Készült: Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 2009. szeptember
22-én megtartott rendkívüli testületi ülésén.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Bajót, Kossuth Lajos utca 69 .
Jelen vannak:

Tóth Zoltán polgármester,
Bognár Gábor, Török János, Török Róbert, Paul Zoltánné,
Malagurszkiné Szabó Éva, Buzás Kelemen és Kriszeg Ilona
képviselők
Tarnóczy Tünde körjegyző

Tóth Zoltán polgármester a határozatképesség kinyilvánítása után köszöntötte a
megjelenteket, és az ülést megnyitotta.
Jegyzőkönyv hitelesítésre Bognár Gábor és Paul Zoltánné képviselőket kérte fel,
jegyzőkönyv - vezetőként, pedig Horváth Attilánét mutatta be.
Napirendi pontok:
1,) Az IKSZT pályázattal kapcsolatos határozat meghozatala, építési tervek
jóváhagyása
2,) Mozgó könyvtári feladatok ellátásában kistérségi szinten való részvétel
Tóth Zoltán polgármester: Az IKSZT pályázattal kapcsolatban határozatot kellene
elfogadni. A kultúrotthon tervei elkészültek azt is át, kellene a testületnek néznie. A
határozat lényege, hogy együttműködünk az egyesülettel. Ez a pályázat nagyon
szigorú kereteket szab, ez már a második forduló, a címet már elnyertük, a cím
birtokosi okirat is megérkezett. A II. fordulóban a konkrét műszaki tartalommal kell
megtölteni ezt a pályázatot. A pályázat meghatároz kötelezendően ellátandó feladat
sorokat, ezeket mindenképen vállalni kell, és ezeken felül még vannak vállalható
opciók, mindegyikhez elő is ír megfelelő nagyságú terem méretet. Az épületnek
teljesen akadálymentesnek kell lennie, babapelenkázónak, babakocsi tárolónak stb.
A kultúrotthonunknak, ami valamikor felépült sajnos olyanok az adottságai amilyenek.
A pályázat kiírója ezt nem nagyon vette figyelembe, nyilván ahány ilyen pályázat van
annyi egyedi speciális eset. Egyeztettünk a tervezővel, hogy hogyan lehetne a
legpraktikusabban átalakítani az otthont. Az első verzió szerint le kellett volna
választani a nagyteremből, ez lett volna a legrosszabb megoldás. Ez az egyetlen
normális méretű terem, ahol rendezvényt lehet tartani. A végén abban maradtunk,
hogy előrefelé lesz bővítve a kultúrotthon, de ezzel nyilván a homlokzat meg fog
változni, modernebb lesz. Nem tudunk jobb megoldást, hogy megfelelő teret nyerjünk
és mindennek meg legyen a helye. Hátra felé próbáltunk bővíteni, de ez olyan
szintbeli meg bejárási problémákat okozott volna, hogy elvetettük.
Török János: Mi a második napirendi pont?

Tóth Zoltán polgármester: A mozgó könyvtári feladatok vállalása, a könyvtári
szolgáltatásunk szakfeladaton van. Ebben a pályázatban vállalnánk, hogy lesz
rendes könyvtári szolgáltatás, akár mozgó könyvtári szolgáltatás is. Ez plusz
normatívával is jár, évi 1 millió forinthoz juthatunk így hozzá. Nyilván az első évben a
megfelelő szoftver megvásárlása miatt ennek a fele elköltésre kerül, de ez az alapja
ennek a szolgáltatásnak, utána viszont évi 1 millió forintot hoz. Azt kellene
megszavazni, hogy részt kívánunk-e ebben venni.
Török János: Javasolná, hogy a második napirendi pontot szavazzuk meg, és
menjünk ki a kultúrotthonhoz és nézzük meg a helyszínt. Azon gondolkodott, hogy a
tervező, hogyan akar főfalat megmozgatni, hogyan akarja a lépcsőt eltüntetni, hova
teszi a lépcsőt.
Bognár Gábor: Mennyire akarjuk felújítani?
Tóth Zoltán polgármester: Födém, fűtés, burkolat, tetőhéjazat, nyílászárók cseréje,
villany, vizesblokk. Minderre van 200.000 euró, átszámolta ez kb.: 50 millió, ebből
kell elkülöníteni 8 millió forintot eszközbeszerzésre, 42 millió forint marad a
felújításra.
16,50 perckor megérkezett Malagurszkiné Szabó Éva képviselő.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta a
mozgókönyvtárral kapcsolatban
76/2009 (IX.22) sz. önkormányzati határozat
Bajót Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az Esztergom - Nyergesújfalu többcélú kistérségi társulás
keretében megvalósuló mozgókönyvtári és közművelődési
feladatok ellátásához csatlakozni kíván, a megvalósításhoz
szükséges kötelezettségeket vállalja, a helyszínt és munkaerőt
biztosítja.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
Tóth Zoltán polgármester az elkészült terveket a képviselőknek körbe adta.
Tóth Zoltán polgármester: A tervezőre, Kátay Dórára rákérdezett, hogy mennyire
őrizhető meg a régi jelleg, azt mondta, hogy az ablakok okozzák a problémát, mivel
ívelt, egyedi gyártású ablakok vannak az épület elején. Jelentős költség lenne, és Ő
nem javasolja, inkább legyenek szabványos ablakok, mert költséghatékonyabbak.
Török János: Árajánlatot kell kérni több gyártótól, hogy ki az, aki ennyi nyílászárót
olcsóbban ide ad.

