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

Tóth Zoltán polgármester,
Török János, Buzás Kelemen, Török Róbert, Paul Zoltánné és
Kriszeg Ilona, képviselők
Orlovitsné Tarnóczy Tünde körjegyző

Tóth Zoltán polgármester a határozatképesség kinyilvánítása után köszöntötte a
megjelenteket, és az ülést megnyitotta.
Jegyzőkönyv hitelesítésre Török Róbert és Paul Zoltánné 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,/ 2008. év értékelése
Előadó: Tóth Zoltán polgármester
3/ A település szilárd hulladékkezeléséről szóló 7/2007 ( IV.5.) sz. önkormányzati
rendelet módosítása
Ea.: Tarnóczy Tünde körjegyző
4,/ Hétforrás 2009. évi víz-és szennyvíz díjak megtárgyalása,
elfogadása
Előadó: Tóth Zoltán polgármester
5,/ Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat társulási
megállapodásának módosítása
Előadó: Tóth Zoltán polgármester
6,/ Nyergesújfalu Város rendezési tervének véleményezése
7,/.A 13/2008 (IX.10) sz. rendelet módosítása az állatok tartásáról
Ea.: Tarnóczy Tünde körjegyző
8,/ Az Esztergomi Kistérségi társulási megállapodás módosítása
Előadó: Tóth Zoltán polgármester
9,/ Egyebek

I. Napirendi pont: Beszámoló a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről
eseményekről
Előadó: Tóth Zoltán polgármester
Tóth Zoltán polgármester: A beszámolót a képviselők kézhez kapták, van-e a
leírtakkal kapcsolatban valakinek kérdése?
Török János: Az orvosi ügyelettel kapcsolatban milyen döntés született a Kistérségi
ülésen?
Tóth Zoltán polgármester: A közbeszerzési eljárás eredményes volt, minden
szempontból a legmegfelelőbb, tapasztalt céget választották, ők fogják február
működtetni az orvosi ügyeletet.
Még a beszámolóhoz elmondaná, hogy mivel községünk elég szeles felvette a
kapcsolatot László Tamás energiagazdálkodási szakértővel szélerőművek
telepítésének lehetőségével kapcsolatban. Sajnos a jelenlegi jogszabályok nem
adnak rá lehetőséget, hogy szélerőművet létesítsünk. Nagyon le van szabályozva,
meg van határozva, hogy mekkora lehet a kapacitása, a felesleges energiát, amit
termelne az E-on nem veszi át, vagy pedig csak ingyen venné át. A helyi
adottságaink nagyon jók.
Buzás Kelemen: Úgy szabályozták le, hogy ne lehessen használni.
Tóth Zoltán polgármester: Előbb-utóbb változni fognak a jogszabályok, és akkor
majd térjünk vissza erre a kérdésre.
Török János: A TIVI Kft-vel mi van?
Tóth Zoltán polgármester: A101/2008 (X. 30).-i határozatát, melyben a TIVI Kft-nek
megbízatást adtunk a közvilágítás üzemeltetésére és karbantartására a testületnek
vissza kell vonnia, mivel van egy három oldalú megállapodás 2002-ben amit a TIVI
Kft is aláírt. A megállapodás arról szól, hogy 2009. január 1-től 2012. december 31-ig
az E-onnal kötünk egy szerződést az áramvásárlásra. Ha ezt nem tesszük meg
akkor, szigorú szankciókat fog alkalmazni, több millió forint kártérítést kell fizetnünk
és a beruházást is ki kell fizetnünk. Ezzel a TIVI Kft-nek tisztában kellett lennie, mivel
Ő volt a szerződő harmadik fél. Az E-on-tól kért állásfoglalást, amiben közölték, hogy
ne próbáljunk a megállapodástól elállni. A TIVI Kft. számlázásában is nagy káosz
van, nem lehet követni, kiderült, hogy 300 eFt túlfizetésünk van, kértük, hogy ezt
rendezzék, mert addig mi nem fizetünk .
A képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
122/2008 (XII.18) sz. önkormányzati határozat
Bajót Község Képviselő-testülete, úgy dönt, hogy a 101/2008
(X.30) sz. önkormányzati határozatát hatályon kívül helyezi.
Felelős: Tóth Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

II. Napirendi pont: 2008. év értékelése
Előadó: Tóth Zoltán polgármester
Tóth Zoltán polgármester: Az október 30-ai testületi ülésen már beszámolt az
elmúlt 2 évről, ha a testület nem igényli nem mondaná újra el beszámolóját.
A képviselő-testület nem kívánta, hogy a polgármester ismételten beszámoljon a
2008-as évről.

