Készült: Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 2010. február 25én 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, Bognár
Gábor, Kriszeg Ilona és Paul Zoltánné és Török Róbert képviselők
Tarnóczy Tünde körjegyző

Tóth Zoltán polgármester a határozatképesség kinyilvánítása után köszöntötte a
megjelenteket, és az ülést megnyitotta.
Jegyzőkönyv hitelesítésre Buzás Kelemen és Kriszeg Ilona képviselőket kérte fel,
jegyzőkönyv - vezetőként, pedig Horváth Attilánét mutatta be.

Napirendi pontok:
1,/ 2010. évi költségvetés beterjesztése és elfogadása
Beterjesztő: Tóth Zoltán polgármester
Előadó: Molnár Istvánné pü. főmunkatárs
2,/ Szociális étkeztetés díjának megtárgyalása, elfogadása
3,/ A 0184 hrsz-ú terület értékesítésének megtárgyalása
4,/ SZMSZ módosítás

I. Napirendi pont: 2010. évi költségvetés beterjesztése és elfogadása
Beterjesztő: Tóth Zoltán polgármester
Előadó: Molnár Istvánné pü. főmunkatárs

Tóth Zoltán polgármester: Bajót Község Önkormányzatának 2010. évi
költségvetéséről készült anyagot minden képviselő kézhez kapta ( 1. számú melléklet
), a Pénzügyi Bizottság az anyagot megtárgyalta. Felkéri Török Róbertet a Pénzügyi
Bizottság elnökét, hogy mondja el a bizottság állásfoglalását.
Török Róbert: Bajót Község Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről készült
anyagot a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolja, azzal a
feltétellel, hogy a betervezett megbízási díj összegéről a testület a szeptemberi
testületi ülésen legyen döntés.
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A képviselő-testület rövid egyeztetés után egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi
rendeletet és határozatot hozta:
BAJÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2/2010.(II. 25.). számú rendelete
az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről
Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2010. évi pénzügyi
tervéről az alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet hatálya a képviselőtestületre, annak bizottságaira, Bajót Mogyorósbánya Körjegyzőségre és az önkormányzat által fenntartott költségvetési
szervekre terjed ki.
(2) E rendelet rendelkezéseit a helyi kisebbségi önkormányzat vonatkozásában a
kisebbségi önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (I.27.) számú
határozatában, foglaltak figyelembevételével lehet alkalmazni.
A költségvetés címrendje
2. §
(1) Az államháztartásról szóló törvény 67. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az
önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint a 13. számú
melléklet alapján állapítja meg.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetését
Működési bevételek főösszegét
Működési kiadások főösszegét
Működési forráshiány
Felhalmozási bevétek főösszegét
Felhalmozási kiadások főösszegét
Felhalmozási forráshiány

137.649 E Ft
147.649 E Ft
10.000 E Ft
76.800 E Ft
76.800 E Ft
0 E Ft

állapítja meg.
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A 10.000 E Ft működési forráshiányt a költségvetésben rövid lejáratú hitelként
szerepeltetjük ( működési) a fedezet megteremtése érdekében a polgármester
gondoskodik a hitelkérelem határidőben történő benyújtásáról külön képviselőtestületi döntés alapján.
(2) Bajót Község Önkormányzat Képviselő-testülete a következő költségvetési
kiadási előirányzat csoportokat, illetve kiemelt előirányzatokat határozza meg,
41.576 E Ft Személyi jellegű juttatások
10.616 E Ft Munkaadókat terhelő járulékok
52.025 E Ft Dologi kiadások
0 E Ft Egyéb folyó kiadások
28.308 E Ft Működési célú pénzeszköz átadás
5.275 E Ft Társadalom és szociálpolitikai juttatás
2.553 E Ft Non profit szervek támogatása
11.740 E Ft Felújítás
25.335 E Ft Beruházás
2.463 E Ft Felhalmozási pénzeszköz átadás
15.466 E Ft Felhalmozási tartalék
4.000 E Ft Föld terület vásárlás
7.296 E Ft Működési tartalék
31.975 E Ft Felhalmozási tartalék
1.267 E Ft Felhalmozási kölcsön törlesztése
az alábbi jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
(3) Bajót Község Önkormányzat Képviselő-testülete a következő kiemelt bevételi
előirányzatokat határozza meg,
2.542 E Ft Intézményi működési bevételek
77.994 E Ft Önkormányzatok
bevétele