Tóth Zoltán polgármester: Mindenki előtt legyen tiszta, hogy ez közbeszerzési
eljárás köteles projekt lesz, ettől függetlenül lehet bekérni árajánlatokat.
Török János: lehet meghívásos is, nem?
Tarnóczy Tünde körjegyző: Nem biztos, a meghívásosnak az a lényege, hogy
speciális feladatot kell ellátnia, ebben nincs speciális feladat. Ilyenkor kötelező
közbeszerzési szakembert alkalmazni, majd az megmondja milyen közbeszerzés alá
esik.
A képviselő-testület a terveket részletesen átbeszélte
Bognár Gábor: Sajnálja a 3 boltíves ablakot, teljesen elveszíti az épület jellegét.
Tarnóczy Tünde körjegyző: Jóval drágább lenne a boltíves ablak.
Török János: Honnan tudjuk, hogy drágább, több árajánlatot kell rá bekérni. Ha 2
millióval több lesz az ár, az Önkormányzatnak nem éri meg hozzá tenni.
Tóth Zoltán polgármester: Ha lesz miből.
Török János: Azt mondták, hogy 20 millió forint van lekötve.
Tóth Zoltán polgármester: Annak a forrásnak meg van a helye, megkezdett és
várható beruházások önrész fedezete, csak jelenleg nincs rá szükség, ezért van
lekötve.
Bognár Gábor: Olyan boltívet tegyünk, hogy a lépcső fölött is legyen, ezzel valamit
megmentünk, de nem sokat.
Török János: A boltívet, azért nem fogja a tervező elfogadni, mert a tetőszerkezet
nem jó hozzá. A közlekedő lépcső felett nyeregtetőt el tudna képzelni, mert az illik a
nyeregtetőhöz.
Malagurszkiné Szabó Éva és Paul Zoltánné képviselők 18,10 perckor elhagyta a
termet.
A boltíves ablakok körüli rövid vita után a polgármester javasolta a testületnek, hogy
ha a boltíves ablakok kialakítása nem haladja meg a maximum 3 millió forintot, ami
plusz költség az önkormányzatnak hozzá kell tenni, akkor legyen boltíves.
A képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta:
77/2009 (IX.22) sz. önkormányzati határozat
Bajót Község képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Öregkő-aljai
Pincebarátok Köre Egyesület jogosult az IKSZT elnevezésű

pályázat keretében megvalósuló beruházást, a címbirtokosi
okiratban feltüntetett ingatlanon (Művelődési Ház Bajót, Kossuth
L. u. 84.) megvalósítani és az ingatlant az üzemeltetési
kötelezettsége lejártáig használni. A Testület megismerte a
112/2009. (VIII.29.) FVM rendeletet, a fejlesztés megvalósítását
és a szolgáltatásfejlesztést szükségesnek találja és támogatja.
Felelős: Tóth Zoltán polgármester
Határidő: értelemszerűen