III. Napirendi pont: A település szilárd hulladékkezeléséről szóló 7/2007 ( IV.5.)
sz. önkormányzati rendelet módosítása
Ea.: Tarnóczy Tünde körjegyző
Tóth Zoltán polgármester: A közmeghallgatáson felmerült az a probléma, hogy a
zsákok űrtartalma nincs 110 liter. Ezt jelezte az AVE Zrt-nek, megmérték az
űrtartalmat és kiderült, hogy kb. 80 liter hulladék fér bele, erre Ők sem gondoltak.
A többlet kifizetést nem kértük vissza, mivel az AVE több szívességet, kedvezményt
nyújtott a községnek.
Tarnóczy Tünde körjegyző: A jegyzőkkel folytatott megbeszélésen nem jöttek rá,
hogy az I és II tényezés díjkalkulációs séma között mi a különbség, egy árat fognak
kihozni, ezért a rendelet az I tényezős díjkalkulációs séma szerepel.
Tóth Zoltán polgármester: A temető üzemeltetővel meg kell egyeznünk, hogy
alakítson ki komposztáló részt a temető területén, mert az ott keletkezett hulladék
80%-a komposztálható.
Török János: Az ipari hulladék lerakó marad?
Tóth Zoltán polgármester: Konténerbe lehet majd lerakni, és 200 kg-ra
csökkentette a mennyiséget az AVE Zrt.
Buzás Kelemen: Ezzel még több szemét lesz a környéken. A Pestről hazafelé jövő
vállalkozók majd az erdőszéleken fogják lerakni az építési hulladékukat.
Tóth Zoltán polgármester: Rekultívációs pályázatot adtunk be, az első fordulón már
túl jutottunk.

A képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

Bajót Község Önkormányzatának 18/2008. (XII.18.) sz. rendelete a
települési szilárd hulladék kezeléséről szóló 7/2007 (IV.5.) sz.
rendelet módosításról
Bajót Község Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. Tv. 16. § (1) bekezdésében, a hulladékgazdálkodásról szóló
2000. évi XLIII. tv. 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján, valamint a települési
hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szabályairól szóló
242/2000 (XII.23.) korm. Rend. (továbbiakban: díjr.) rendelkezéseire figyelemmel
megalkotott 7/2007 (IV.5.) KT rendeletét (Továbbiakban: R) az alábbiak szerint
módosítja:
1. §
Az R. 2§-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:
(3)A hulladékkezelési közszolgáltatás tartalma:
- a hulladékbegyűjtés,
- a hulladékszállítás,
- a hulladékátvétel,
- a hulladékártalmatlanítás,
- a hulladékártalmatlanító létesítmények létesítése, illetőleg fenntartása,
felülvizsgálata, korszerűsítése, átalakítása, üzemeltetése és karbantartása,
lezárása utógondozása, monitorozása,
- a nyilvántartások vezetése,
- ügyfélszolgálat fenntartása,
- a számlázás ( ide értve a díj beszedését ) továbbá
- kísérleti jelleggel: elkülönített hulladékgyűjtés-, szállítás-, ártalmatlanítás-,
illetve hasznosítás.
2. §
Az R. 5 §-ának tartalma törlésre kerül, helyébe az alábbi szöveg lép:
5.§. Bajót Község közigazgatási területén összegyűjtött és elszállítás céljából átvett
települési szilárd hulladékot az AVE Tatabányai regionális hulladéklerakóban kell
elhelyezni, , valamint a 11. § (8), (9), (10) bekezdés esetében a nyergesújfalui
telepen tárolt edényzet.
Ez a kötelezettség nem érinti a hulladék hasznosításához, illetve elégetéséhez való
közszolgáltatói jogosultságot.
3. §
Az R. 4. § (7) bekezdésében szereplő „ e paragrafus (7) bekezdése alapján”
szövegrész helyébe a „e paragrafus (8) bekezdése alapján” szövegrész lép.
4. §
Az R. 4. § (9) bekezdés tartalma törlésre kerül helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(9) Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltató illetve a Bajót-Mogyorósbánya
körjegyzőség részére 15 napon belül bejelenteni az ingatlan tulajdonjogában beállt

