Készült: Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 2010. január 28án megtartott testületi ülésén.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Bajót, Kossuth Lajos utca 69 .
Jelen vannak:

Tóth Zoltán polgármester,
Török János, Malagurszkiné Szabó Éva, Buzás Kelemen és Paul
Zoltánné és Füle Regina képviselők
Tarnóczy Tünde körjegyző

Tóth Zoltán polgármester a határozatképesség kinyilvánítása után köszöntötte a
megjelenteket, és az ülést megnyitotta.
Jegyzőkönyv hitelesítésre Paul Zoltánné és Török János 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, elfogadása
Beterjesztő: Tóth Zoltán polgármester
Előadó: Molnár Istvánné pü. főmunkatárs
3,/ A Bajóti Szikra Sportegyesület beszámolója
Előadó: Török Róbert az egyesület elnöke
4,/ Egyebek
I. Napirendi pont: Beszámoló a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről
eseményekről
Előadó: Tóth Zoltán polgármester
Tóth Zoltán polgármester: A két ülés közötti beszámolót minden képviselő kézhez
kapta ( 1.számú melléklet ), van-e kérdése valakinek az anyaggal kapcsolatban.
Török János: Részünkről van-e Leaderer pályázat beadva?
Tóth Zoltán polgármester: Igen, több is. Az önkormányzat részéről sport pályázat,
és 2 civil szervezet is nyújtott be pályázatot az egyik az asszonykórus, a másik a
pincebarátok köre.
Az egyesülethez jóval több pályázat érkezett be, mint
amennyire pénz van, de bízunk a pozitív elbírálásban. A pályázó civil szervezetek
vezetőinek azt javasolja, hogy mivel van lehetőség önkéntes hiánypótlásra,
menjenek el az egyesület munkaszervezetéhez és kérdezzék meg, hogy vannak-e a

beadott pályázatoknál hiányosság, mert ha igen akkor addigra be lehet szerezni a
hiányzó iratokat, adatokat, mire a hivatalos hiánypótlási felhívás megérkezik.
Török János: Most a téli időszakban az ember többet néz tévét, és látja, hogy
mennyi mindent csináltak az Alföldön a Leaderer program keretén belül.
Már többször javasolta, hogy a Lurdi barlang környékét is Kistérségi pályázat keretén
belül rakassuk rendbe.
Tóth Zoltán polgármester: A Leaderer program keretén belül elnyert pályázati
pénzből nem sokára elkezdődik a ravatalozó és a tűzoltószertára felújítása. A Lurdi
barlang környékével kapcsolatban komplexebb elképzelés van. Több település
közösen valósít meg egy programot, még ha azok önálló helyszínen valósulnak is
meg. Mogyorósbányának is volt egy felvetése, hogy egy erdei ösvény készítene, ami
a két települést kötné össze, a vége lehet a Lurdi barlangnál. Az előkészítő
munkálatok már folyamatban vannak.
Buzás Kelemen: Az óvoda felújítását milyen cég végzi?
Tóth Zoltán polgármester: Számára teljesen ismeretlen cég, Nyergesújfalu a
gesztor önkormányzat, és mivel a felújítás közbeszerzés alá esik, ezért Ők
pályáztatták meg a vállalkozókat. Holnapi nap fogják a cserepet leszállítani.
Költségvetésünkről néhány szót mondana, jelentős pénzmaradvánnyal fordultunk az
évvégén, ez 25 millió forint. Ez jól hangzik, de van négy pályázatunk, ami
utófinanszírozású, ennek a fedezetét fogja ez az összeg adni. Előfordulhat, hogy
néhány hónapig likvid hitelünk lesz, de amint a pályázati pénzek befolynak ez meg
fog szűnni. A 4 el nem bírált pályázatot hitelből kell majd finanszíroznunk, itt kamat
veszteségünk lesz. Három ilyen pályázat van a Kultúrotthon felújítása közel 60 millió
forint, a Szabadság utca csapadékvíz elvezetése mely kb. 50 millió forint, a
hulladéklerakó rekultivációját nem kell anyagilag finanszíroznunk, a negyedik a
legkisebb a Katona J. utca felújítása.
A közmunkaprogram nem olyan egyszerű dolog, mint először hittük, nagyon sok
adminisztrációval jár, a költsége sem csekély 1.200 eFt. A buszfordulónál önerőből el
tudjuk a burkolást végezni, a korlátok már helyben készülnek. A mederlapok öntését
intenzívebben szeretné csinálni és a vízelvezető árkok felújítását tavasszal el
tudnánk készíteni. Jelenleg a Millenniumi ház mögötti önkormányzati utat tisztítják a
cserjéktől, bokroktól közmunkásaink.
Török János: Miből tevődik össze a pénzmaradvány?
Tóth Zoltán polgármester: Pályázati forrásokból, Holcim pénzből, Kistérségi
támogatásból, az intézményeknél lévő forrás hiány csökkenés, létszámnál is volt
változás,és még sok-sok mindenből tevődik össze.
Török János: Az embereknek igénye van arra, hogy tájékoztassuk Őket a
költségvetésünk állásáról
Tóth Zoltán polgármester: A Kisbíróba fogunk egy tájékoztatót írni.
A képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal a polgármester beszámolóját
elfogadta.

