Készült: Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 2009. november
26-án megtartott testületi ülésén.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Bajót, Kossuth Lajos utca 69 .
Jelen vannak:

Tóth Zoltán polgármester,
Bognár Gábor, Török Róbert, Paul Zoltánné, Malagurszkiné Szabó
Éva, Buzás Kelemen, Füle Regina 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 Füle Regina 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,/ 2010. évi koncepció megtárgyalása
3,/ 2009. 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,/ Egyebek
I. Napirendi pont: Beszámoló a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről,
eseményekről
Előadó: Tóth Zoltán polgármester
Tóth Zoltán polgármester: A két ülés között eltelt időszakról a képviselők a
beszámolót ( 1. számú melléklet ) kézhez kapták, a beszámolóval kapcsolatban van
e kérdése, hozzászólása valakinek.
Malagurszkiné Szabó Éva: Mi a Holcim Alapítvány?
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Tóth Zoltán polgármester: Ez az alapítvány arról a 300 millió forintos fejlesztési
keret sorsáról dönt, vagy azt kezeli, amiben benne van a bajóti 50 millió forintos rész
is. Alapítványon keresztül célszerű a Holcimnak a kifizetéseket megtennie, mivel így
tud adó kedvezményeket igénybe venni. Tudomása szerint nyár elején fogják
elkezdeni a gyár építését, az engedélyeik megvannak, a környezethasználati
engedély van csak felfüggesztve, az pedig nem halasztó hatályú az építésre.
Megkereste a Holcim képviselője, hogy Török Róbert kilépett az ellenőrző csoportból.
Helyette két jelöltje lenne, akit ebbe az ellenőrző csoportba delegálna az egyik Szabó
Péter, a másikat Buzás Kelemen képviselő úr javasolta Ő Fekete László. Még
egyikükkel sem beszélt, de ha a személyekkel egyetért a testület, beszélni fog velük.
Bognár Gábor: Nincs valaki, akinek környezetvédelmi végzettsége van?
Tóth Zoltán polgármester: Nem tudnak róla, holnap délig le kell adni a jelöltek
nevét.
Buzás Kelemen: Molnárné már beszélt a vejével?
Molnár Istvánné: Már említette neki, biztos vállalja.
Tóth Zoltán polgármester: A beszámolót még annyival egészítené ki, hogy az
E-onnal és a TIVI Kft-vel a közvilágításunk tartozása miatt tovább megy a hercehurca. Az e-onnál nagy fejetlenségek vannak, de az a véleménye, hogy be kell
tartanunk a szerződésben vállalt kötelezettségünket, nehogy szankciók érjék az
önkormányzatot később. Az e-onnál már a legfelsőbb szintet kereste meg, két levelet
írt nekik és erre meg is mozdult valami, mivel két hetet kértek, hogy áttekintsék és
kibogozzák a jelenlegi helyzetet. Akkor vagyunk hajlandóak utalni, ha egyértelmű
választ kapunk az e-ontól, hogy kinek és mennyit kell utalnunk. Ha leírják, hogy ezt a
helyzetet elfogadják és nem fognak szankcionálni, akkor is csak azt a helyzetet tudja
elfogadni, hogy visszamenőlegesen megfizetjük a TIVI Kft felé az adott időszak díjait
és 2010 január 1-től csak az e-onnal tudunk elképzelni szerződést.
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a polgármester beszámolóját.
II. Napirendi pont: 2010. évi koncepció megtárgyalása
Tóth Zoltán polgármester: A 2010. évi koncepcióról készült anyagot a képviselők
megkapták ( 2. számú melléklet) , úgy gondolja, hogy nem nagyon kell megtárgyalni,
mert még nincs elfogadott költségvetés, csak sarokszámok vannak. Javasolná a
2010. évi koncepció megtárgyalásának és elfogadásának elnapolását.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
112/2009. (XI. 26.) sz. önkormányzati határozat
Bajót Község képviselő-testülete a 2010. évi koncepció megtárgyalását
és elfogadását elnapolja a januári képviselő-testületi ülésre.
Határidő: 2010. január
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Felelős: Tóth Zoltán polgármester
II. Napirendi pont: 2009. III. negyedévi költségvetési zárás
Beterjesztő: Tóth Zoltán polgármester
Előadó: Molnár Istvánné pü. főmunkatárs.
Tóth Zoltán polgármester: A 2009. III. negyedévi zárásról készült anyagot a
képviselők kézhez kapták ( 3. számú melléklet ), a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta,
felkéri Török Róbertet a bizottság elnökét, mondja el állásfoglalásukat.
Török Róbert: A Pénzügyi Bizottság az önkormányzat 2009. III. negyedévi zárását
megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta::
113/2009 (XI.26) sz. önkormányzati határozat
Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Önkormányzat 2009. III. negyedévi gazdálkodási helyzetéről
szóló beszámolót elfogadja 123.385 eFt bevételi és 101.051 eFT
kiadási oldallal.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Zoltán polgármester
III. Napirendi pont: Rendeletmódosítás
Beterjesztő: Tóth Zoltán polgármester
Előadó: Molnár Istvánné pü. főmunkatárs
Tóth Zoltán polgármester: A 2009. évi rendeletmódosításról készült anyagot a
képviselők kézhez kapták ( 4. számú melléklet ), a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta,
felkéri Török Róbertet a bizottság elnökét, mondja el állásfoglalásukat.
Török Róbert: A Pénzügyi Bizottság az önkormányzat 2009. évi rendeletmódosítást
megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Bajót Község Önkormányzatának
19/2009.(XI. 26) számú rendelete
a 2009. évi önkormányzati költségvetésről
és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló
4 /2009.( II. 11.)számú rendeletének módosításáról
Bajót Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló –
többször módosított – 1992. évi XXXVIII. Törvény 65. § (1) bekezdése, valamint a
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68.§ (2) bekezdése alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az
államháztartás működési rendjéről szóló – módosított – 217/1998. (XII.30.)
Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2009. évi költségvetésről alkotott 4/2009
(II..11)számú költségvetési rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1.§
(1) (1) A 2009. június 30-a és november 26-a között átvett támogatások miatt az
alaprendelet 3.§ (1) bekezdésében megállapított
136.524 E Ft
22.817 E Ft
123.189 E Ft
28.817 E Ft
13.335 E Ft