változást, amit hitelt érdemlően bizonyítani kell, a korábbi tulajdonost a díjfizetési
kötelezettség a bejelentés hónapjának utolsó napjáig terheli.”
5. §
Az R. 4. §-a az alábbi bekezdésekkel egészül ki:
(10) Az üresen álló helyiségek, ingatlanok után nem kell szolgáltatási díjat fizetni, ha
az üresedést a szolgáltatást végzőnek bejelentik és az üresedés időtartama a 30
napot meghaladja.
(11) Gazdálkodó szervezet a gazdasági tevékenységével összefüggésben
keletkezett települési hulladéka tekintetében akkor köteles a közszolgáltatás
igénybevételére, ha:
- nem rendelkezik a környezetvédelmi felügyelőség által engedélyezett hasznosító
vagy ártalmatlanító berendezéssel, illetőleg létesítménnyel;
- vagy rendelkezik ugyan, de a közszolgáltatás keretében nyújtott települési
hulladékkezelés környezetvédelmi szempontból lényegesen kedvezőbb megoldással
történik.
(12) A környezetvédelmi felügyelőség eljárását az köteles kezdeményezni, aki a
közszolgáltatás nem kívánja igénybe venni.
6. §
Az R. 7 §-ának tartalma törlésre kerül, helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) A tulajdonos a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített saját
tulajdonú, illetve a közszolgáltató által biztosított bérelt gyűjtőedényt,
közszolgáltató által biztosított címkézett zsákot, valamint az alkalmi hulladék
gyűjtésére – a közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott és azonosító jellel
ellátott – más gyűjtőeszközt köteles igénybe venni.
(2) A közszolgáltató által nyújtandó, illetve kötelezően igénybe veendő
szolgáltatás minimális mértéke:
-

lakóingatlanonként egy személy esetén 1 db 60 literes gyűjtőedény heti
egyszeri ürítéssel
lakóingatlanonként két személy esetén 1 db 80 literes gyűjtőedény heti
egyszeri ürítéssel,
lakóingatlanonként három vagy több személy esetén 1 db 110/120 literes
gyűjtőedény heti egyszeri ürítéssel,

(3) Ha az ingatlantulajdonos a közszolgáltató felé nem valóságnak megfelelő adatot
közöl és ennek következtében az átadásra kerülő hulladék mennyisége
rendszeresen meghaladja a gyűjtőedény űrtartalmát, a közszolgáltató jogosult a
tényleges mennyiségű hulladéknak megfelelő űrtartalmú edényre történő cserét
kezdeményezni, a szolgáltatás díját a tényleges mennyiségnek megfelelően
módosítani.