II. Napirendi pont: 2010. évi koncepció megtárgyalása, elfogadása
Beterjesztő: Tóth Zoltán polgármester
Előadó: Molnár Istvánné pü. főmunkatárs
Tóth Zoltán polgármester: Az elmúlt testületi ülésen már ezt megvitattuk, most már
a fő vonalak látszanak. ( 2.számú melléklet)
A képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
1/2010 (I.28) sz. önkormányzati határozat
1. 2010. évi gazdálkodás folyamán az ésszerű takarékosság határain belül
prioritást kell biztosítani az önkormányzat kötelező feladatait ellátó
intézményhálózat, ( mely társulásban működik) működőképesség
megőrzésének.
2. Továbbra is nagy figyelmet kell fordítani a pályázati úton elnyerhető
forrásokra.
3. Az önkormányzatnál felmerülő kiadásokkal kapcsolatban kizárólagosan a
racionális takarékos megoldásokat kell választani.
Határidő: 2010. évi költségvetés elfogadása
Felelős: Tóth Zoltán polgármester
III. Napirendi pont: A Bajóti Szikra Sportegyesület beszámolója
Tóth Zoltán polgármester: A meghívóban tévesen szerepel, Török Róbert nem a
Szikra Sport Egyesület elnöke, hanem gazdasági vezetője.
Sajnos Török Róbert egyéb elfoglaltsága miatt az ülésen nem tud jelen lenni, de az
általa elkészített anyagot minden képviselő kézhez kapta. ( 3. számú melléklet)
Úgy tűnik, hogy az egyesület életében nagy változások állnak be, és ez nem az
önkormányzat hibájának róható fel. Sőt igazából senkinek nem róható fel, a
körülmények nem teszik lehetővé az egyesület tevékenységét, hogy abban a
formában folytassa, mint eddig. A gyerekhiány a legnagyobb ok. Nagyon nehezen
vehetők rá, hogy megmozduljanak, a játékosaink pedig elmennek más egyesülethez
pénzért játszani. Az önkormányzatnak az erejéhez képest kell a működést
biztosítani. Már sok emberrel beszélt, kár lenne az egyesületet veszni, hagyni.
Balogh András tudna abban segíteni, hogy elindulhasson az egyesület ősszel a
Megye III-ban. Az elnök elérhetetlen, nem tudjuk a címét, a telefont nem veszi fel és
nem hív vissza. Ő összehívott jövő hétre 16 embert, akiket neki javasoltak, hogy ők
tudnak segíteni. Ott ki fog derülni, hogy ki az, aki tenni akar ezért az ügyért. Az
egyesületnek igényeinknek megfelelően kell működni. A költségvetésben
természetesen terveztünk be pénzt az egyesület részére.
A képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal a beszámoló elfogadását
elnapolja.