Működési kiadással
Felhalmozási kiadással
Működési bevétellel
Felhalmozási bevétellel
Működési forráshiánnyal

és az önkormányzat 2009. évi
146.981 E Ft
29.578 E Ft
146.531 E Ft
30.028 E Ft
0 E Ft

Módosított működési kiadással
Módosított felhalmozási kiadással
Módosított működési bevétellel
Módosított felhalmozási bevétellel
Működési forráshiánnyal

állapítja meg.
(2)A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat
44.249 E Ft
12.237 E Ft
51.788 E Ft
22.041 E Ft
3.619 E Ft
10.315 E Ft
1.000 E Ft
5.571 E Ft
22.451 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

73 E Ft Felhalmozási tartalék
1.732 E Ft Működési tartalék
1.483 E Ft Felhalmozási kölcsön törlesztés
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
(3) Bajót Község Önkormányzat Képviselő-testülete a következő kiemelt bevételi
előirányzatokat határozza meg,
2.017 E Ft Intézményi működési bevételek
79.597 E Ft Önkormányzatok sajátos működési bevétele
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42.778 E Ft Önkormányzatok költségvetési támogatása
19.435 E Ft Véglegesen átvett pénzeszközök ( felhalmozási )
19.079 E Ft Támogatásértékű működési bevételek
13.653 E Ft Pénzforgalom nélküli bevételek
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
6,11,15,15/a,16,16/a, számú mellékletek tartalmazzák
3.§
(1) Ez a rendelet 2009. november 26-én lép hatályba. E rendelet hatályba lépésével,
egy időben a 4/2009 ( II.11.)sz. költségvetési rendelet 3.§. (1), (2), (3), (4),
bekezdése és a 4.§ (1) ,(8), bekezdése hatályát veszíti.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Tóth Zoltán
Polgármester

Tarnóczy Tünde
körjegyző

V. Napirendi pont: Egyebek

Tóth Zoltán polgármester: Az AVE Zrt. megküldte a 2010. évre az
árajánlatát. Idén részletesebb árajánlatot kaptunk, az áremelés mértéke elmarad az
inflációtól, az általuk javasolt emelés mértéke 5,03 %, ezt ő reálisnak találja és
javasolja a testületnek elfogadásra.
A képviselő-testület 1 nem, 1 tartózkodás és 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet
alkotta:
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Bajót Község Önkormányzatának 20/2009. (XI.26.) sz. rendelete a települési
szilárd hulladék kezeléséről szóló 7/2007 (IV.5.) sz. rendeletmódosításról jelen
jegyzőkönyv 5. számú melléklete

Tóth Zoltán polgármester: A Kistérségi Társulás keretein belül létrehozandó
mozgókönyvtárral kapcsolatos határozatunkat hatályon kívül kellene helyezni és
helyette egy kibővített, újat kellene elfogadnia a testületnek.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
114/2009. ( XI. 26.) sz. önkormányzati határozat
1.Bajót Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy Bajót Község
könyvtári feladatainak magasabb színvonalon történő ellátása érdekében a könyvtári,
közművelődési feladatokat 2010. január 1-től az Esztergom és Nyergesújfalu
Többcélú Kistérségi Társulás keretein belül kistérségi szinten kívánja ellátni.
2. A képviselő-testület az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi
Társulással a könyvtári feladatok kistérségi szinten történő megszervezése
érdekében – a határozat mellékletét képező tartalommal – könyvtárellátási
szerződést köt.
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Esztergom és
Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulással a könyvtárellátási szerződést Bajót
Község Önkormányzata nevében kösse meg.
Felelős: polgármester
Határidő: 2009. december 31.