(4) Az ingatlantulajdonos igénye alapján a közszolgáltató a szokásos mennyiséget
meghaladó hulladék gyűjtéséhez és szállításához gyűjtőedényt biztosít.
(5) A közszolgáltató szállító járműveivel meg nem közelíthető, 2. sz. mellékletben
meghatározott területeken lakó tulajdonosok számára, a közszolgáltató köteles az
említett mellékletben meghatározott helyen felirattal ellátott környezetbarát zsákot
biztosítani, a tulajdonos pedig ezen zsákba a hulladékot elhelyezni.
7. §
Az R. 10§ (1) bekezdésének tartalma törlésre kerül, helyébe az alábbi rendelkezés
lép:
(1) A közszolgáltató által évente kettő alkalommal szervezett - előre meghatározott
időpontban elvégzett lomtalanítás keretében a közszolgáltató a lakosságnál
keletkezett, a rendszeres elszállításra használatos gyűjtőedényzetekben el nem
helyezhető hulladékot elszállítja és ártalmatlanítja. Az évi kétszeri lomtalanítás
költségét a hulladékkezelési közszolgáltatási díj tartalmazza.
8. §
Az R. 11 §-ának tartalma törlésre kerül, helyébe az alábbi rendelkezés lép, valamint
a ”közszolgáltatási díj” címszó törlésre kerül, helyébe a „Közszolgáltatási díj és
közszolgáltatási szerződés” cím lép.:
„11. § (1) A díjfizetés alanya az igénybevevő. A közszolgáltatási díjat az
ingatlantulajdonos fizeti meg a közszolgáltatónak közvetlenül.
(2) A közszolgáltatási díjat az Önkormányzat egyéves díjfizetési időszakra- amely a
naptári évvel azonos - egytényezős díjként állapítja meg. E díjakat kell figyelembe
venni a többletszolgáltatás esetén.
(3) A közszolgáltatási díjat az igénybevevő negyedévente a közszolgáltató által a
tárgynegyedévet követően kibocsátott számla alapján utólag a szolgáltatási
szerződés szerinti fizetési módon köteles megfizetni.
(4) A közszolgáltatási díj mértékét és egytényezős díjkalkulációs sémát a rendelet 1.
sz. Melléklet tartalmazza.
(5) A szolgáltató és az ingatlantulajdonos közötti szerződést írásban kell megkötni. A
szolgáltató a közszolgáltatás teljesítése során tudomására jutott személyes adatokat
csak a közszolgáltatással összefüggő tevékenységével kapcsolatban és a díjhátralék
behajtása érdekében tett intézkedéseinél használhatja fel.
(6) Ha a hulladékkezelésről az ingatlantulajdonos nem gondoskodik, a
szerződéskötés megtagadása nem mentesít a díj megfizetése és a közszolgáltatás
kötelező igénybevétele alól.
(7) A szilárd hulladék közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződésnek az
alábbiakat kell tartalmaznia:

a.) a szerződő felek megnevezését
b.) a közszolgáltatás megnevezését
c.) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő időpontját, a
szüneteltetés szerződéses feltételeit
d.) a szolgáltatást igénybevevő által használt gyűjtőedény
tulajdonosát, méretét
e.) az ürítés gyakoriságát és idejét
f.) a közszolgáltatásért fizetendő díjat, valamint ha az edényzet
a szolgáltató, vagy az önkormányzat tulajdona, az edényzet
használati díját
g.) a közszolgáltatási díj megfizetésének módját
h.) a szolgáltatónál működtetett ügyfélszolgálat helyét, idejét
i.) a
közszolgáltatási
szerződés
módosításának
és
felmondásának feltételeit
j.) a
szolgáltató
és
az
ingatlantulajdonos
egyéb
részfeltételekben is megállapodhat.”
(8) Bajót-i ingatlantulajdonosok részére ingatlanonként évi maximum 200 kg építési
törmelék, lomot (veszélyes hulladék kivételével) amely a rendszeres
hulladékszállítási körbe nem tartozik a szolgáltatási szerződéssel rendelkező lakos kérelem alapján kiállított, a polgármester által aláírt igazolás ellenében - ingyen
elhelyezhető az AVE Tatabánya Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Zrt
Nyergesújfalu-i telephelyén.
(9) Az igazolásokat az építési törmelék, lom kiszállítása alkalmával le kell adni az (1)
bekezdésben megjelölt hulladéklerakón.
(10) Amennyiben 200 kg-nál több a kiszállított mennyiség, a 200 kg feletti részt a
lakos köteles kifizetni a az (1) bekezdésben megjelölt hulladéklerakó
mérlegházában.”
9. §
E rendelet 2009. január 1-én lép hatályba. A rendelet kihirdetésről a jegyző
gondoskodik.