IV. Egyebek

Tóth Zoltán polgármester: Döntést kellene hoznunk arról, hogy az óvoda
felújítására a pályázatot ismételtem beadjuk-e. Ez egy Önkormányzati Minisztérium
által kiírt pályázat, ugyan az a konstrukció, mint tavaly. Tavaly Nyergesújfalu nem
tolerált bennünket. Igyekezett lobbizni Miskolczi József polgármester úrnál, hogy ne
vegyenek el Bajtóttól minden lehetőséget, mondják meg, hogy Ők mit szeretnének.
Tavaly elkészült egy komplex pénzügyi terv, a pályázathoz minden ajánlatot
bekértünk. Most elkészül a tető és a nyílászárók cseréje, talán a fűtésrendszer
korszerűsítése és a szigetelés is fontos lépés lenne. Nem emlékszik, hogy ennek
mennyi volt a költségvetése, de valószínű, hogy már nem annyi, új árajánlatokat klell
bekérni. A pályázat önrésze 20 %. Abban kéri a testület támogatását, hogy ezt a
pályázatot adjuk be és biztosítsuk a 20 % önrészt a költségvetésből, ami nem lesz
több mint 1 millió forint.
Török János: Most ez kapcsolódik a tetőszerkezet felújításához?
Tóth Zoltán polgármester: Ugyan az a pályázat, csak újra kiírták. Nyergesújfalu
„lehappolta” elölünk, és le kellett faragni a mi pályázati részünket, mert Ő a gesztor,
mert Ő az, aki beadhatja. Mi nem is adhatjuk be, nem tudja a minisztérium, hogy mi
az, hogy társult üzemeltetés, az nem vagyonközösséget jelent. A saját
tulajdonomban fejleszteni akarok, akkor ne nyerges mondja meg, hogy én mit
csinálok benne, majd eldönti az itteni képviselő-testület. A minisztérium azt mondta,
hogy nem tudunk külön költségvetést készíteni. Mondtam, hogy hát hogy ne tudnánk,
hisz egymással is el kell számolnunk. A saját vagyonunkban akarunk értéknövelő
beruházást végezni.
A képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
2/2010. (I. 28.) sz. önkormányzati határozat
Bajót Község Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 1/2010 (I.19) ÖM
rendelet a bölcsődék és közoktatási intézmények infrastukturális
fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése támogatás
igénybevételének részletes feltételeiről szóló pályázati kiírása alapján a
Bóbita óvoda Bajóti Tagintézmény épületének szigetelésére és fűtés
korszerűsítésére pályázatot nyújt be.
A 6.092.501. Ft bruttó összegű pályázathoz szükséges 20% önrészt,
azaz bruttó 1.218.500 Ft beérkezett ajánlatok alapján a 2010. évi
költségvetésből biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Zoltán polgármester


Tóth Zoltán polgármester: A Pedagógiai Szakszolgálat átszervezésével
kapcsolatban a szót átadná a jegyzőasszonynak. A jelenlegi ellátási formán
változtatnának, plusz normatíva és a hatékonyság növelése érdekében. Ez azt
jelentené, hogy utazó pedagógusok látnák el a feladatokat és ez plusz normatívákkal
jár. ( 4.számú melléklet)
Tarnóczy Tünde körjegyző: Egységes Pedagógiai Szakszolgálat keretében
működtethető utazó gyógypedagógusi szakszolgálat létrehozásával elláthatóak a
helyi önkormányzatok feladatkörébe utalt integrált nevelés-oktatáshoz kapcsolódó, a
sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztéséhez szükséges feladatok. Bajóti
viszonylatban 2 fő pedagógust érint ez az átszervezés az Ő esetükben a munkáltatói
jogkör gyakorlója nem a Kernstok Károly Általános Iskola lesz, hanem a Pedagógiai
Szakszolgálat. Kötött felhasználású normatívaként a 2010/2011-es tanévben évi kb.
900 eFt/fő plusz normatív támogatás járna. Azon kívül, hogy pénzt nyerünk,
megoldódna az óvodában is az SNI gyermekek fejlesztése, nem kell pedagógust
elküldeni, és plusz normatívához jutunk. Eddig az óvodában, egy gyógypedagógus
vállalkozásban látta el az óvodát, külön pénzt fizettünk neki, ezt most
megspórolnánk.
Tóth Zoltán polgármester: A finanszírozásból kivonult a megye, így tudjuk csak a
költségeket csökkenteni.
Tarnóczy Tünde körjegyző: Lehet, hogy ehhez a társuláshoz még csatlakozik
Mogyorósbánya és Tát is. Tát, nem mindenáron akar csatlakozni, csak ha anyagi
előnye származik belőle.
Rövid egyeztetés után a képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

