
Készült: Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 2009. december 
17-én megtartott testületi ülésén. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
                         Bajót, Kossuth Lajos utca 69 . 
 
Jelen vannak:     Tóth Zoltán polgármester, 

        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 Buzás Kelemen és Török Róbert képviselőket kérte fel, 
jegyzőkönyv - vezetőként, pedig Horváth Attilánét mutatta be. 
 
 
Napirendi pontok: 
 
1,/ 2009. év értékelése  
      Előadó: Tóth Zoltán polgármester 

 
2,/ Hétforrás 2010. évi víz-és szennyvíz díjak megtárgyalása, elfogadása  
 
3,/ 2010. I. félévi munkaterv megtárgyalása, elfogadása 

 
 4,/ Egyebek 
 
 
I. Napirendi pont: 2009. év értékelése 
 
Tóth Zoltán polgármester tájékoztatta a képviselőket a beadott és elnyert 
pályázatokról, továbbá elmondta, hogy a kerékpárútnál az áfa emelkedése és a  
kivitelező által végzett túlmunka igényei miatt, ez egy elég komoly összeg 3 millió 
forint. A kivitelező által kért pénz szerinte nem jogos. Többet számláztak a 
földmozgatásra, ami nem korrekt, ami viszont korrekt az a plusz jelzőtáblák 
kihelyezése, korlát elhelyezése, azok a dolgok amit a szakhatóság utólag előírt. 
Nekünk ebben most nem is kell döntenünk, Nyergesújfalutól kért információt, hogy 
Ők hogyan döntöttek ezzel kapcsolatban. Az látszik, hogy van tervezői hiba, a töltés 
mennyiség kiszámításánál, a tervező ezt elismerte, e miatt Nyergesújfalu város úgy 
döntött, hogy beperli a tervezőt, ennek az összegnek az erejéig. A tervezőnek van 
felelősségbiztosítása, tehát anyagi kár nem éri. Nyergesújfalu részéről is vannak 
olyan földmunkák, amire nem adtunk megbízást. Az elmondottakat csak 
tájékoztatásnak szánta, nem kell róla dönteni, amint Nyergesújfalu lezárja ezt az 
ügyet akkor lesz érdemes róla beszélni. 
Továbbiakban még elmondta, hogy a község területén milyen felújítások, 
karbantartások történtek, majd tájékoztatta a testületet az önkormányzat gazdasági 
helyzetéről. 
 



Török János: Csak gratulálni lehet, jó hallani az elért eredményeket. Az a lényeg, 
hogy a falunk jól járjon. 
 
 
Rövid beszélgetés alakult ki a kerékpárút építéssel és a vízelvezetéssel 
kapcsolatban. 
 
 
II. Napirendi pont: Hétforrás 2010. évi víz-és szennyvíz díjak megtárgyalása,   
                                  elfogadása ( 1. számú melléklet ) 
 
 
Tóth Zoltán polgármester: A Hétforrás Kft. gazdálkodásában jelentős változás állt 
be, az előírt megszorító intézkedések megtörténtek. Az 5,3%-os emelés szükséges a 
Kft. biztonságos működéséhez. Az emelést az alapdíj bevezetésébe javasolták 
beépíteni.  
Negyedév után megnézzük a Kft. gazdálkodását, hogy milyen irányba halad.  
 
 
A képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet és határozatot 
hozta: 
 
 
 

Bajót Község Önkormányzatának 21/2009 (XII.17.) 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: 
 

1. § 
Az R. az alábbi 23/A §-sal egészül ki: 
 
„23/A (1) Bajót Község Önkormányzatának képviselő-testülete Bajót Község 
területén a lakossági fogyasztóknál a 286 Ft/m3 + ÁFA vízdíjat és 239 Ft/m3 + ÁFA 
csatornadíjat állapít meg. Nem lakossági fogyasztók esetében a képviselő-testület 
420 Ft/m3 +ÁFA vízdíjat és 383 Ft/m3+ÁFA csatornadíjat állapít meg 2010 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 2010. január 1-én lép hatályba. 
(2) A rendelet hatályba lépésével egy időben a 14/2009 (VIII.25.) KT rendelete 
hatályát veszti. 
(3) a rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 
 
 
Tóth Zoltán        Tarnóczy Tünde 
Polgármester              körjegyző 
 
 
 

118/2009 (XII.17) 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: 2010. január 1 – 2010. december 31. 

 
 
 
 
III. Napirendi pont:  2010. I. félévi munkaterv megtárgyalása, elfogadása 
 
Tóth Zoltán polgármester: A 2010. I félévi munkatervet mindenki kézhez kapta van- 
e javaslata még valakinek. 
 
Török János: Neki lennének javaslatai. A Pedagógiai Szakszolgálat beszámolóját 
nem rég hallgatták meg, helyette szívesebben a sport beszámolóját hallgatná meg. A 
védőnő is nemrég számolt be tevékenységéről, helyette a Nyugdíjas klub vezetője 
számoljon be. A rendőrséget a polgárőrséggel egy napon javasolja meghallgatásra. 
A karitászosokat is egyszer be kellene számoltatni működésükről. 
 
Tóth Zoltán polgármester: Akkor a sportegyesületet januárra, a Nyugdíjas klubbot 
márciusban a Pedagógiai Szakszolgálat helyére tegyük. A védőnő helyére, április 
hónapra a polgárőrséget tesszük. A karitászosokat a II. félévben javasolja 
meghallgatni. 
 