Tóth Zoltán
Polgármester

Tarnóczy Tünde
körjegyző

IV. Napirendi pont: Hétforrás 2009. évi víz-és szennyvíz díjak megtárgyalása,
elfogadása
Előadó: Tóth Zoltán polgármester
Tóth Zoltán polgármester: Az Ármegállapító Bizottság ülésén tárgyalták 2009. évi
víz-és szennyvíz díjakat. A Hétforrás Kft-nek 5%-os áremelési javaslata volt,
soronként és mind két sorhoz hozzákerült volna 40 Ft, ami az amortizációs költség
fedezésére szolgált volna. Ha soronként nézzük, akkor a vízdíjnál közel 30%-os, a
csatornadíjnál is több mint 10%-os áremelés lenne. Látszott, hogy a 2009-es
költségvetés túl van kalkulálva, nem érvényesül benne a takarékossági elv. Ebből
komoly feszültség, vita alakult ki. A Hétforrás Kft. vezetőjét arra utasították, hogy a
költségvetés felét, 20 millió forintot gazdálkodjon ki a költségvetéséből. Kaptak új
költségvetést abban a betervezett energia költségekből ekkora összeget lehúzott,
úgy gondolja, hogy a közgyűlés ezt így nem tudja elfogadni. A környezetterhelési
díjról határozatot kell hoznia a testületnek 56 Ft-ról lecsökkent 18 Ft-ra.
A képviselő-testület rövid beszélgetés után 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
rendeletet alkotta, és határozatot hozta:
Bajót Község Önkormányzatának 19/2008 (XII.18.) sz. rendelete a
Bajót Község köztisztaságáról szóló 11/2003 (IX.11) sz.
rendelet módosításáról
Bajót Község képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv.
16. § (1) bekezdésének és az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. Tv. 7.
§ (1) bekezdésének felhatalmazása alapján, Bajót Község képviselő-testülete által
2003 IX.11-én megalkotott és azt követően kihirdetet 11/2003 (IX.11..) sz. KT
rendelet(Továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosul:
Az R. az alábbi 23/A §-sal egészül ki:

1. §

„23/A (1) Bajót Község Önkormányzatának képviselő-testülete Bajót Község
területén a lakossági fogyasztóknál a 260 Ft/m3 + ÁFA vízdíjat és 201 Ft/m3 + ÁFA
csatornadíjat állapít meg. Nem lakossági fogyasztók esetében a képviselő-testület
362 Ft/m3 +ÁFA vízdíjat és 309/Ftm3+ÁFA csatornadíjat állapít meg 2009 évre.”
(2) Az oktatási, egészségügyi és szociális intézményeknél a lakossági árat kell
alkalmazni.
(3) A nyári időszakban (05.01.-07.31.) a locsolt területtel rendelkező fogyasztóknál
az elvezetett szennyvíz díjának 10 %-át a Hétforrás Kistérségi Vízmű Kft., mint
szolgáltató nem érvényesíti.”

2. §
(1) E rendelet 2009. január 1-én lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépésével egy időben a 18/2007 (XI.28.) sz. KT rendelete
hatályát veszti.
(3) a rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Tóth Zoltán
Polgármester

Tarnóczy Tünde
körjegyző

123/2008 (XII.18) sz. önkormányzati határozat
Bajót Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
2009. évre a szennyvíz esetében a környezetterhelési díjat 18
Ft/m3+áfa összegben állapítja meg. A környezetterhelési díjat a
lakosság fizet meg a Hétforrás Kistérségi Vízmű Kft. részére.
Felelős: Tóth Zoltán polgármester
Határidő: 2009. január 1 – 2009. december 31.

V. Napirendi pont: Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat társulási
megállapodásának módosítása
Előadó: Tóth Zoltán polgármester
Tóth Zoltán polgármester: A KEM MÁK vizsgálta Kuckó Gyermekjóléti és
Családsegítő Szolgálat működését és egy kifogást emelt, hogy a megállapodásban
nincs megállapítva gesztor önkormányzat, ezt kell pótolni.
A képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
124/2008 (XII.18) sz. önkormányzati határozat
Bajót Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Lábatlan,
Zalka M. ltp. 5 szám alatti székhelyű Kuckó Gyermekjóléti és
Családsegítő Szolgálat működtetésére és fenntartására
vonatkozó társulási megállapodás módosítását az előterjesztés
melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: 2008. december 31.