3/2010. (I. 28.) sz. önkormányzati határozat
Bajót Község Képviselő-testülete
1,) jóvá hagyja a Pedagógiai Szakszolgálat átszervezési eljárásának elindítását azzal
a céllal, hogy 2010.- szeptember 1-jétől Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
keretében utazó gyógypedagógusi szolgálat lássa el az integrált oktatásban
részvevő tanulók fejlesztését és a pedagógusok képzését a közoktatási
intézményekben a jelenlegi iskolai gyógypedagógusi létszám bevonásával.
2,) jóvá hagyja a Pedagógiai Szakszolgálat átszervezési eljárásának elindítását azzal
a céllal, hogy 2010.- szeptember 1-jétől Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
keretében a 0-3 év közötti gyermekek számára a korai fejlesztés és gondozás
induljon a jelenlegi iskolai gyógypedagógusi létszám bevonásával
3,) el határozza a Pedagógiai Szakszolgálat átszervezési eljárásának elindítását
azzal a céllal, hogy 2010. szeptember 1-jétől Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
keretében gyógytestnevelés szakszolgálatot működtessen.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Zoltán polgármester


Tóth Zoltán polgármester: Jung Levente Bajót, Kossuth L. utca 4 szám alatti
lakos a „falu feletti szőlőknél” lévő területekre adott be vételi ajánlatot. Különösen a
378 m2-es 0174/77 hrsz-ú területet szeretné megvásárolni, mely határos az Ő
földterületükkel. A körülötte lévő 12 db területet is szívesen megvásárolná. A
testületnek kell döntenie, hogy el akarja-e adni ezeket, a területeket. Ő azt mondja,
hogy ne adjuk el. Azt a kis területet javasolja csak eladásra, ami az Ő területük
mellett van.
A polgármester a térképen megmutatta
elhelyezkedését a testület tagjainak.

és

elmagyarázta

a

földterületek

Török János: A kis darab földet adjuk el neki, azzal a feltétellel, hogy
Szentkereszten megszünteti a méhészetet, felszámolja az ott lévő telepét,
Tóth Zoltán polgármester: Nem követett el ott semmilyen szabálytalanságot.
Török János: Ő bajóti és nem tetszik neki, hogy rontja Péliföld-szentkereszt képét.
Közmegbotránkozást okoz az, ami azon a területen van.
Tóth Zoltán polgármester: Az építésügyi hatóság megállapította, hogy semmilyen
törvénytelenséget nem követett el, ez le is van írva.
Török János: Nem képviseli Bajót ügyét ennél a hatóságnál senki sem, rá lehetne
hatni a Nyergesújfalui hatóságra, hogy esztétikailag is vizsgálja meg.
Tóth Zoltán polgármester: Mindenféle szempontból megvizsgálták.
Török János: Azt vizsgálták meg, hogy van-e építési engedélye, a saját
tulajdonában van-e a terület, nem akadályoz semmit, ez idáig rendben van, de
esztétikailag nem vizsgálták.
Ő csak úgy járul hozzá az eladáshoz, ha elbontja a telepét, a többi földet ha akarja
bérbe veheti.
Tóth Zoltán polgármester: Törvényi eszköz nincs a kezünkben. Ilyet Nem
köthetünk ki az eladás feltételeként.
A képviselő-testület további rövid egyeztetés, vita után 1 tartózkodással és 5 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta:

4/2010. (I. 28.) sz. önkormányzati határozat
Bajót Község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Jung Levente Bajót,
Kossuth Lajos utca 4 szám alatti lakos részére a 0174/77 hrsz-ú 378
m2-es területet 200 Ft/ m2-es áron azaz 75. 600 Ft-ért eladja,
amennyiben a vonatkozó földtörvény rendelkezéseinek megfelelően a
kifüggesztése során elővásárlási joggal nem kíván senki élni.
A többi földterületet amennyiben kívánja a képviselő-testület Jung
Levente számára bérbe adja, szintén a fent megjelölt földtörvény
rendelkezésének figyelembe vételével.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Zoltán polgármester
Tóth Zoltán polgármester: A Tűzoltószertár felújítását úgy pályáztuk meg, hogy
abban helytörténeti kiállítást rendezünk be, ami látogatható. Sok anyag van a faluban
szerte szét. Kérné a testület tagjait, hogy segítsenek ezeknek, a tárgyaknak a
begyűjtésében. Varga Gábor pedagógus a történelmi részt biztosítja a kiállítás
számára.
Rövid beszélgetés után a polgármester az ülést bezárta.
Kmf.
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