A képviselő-testület a 2010. I félévi munkatervet a fenti módosításokkal egyhangú, 7 
igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  
 
 

119/2009. (XII. 17.) sz. önkormányzati határozat 
Bajót Község Képviselő-testület a 2010. I. félévi munkatervet 
jelen jegyzőkönyv 2. számú mellékletei alapján elfogadja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tóth Zoltán polgármester  



 
IV. Napirendi pont: Egyebek 
 
� Tóth Zoltán polgármester: A Kistérségi Társulási megállapodás 
módosítására a mozgókönyvtár kialakítása miatt van szükség, Négy település 
részvételével mozgókönyvtárat hoznánk létre, amit nem szakfeladaton látnánk el, ez 
plusz 1 millió forint támogatást jelent. 
 
 
A képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal az határozatot hozta: 
 
 

120/2009. (XII. 17.) sz. önkormányzati határozat 
Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a települési önkormányzat többcélú kistérségi társulásáról 
szóló 2004. évi CVII. Tv. 1. § (9) B pontja alapján az Esztergom - 
Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
Megállapodását a jegyzőkönyv 3 számú mellékletét képező 
tartalommal módosítja, egységes szerkezetbe foglalva fogadja 
el. 
Határidő: 2010.január 15 
Felelős: Tóth Zoltán polgármester 

 
 
 

� Tóth Zoltán polgármester: A hulladéklerakó rekultivációs pályázatával 
kapcsolatos anyagot minden képviselő megkapta ( 4. számú melléklet ). A határozati 
javaslat 3 részből áll, a terv elfogadásából, művelési ág változásról és 
felhatalmazásról. A pályázat támogatása 100%-os.  
  
A képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal az határozatot hozta: 
 
 

121/2009. (XII. 17.) sz. önkormányzati határozatú 
Bajót Község Önkormányzati Képviselő-testület 

 
A,) a bajóti hulladéklerakóra vonatkozó 2009. novemberében 
készült rekultivációs és utógondozási tervet elfogadja 
 

     B,) hozzájárul a bajóti 0157/31 hrsz-ú ingatlanon 586 m2        

       nagyságú terület művelési ág változásához 
 

a.) az új művelési ág: szemétlerakó 
 

     C,) felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges     
     nyilatkozatok aláírására, intézkedések megtételére. 

                               Határidő: 2010. január 31. 
                               Felelős: Tóth Zoltán polgármester 
 
 



� Tóth Zoltán polgármestert: A Kistérség nem kíván a dögkút rekultivációjával 
foglalkozni ezért kismunkacsoport szinten nyújtanánk be a rekultivációs pályázatot, 
Mogyorósbánya, Süttő és Lábatlan részvételével, Lábatlan lenne a gesztor 
önkormányzat. A pályázat önrésze 15%. A pályázat tényleges benyújtásáról, az 
önerő jóváhagyásáról később szükséges döntést hozni, jelenleg elvi támogatás 
szükséges. 
 
 
 
A képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal az határozatot hozta: 
 
 

122/2009. (XII. 17.) sz. önkormányzati határozatú 
Bajót Község Önkormányzati Képviselő-testület 
 
A,) pályázatot nyújt be a bajóti 1055 hrsz-ú dögkút 
rekultiválására és talajvíz figyelő kút kialakítására a KDOP-2009 
- 4.1.1.B pályázati kiírásra 
 
B,) felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 

                               Határidő: 2010. április 30. 
                               Felelős: Tóth Zoltán polgármester 
 
 
 
Tóth Zoltán polgármester: Térjünk vissza a kerékpárút költségére, az áfa miatt 
954.000 Ft túlszámlázás van. Kéri a testületet, hogy ezt fogadják el. 
 
 
A képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal az határozatot hozta: 
 

123/2009. (XII. 17.) sz. önkormányzati határozatú 
Bajót Község Önkormányzati Képviselő-testület az áfa emelés 
miatt a kerékpárút építésével kapcsolatos túlszámlázásból eredő  
954.000 Ft-os többlet költséget az előirányzat módosításnál a 
költségvetésből biztosítja. 

                                Határidő: folyamatos 
                                Felelős: Tóth Zoltán polgármester 
 
 
� Tóth Zoltán polgármester: A testületnek az IKSZT pályázattal kapcsolatban 
határozatot kellene hozni, hogy az Öregkőaljai Pincebarátok Köre Egyesület által a 
felújítás alatt a munkálatokat elvégezhesse. 
 

 
A képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal az határozatot hozta: 
 
 
 



124/2009. (XII. 17.) sz. önkormányzati határozatú 
1, Bajót Község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Bajót 
Község Önkormányzat tulajdonában lévő Bajót, Kossuth Lajos 
utca 84 ( hrsz: 551) szám alatti ingatlan Öregkőaljai Pincebarátok 
Köre Egyesület által – nyertes pályázat esetén – elvégzendő 
felújítási és bővítési munkáinak elvégzéséhez hozzájárul. 

 
2, Bajót Község Önkormányzat kijelenti, hogy az építettető az 
Öregkőaljai Pincebarátok Köre Egyesület (továbbiakban: 
Egyesület) az építési engedélyt az Egyesület kéri meg. 
Határidő: azonnal 

                                Felelős: Tóth Zoltán polgármester 
 
 

kmf. 
 
 
 
 
Tóth Zoltán                    Tarnóczy Tünde  
polgármester         körjegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jegyzőkönyv hitelesítők: 
 
 
 
Buzás Kelemen      Török Róbert 
képviselő                   képviselő 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jegyzőkönyv 
mely, készült Bajót Község  

Képviselő-testületének 
2009. december 7-én megtartott  

testületi üléséről 
 
 
 