VI. Napirendi pont: Nyergesújfalu Város rendezési tervének véleményezése
Tarnóczy Tünde körjegyző: Nyergesújfalu Város építési telkeket szeretne
kialakítani. A szomszédos önkormányzatoknak a rendezési tervet meg kell küldeni
véleményezésre vagy, hogy részt kívánnak-e venni az eljárásban.
A képviselő-testület rövid területegyeztetés és beszélgetés után 6 igen, egyhangú
szavazattal az alábbi határozatot hozta:
125/2008 (XII.18) sz. önkormányzati határozat
Bajót Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
ügyfélként nem kíván Nyergesújfalu Város rendezési
tervmódosításnak eljárásában részt venni, a rendezési terv
módosítását támogatja.
Felelős: Tóth Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

VII. Napirendi pont: A 13/2008 (IX.10) sz. rendelet módosítása az állatok
tartásáról
Ea.: Tarnóczy Tünde körjegyző
Tarnóczy Tünde körjegyző: A Közigazgatási Hivatal tett törvényességi észrevételt,
hogy ne legyen a rendeletben törvényi idézés. Ezeket az idézéseket kivette a
rendeletből.
A képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

Bajót Község 20/2008 (XII.18.) sz. rendelete az állatok tartásáról szóló13/2008
(IX.10.) sz Kt rendelet módosításáról
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
jogszabályokban nem szabályozott kérdéseinek rendezése érdekében – a helyi
sajátosságokat figyelembe véve – a 13/2008 (IX.10.) sz Kt rendeletét (továbbiakban:
R) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
Az R. 9. § (4) és (5) bekezdései törlésre kerülnek.

2. §
Az R. 11. § (6) és (7) bekezdései törlésre kerülnek.
3. §
(1) A rendelet 2009. január 1-én lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.

Tóth Zoltán
Polgármester

Tarnóczy Tünde
körjegyző

VIII. Napirendi pont: Az Esztergomi Kistérségi társulási megállapodás
módosítása
Előadó: Tóth Zoltán polgármester
Tóth Zoltán polgármester: Az Esztergomi Kistérségi társulási megállapodást
módosítania kell a testületnek, mivel felvételre került a jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás a szociális ellátás körébe. Bajóton 6-7 fő lesz bevonva, 2 gondozónő
lesz a községben Sinógli Jánosné és Seres Istvánné. Készüléket kapnak az idősek,
melyen keresztül egy gombnyomással a diszpécserközponttal kommunikálhatnak, ha
nem tudnak kommunikálni akkor értesítik a gondozónőt aki 30 percen belül ki kell,
hogy jusson a megadott címre. Váltott műszakban ügyelnének. A polgárőrök
vezetőjével már felvette a kapcsolatot, hogyha van szolgálatot teljesítő polgárőr,
akkor éjszaki elkíséri a gondozónőt a megadott címre. Többen örültek ennek, és
remélhetőleg ez a létszám bővülni fog. A takarítás és bevásárlás ebbe a feladatkörbe
nem fog beletartozni.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
126/2008 (XII.18) sz. önkormányzati határozat
Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési
önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi
CVII. 1.§ (9) bekezdés b) pontja alapján az Esztergom és
Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi társulási megállapodást – a
jegyzőkönyv mellékletét képező tartalommal- módosítja, azt
egységes szerkezetbe foglalva fogadja el.
Felelős: Tóth Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

IX. Egyebek
Paul Zoltánné: A Szabadság utcában a közvilágítás nagyon halványan ég.
Tóth Zoltán polgármester: Tud a problémáról, a trafó nem ekkora terhelésre lett
tervezve, a fejlesztése megtervezése folyamatban van. Hosszabb folyamat lesz,
mivel a tulajdonos nem járul hozzá és a Közigazgatási Hivatalon keresztül ki kell a
területet sajátítanunk.
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt a polgármester az ülést bezárta.

Kmf.

Tóth Zoltán
Polgármester

Tarnóczy Tünde
körjegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Paul Zoltánné
Képviselő

Török Róbert
képviselő