Tóth Zoltán polgármester: Kéri, hogy a jegyzőasszony tájékoztassa a
testülete, hogy Motúz Péter ügye hogy áll.
Tarnóczy Tünde körjegyző: Az ügyvéd úr készített egy szerződés tervezetet, mely
2 részből áll (szerződés tervezetet a jegyzőkönyv 6. sz. melléklete tartalmazza). Az
első rész a jelenlegi szerződés, a második rész a jogról, az előbérlettről szól. Egyik
aggálya, hogy mivel feltételhez kötött a szerződés így nincs rendes felmondási idő.
A 2. rész már határozott idejű, 1 év felmondási időt tartalmaz. A bérleti szerződés
aláírása és elfogadása előtt figyelemmel kell lenni a testületnek a
vagyonnyilatkozatunkban, az Ötv-ben és az Áht-ban foglaltakra (Ismertette az alábbi
jogszabályok tartalmát).
Török Róbert: Mi van akkor, ha most csak a területet adjuk bérbe.
Tarnóczy Tünde körjegyző: Erről van most szó.
Tóth Zoltán polgármester: Azt rögzítjük, hogyha nem ütközik jogszabályba, akkor
elsősorban neki ajánljuk fel a hasznosítás jogát.
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Buzás Kelemen: A bérleti díj most 30.000 Ft, ennyi lesz akár 30 év múlva?
Tóth Zoltán polgármester: Nem, inflációkövető, bele van írva a szerződésbe. Amint
meg van a forrásfoglalás akkor már hatályát veszti.
Tarnóczy Tünde körjegyző: Ha megkapjuk az engedélyt akkor a helyébe lép egy új
bérleti szerződés, ami már magában fogja foglalni a vízkivételi díjat és a bérleti díjat
is. Az előszerződésnél veszélyként jöhet szóba még, hogy nem tudhatjuk, mi van ha
közbeszerzés, pályáztatás útján lehet e a vízkivétett biztosítani vagy a koncessziós
szerződést milyen feltételeket, kötelezettségeket ír elő számunkra. Akkor az
áthúzhatja az előbérleti jogot.
Bognár Gábor: A mennyiségre is oda kell figyelni. Ha bővíti, nehogy a másik forrás
elapadjon. A közkút meg maradjon.
Tóth Zoltán polgármester: Mi szabályozzuk le, a forrásfoglalás után. A forrás
hozamát megnézik, és arra állapítják meg az összes fizetendő díjat.
A képviselő-testület rövid beszélgetés után egyhangú 8 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
115/2009. (XI. 26.) sz. önkormányzati határozata a 61/2009.( IX.14.) sz.
önkormányzati határozat módosításáról
Bajót Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, a 61/2009.( IX.14.) sz.
önkormányzati határozatának 1. pontjában szereplő december 31-ig szövegrész
helyébe az alábbi szövegrész kerül:
„ a forrás forrásfoglalási létesítési és üzemeltetési engedélyéig”
Bajót Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, a 61/2009.( IX.14.) sz.
önkormányzati határozatának 1.pontját az alábbiak egészíti ki:
„A földbérleti szerződésében a forrás forrásfoglalási létesítési és üzemeltetési
engedély megszerzése után - amennyiben arra a jogszabályok lehetőséget
biztosítanak - előbérleti jog keretén belül határozatlan időre 1 éves rendes
felmondási határidővel bérletet biztosít a bérlő Motúz Péter szikvíz készítő
részére, melynek bérleti díját az engedélyek megszerzése után a Bérbeadó
határozza meg.”
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Zoltán polgármester

Bognár Gábor: A zárásban meglepődve látta, hogy mekkora az
önkormányzat pénzmaradványa, ezért azt javasolná a testületnek, mivel ténylegesen
kimagasló volt a munkavégzés az idei évben, összesen bruttó 500.000 Ft jutalmat
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szavazzanak meg a dolgozóknak, a polgármesternek és a körjegyző részére,
természetesen differenciálva. Ezzel szeretné elismerni a köztisztviselők munkáját.
A képviselő-testület rövid egyeztetés után egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
116/2009. ( XI. 26.) sz. önkormányzati határozata
Bajót község képviselő-testülete úgy dönt, hogy a körjegyzőség
azon dolgozóinak, a polgármesternek és a körjegyzőasszony
részére a falu ünnepségeinek megszervezéséért és egyéb
munkakörükbe nem tartozó munkavégzésért megbízási díjat
fizet, melynek összköltsége bruttó 500.000 Ft. Az összeget
költségvetésében biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Zoltán polgármester

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

kmf.

Tóth Zoltán
polgármester

Tarnóczy Tünde
körjegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Bognár Gábor
képviselő

Füle Regina
képviselő
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