78/2009 (IX.22) sz. önkormányzati határozat
Bajót Község képviselő-testülete úgy dönt, hogy a boltíves
ablakok kialakításának költsége a 3 millió forintot nem haladja
meg és a pályázat benyújtására fennálló időbe belefér a
módosítás, akkor felhatalmazza a polgármestert az ablakok
megrendelésére és a tervek módosítására. Amennyiben az
ablakok kialakítása meghaladja a 3 millió forintot, vagy a
pályázat benyújtására fennálló időbe nem fér bele a
tervmódosítás, úgy az eredeti terv szerint valósítja meg az épület
átalakítását.
Felelős: Tóth Zoltán polgármester
Határidő: értelemszerűen

Tarnóczy Tünde körjegyző kérte a testületet, hogy vegye fel a testület napirendi
pontnak az orvosi Asszisztens pályázat elbírálását.
A képviselő-testület az ügyrendi javaslatot egyhangúlag elfogadta.
Tóth Zoltán polgármester: Kiírtuk a közalkalmazotti törvénynek megfelelően az
állásra a pályázatot, bezárult a határidő, 4 pályázat érkezett be.
A képviselő-testület, rövid egyeztetés után egyhangú, 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
79/2009 (IX.22) sz. önkormányzati határozat
Bajót Község képviselő-testülete úgy dönt, hogy az orvos
asszisztensi állás betöltésére Galba Sándorné Bajót, Kossuth L.
u 37 szám alatti lakos pályázatát fogadja el.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Zoltán polgármester

Tóth Zoltán polgármester: Az elmúlt testületi ülésen már tájékozattam a testületet,
hogy Botlik Béla a önkormányzatnak ajándékozza a 0157/32 hrsz-ú ingatlant. A
tulajdonjog bejegyzéshez a Fölhivatalnak testületi határozatra van szüksége,
melyben a testület a felajánlott területet elfogadja.
A képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
80/2009 (IX.22) sz. önkormányzati határozat
Bajót Község képviselő-testülete úgy dönt, hogy Botlik Béla Tát,
Nefelejcs út 5 szám alatti lakos tulajdonát képező 0157/32 hrsz-ú
ingatlant Bajót Község Önkormányzata ajándékba elfogadja.
Felhatalmazza a polgármester az ajándékozási szerződés
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Zoltán polgármester
Tóth Zoltán polgármester: Tájékoztatná a testületet, hogy a ravatalozóra és a
tűzoltószertárra benyújtott pályázataink nyertek. Az önrészre szeretne pályázatot
benyújtani a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Megyei Kistelepülési
Pályázati Alapjához, de ehhez a testület jóváhagyására van szükség.
A képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
81/2009 (IX.22) sz. önkormányzati határozat
Bajót Község képviselő-testülete úgy dönt, hogy tekintettel Bajót Község
Önkormányzatának rendkívül forráshiányos költségvetésére, a vidéki örökség
megőrzéséhez igénybe vehető támogatás 2055530068 azonosító számon
nyilvántartott támogatási kérelme alapján elnyert tűzoltószertár felújítás teljes
költségvetésének 25%-át – a felújítás ÁFA értékét – képező saját forrás
biztosítására, a Képviselő-testület pályázatot nyújt be a Komárom-Esztergom Megyei
Önkormányzat Megyei Kistelepülési Pályázati Alapjához 864.355 Ft kamatmentes
visszatérítendő támogatás igénybevételére.
Felelős: Tóth Zoltán polgármester
Határidő: 2009. október 3

82/2009 (IX.22) sz. önkormányzati határozat
Bajót Község képviselő-testülete úgy dönt, hogy tekintettel Bajót Község
Önkormányzatának rendkívül forráshiányos költségvetésére, a falumegújításra ésfejlesztéséhez igénybe vehető támogatás 2055530059 azonosító számon
nyilvántartott támogatási kérelme alapján elnyert ravatalozó felújítás teljes
költségvetésének 25%-át – a felújítás ÁFA értékét – képező saját forrás
biztosítására, a Képviselő-testület pályázatot nyújt be a Komárom-Esztergom Megyei

Önkormányzat Megyei Kistelepülési Pályázati Alapjához 1.856.566 Ft kamatmentes
visszatérítendő támogatás igénybevételére.
Felelős: Tóth Zoltán polgármester
Határidő: 2009. október 30.

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt a polgármester az ülést bezárta
Kmf.

Tóth Zoltán
Polgármester

Tarnóczy Tünde
körjegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Paul Zoltánné
Képviselő

Bognár Gábor
képviselő

Jegyzőkönyv
mely, készült Bajót Község
Képviselő-testületének
2009. szeptember 22-én megtartott
rendkívüli testületi üléséről

