva pályázat? 
 
Tóth Zoltán polgármester: Jelenleg nincs, kérték már, hogy ne csak felújításra, 
hanem építésre is legyen lehetőség, pályázati kiírás. Tervei között szerepel, hogy 
felkeresi a Vasbeton gyár igazgatóját, és támogatást kér tőle. 
A három benyújtott pályázatunkat előre kell finanszírozni, és ez behatárolja a 
lehetőségeinket. Annak örül, hogy a 2009 évet nem hiánnyal fogja az önkormányzat 
kezdeni. 
 
Id. Buzás Kelemen: Egyik nap telefonált a jegyzőnőnek, hogy a földet szállító autók 
szétszórják a földet, ez sajnos a mai napig nem szűnt meg. 
 
Tóth Zoltán polgármester: A beruházó felé az volt a kérése, hogy tartsák be a 
sebességet és a plató fölé, ne pakolják a földet. Mindig ígéretet kap rá, újra fog velük 
beszélni. Ezen felül úttisztító gép is folyamatosan tisztítja az utat. 
 
Id. Buzás Kelemen: A Millenniumi ház felé az úttal foglakozunk, de mi van az 
árokkal? A Petőfi utcánál lévő szirénát mikor fogják leszerelni? Miért vágták ki a fákat 
a kerékpárút mellett? 
 
Tóth Zoltán polgármester: A szirénát nem fogják leszerelni, kell, működőképes 
állapotba, fogják hozni.  



Az árkok tisztítását jelenleg nem tudjuk felügyelni, mivel a műszakis kollégánk 
tartósan beteg, amint meggyógyul folytatni fogjuk és arra, aki nem tisztítja ki az árkot, 
pénzbírságot fogunk kiszabni. 
A kerékpárút melletti fák kivágásának nincs köze a kerékpárút építéséhez, azok 
balesetveszélyesek voltak, a Magyar Közút végzi el a kivágásokat. 
 
Dinnyés Gáborné: Az ároktisztításnál nem bírságolni kell, hanem kitisztítani és a 
munkát kiszámlázni a tulajdonosnak.  
 
Muzslai Béla: Feléjük a Kossuth utca Bajna felőli részénél az árok nincs kiépítve. 
Esőzéseknél iszapban járnak. 
 
Tóth Zoltán polgármester: Ismeri a problémát, az átereszt most tisztították ki. Amíg 
a közútkezelői gépei Bajóton dolgoztak, addig az úttest egyik oldalán lévő árkot 
sikerült kitisztítatni velük, de sajnos már a másik oldalra nem volt lehetőség.  
 
Török János: Az egyik oldalon járda, a másik oldalon az árok van. 
 
Muzslai Béla: Feléjük egyik sincs. 
 
Tóth Zoltán polgármester: Az áteresz ki lett tisztítva, meg fogják nézni, hogy mit 
lehet azon az útszakaszon csinálni. 
 
Muzslai Béla: Sok pletykát hallani az orvosi rendelőről és az orvosról. Mi ebből az 
igaz? 
 
Tóth Zoltán polgármester: Dr. Hajós Ferenccel háziorvossal semmi konfliktusa 
nincs az önkormányzatnak, amit a falu felé lekommunikál annak semmi valóság 
alapja nincs. Településünktől sok előnyt kapott, 4-5 éve főállásban Nyergesújfalun 
van, Bajóton csak helyettesít. Az Egészségbiztosítási Pénztár felszólított bennünket, 
hogy a betöltetlen orvosi állásra írjunk ki pályázatot. Hajós doktor erről tájékoztatva 
lett, felkértük, hogy döntsön, hogy hol akar főállásban praktizálni. Egy jelentkező volt 
az állásra, a testület csak azért állt ki a doktor úr mellett, mivel megígérte, hogy 2008. 
január 1-től főállásban tölti be a bajóti háziorvosi állást. Az idei évben házat vásárolt 
és elköltözött Nyergesújfalura. Levélben tájékoztatta a testületet, hogy nem fogja 
főállásban betölteni az állást, neki a mostani helyzet, a helyettesítés megfelel. 
Mostanában nagyon sok lakossági panaszt hall rá. Az igény jogos arra, hogy a falu 
orvosa köztünk éljen. Dr. Hajós Ferenc nem tett eleget a vállalt kötelezettségének, 
félre tájékoztatja a lakosságot. A híresztelések ellenére senki sem akarja elküldeni. 
 
Kovács László: A múltkor, mikor Ő is beteg volt hamarabb elment a rendelésről 
miközben még 9-en vártak rá a váróteremben. 
 
Tóth Zoltán polgármester: A háziorvosi állásra kiírtuk a pályázatot. 
 
Sütő Miklós: Kevés zsákot kapnak, nem fér bele a szemét, lehetne-e többet kapni. A 
polgármester úr az intézmények vezetője kéri, hogy a dolgozók megértőbbek 
legyenek. 



Tóth Zoltán polgármester: Ha jól gondolja akkor Sütő úr a hivatali dolgozókra, 
gondol. Azt gondolja, van benne némi igazság, de sok esetben az ügyfél viselkedése 
is hagy maga után kívánni valót. 
A Zsákos szemétszállításnál nem az önkormányzat gazdálkodik a zsákokkal, mi csak 
a kiosztásban segítünk, annyit tudunk kiadni amennyi, jár. Mindenkinek jár zsák, aki 
nem fizet, az helyett is kifizetjük a zsákot. Az AVE Zrt. nyergesújfalui telepén bárki 
vásárolhat 285 Ft-os áron plusz zsákot. A zsákok űrtartalma megegyezik a 
kukákéval. A problémáról tájékoztatni fogja a szolgáltatót. 
 
Orlovitsné Tarnóczy Tünde körjegyző: AZ AVE Zrt. január hónapban fel fogja 
mérni az igényeket, nyilatkozat alapján fog mindenki fizetni.  
 
Török Róbert: Senki nem szeretné kötelezni a háztartásokat a nagyobb kukára. 
 
Török János: Azt kellene elérni, hogy a szolgáltató több zsákot adjon a lakóknak. 
Kéri a jelenlévők segítségét, hogyha tudják, hogy ki rakják le illegálisan a háztartási 
hulladékot, azt jelezzék a hivatal felé, hogy ki tudjuk a bírságot szabni. 
 
Sütő Miklós: Szeretné jelezni, hogy a Széchenyi utcába vezető út hídja megint 
rossz. 
 
Tóth Zoltán polgármester: árajánlatot fogunk a javításra kérni, és meglátjuk, mit 
tudunk tenni. 
 
Sümegi János: Szó volt arról is, hogy lesz körzeti megbízott a faluban. 
 
Tóth Zoltán polgármester: jelenleg már van is, a neve Balog Attila és a szolgálati 
lakásban lakik. 
  
Sümegi János: Ezt nem tudta, nem találkozott vele még. 
 
Tóth Zoltán polgármester: Tavasszal kap majd egy kismotort, és azzal teljesít 
szolgálatot a faluban. Jelenleg személygépkocsival járnak többször a községben. Az 
eddigi munkájával meg vagyunk elégedve. 
 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt a polgármester a közmeghallgatást bezárta. 
 

Kmf. 
 
 
 

Tóth Zoltán       Orlovitsné Tarnóczy Tünde 
Polgármester       körjegyző 
 
Jegyzőkönyv hitelesítők: 
 
 
Török János       Buzás Kelemen 
Képviselő       képviselő 



 
 

Jegyzőkönyv 
mely, készült Bajót Község  

Képviselő-testületének 
2008. december 1-én megtartott  

rendkívüli testületi üléséről 
 