sajátos

18.014 E Ft Önkormányzatok
támogatása

működési

költségvetési

E Ft Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
17.298 E Ft Támogatásértékű bevételek
72.662 E Ft Felhalmozási bevételek
25.919 E Ft Pénzforgalom nélküli bevételek
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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) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat - tájékoztató
jelleggel – mérlegszerűen önkormányzati szinten a 2. számú melléklet szerint
állapítja meg a képviselő-testület.
(6) A normatív állami hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület a 3,+/B.
számú melléklet alapján hagyja jóvá.
(7) Az önálló intézmény Bajót-Mogyorósbánya Körjegyzőség kiadásait és bevételeit a
4. számú melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(8) A kisebbségi önkormányzatok bevételeit, kiadásait elkülönítetten tartalmazó
mérleget a 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
4. §
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2010. évi költségvetését részletesen a
következők szerint állapítja meg:
(1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások feladatonkénti
részletezését a 6. számú melléklet szerint.
(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadások célonkénti
ütemezését a 6. számú melléklet szerint.
(3) Önkormányzat kiadási előirányzatát, feladatonkénti megoszlását a rendelet 16.
számú melléklete szerint.
(4) A több éves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) előirányzatait éves
bontásban a 8. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek
előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(5) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 7. számú melléklet
szerint.
(6) Az önkormányzat valamint az önálló és részben önálló intézmény költségvetési
létszám előirányzatát a 14. számú melléklet szerint fogadja el.
(7) A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, a költségvetési év
folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések ismeretében a 9.
számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(8) Az Önkormányzat által adott
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(8) A képviselőtestület az önkormányzat 2010. évi előirányzat-felhasználási
ütemtervét havi bontásban a 11. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A képviselő-testület az önkormányzat pénzellátási tervét havi bontásban a 12.
számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) Az önkormányzat a kiadások között 39.271 E Ft tartalékot állapít meg.
- melyből
• Működési tartalék
7.296 E Ft
- általános tartalék 7.296 E Ft

•

Felhalmozási tartalék

31.975 E Ft

- általános tartalék 31.975 E Ft
Részletes kimutatását a 16/A számú melléklete szerint hagyja jóvá.
( 11 ) Önkormányzat kiadásai és bevételeinek részletes kimutatása
•

A bevételek részletezését 15, 15/A, 15/B számú melléklet
tartalmazza részletesen

•

A kiadások részletezését 16, 16/A, 16/C, 16/B, 16/D
számú melléklet tartalmazza részletesen.
5. §

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. tv. 71. §-a
alapján:
„ A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 43. §-ának (1) bekezdésében
foglalt illetményalap 2010. évben 38.650 forint.”
A költségvetés végrehajtásának szabályai
6. §
Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester,
könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

a

7. §
(1) A 3. § (1) bekezdésében kimutatott forráshiány fedezetének megteremtése
érdekében a képviselő-testület elrendeli, hogy a Bajót - Mogyorósbánya
Körjegyzőség készítse elő az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe jutott
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önkormányzati kiegészítő támogatás benyújtásához szükséges igénybejelentést, és
elő kell készíteni a pénzintézethez benyújtandó hitelkérelmet.
(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény
kimunkálásáról, valamint a hitelkérelem és határidőben történő benyújtásáról a
polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
8. §
“(1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási
jogát 1.000.000 Ft összeghatárig - mely esetenként a 200 e Ft összeghatárt nem
haladhatja meg- a polgármesterre ruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a
kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester a következő testületi
ülésen tájékoztatja a testületet.
(3) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az
önkormányzat költségvetési előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési
rendelet módosításáról a képviselő-testület a jegyző által történő előkészítése után, a
polgármester előterjesztése alapján, negyedévente dönt.
9. §
(1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek rendeletben meghatározott
bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzatfelhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük
terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével
és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak
kötelezettséget.
(3) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük
terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem
emelhetik fel, csak a testület jóváhagyását követően.
10. §
(1) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások
felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
(2) A testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önállóan gazdálkodó
költségvetési szerv is köteles betartani.
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11. §
(1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek pénzellátásáról a Bajót Mogyorósbánya Körjegyzőség köteles gondoskodni a költségvetési rendelet 12. sz.
mellékletét képező pénzellátási terv alapján.
(2) Bajót - Mogyorósbánya Körjegyzőség az évközi előirányzat-módosításokról a
jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezeti.
12.§
Betétlekötés
(1) A szabad pénzeszköz lekötés tekintetében a képviselő-testület felhatalmazza
polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Záró és vegyes rendelkezések
13. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2010. január 1jétől kell alkalmazni.

Tóth Zoltán
Polgármester

Tarnóczy Tünde
körjegyző

Rendelet kihirdetve:

15/2010 (II.25) sz. önkormányzati határozat
Bajót község képviselő-testület úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2010.
évi költségvetésében szereplő megbízási díj összegéről 2010.
szeptemberében dönt.
Felelős: Tóth Zoltán polgármester
Határidő: 2010. szeptember 30.

Tarnóczy Tünde körjegyző: Az önkormányzatnak megvalósítási tervet kellene
készítenie, de hogy hagy nézzen ki még csak most ért be a minisztériumba a
közbeszerzése, ezért azt javasolták, hogy a testület mentse fel az önkormányzatot
2010-2011 évre a megvalósítási terv készítése alól.
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A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
16/2010 (II.25) sz. önkormányzati határozat
Bajót Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
Önkormányzatot és a költségvetési szervet felmenti 2010 és 2011. évre
a megvalósítási terv készítése alól.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Zoltán polgármester
II. Napirendi pont: Szociális étkeztetés díjának megtárgyalása, elfogadása
Tóth Zoltán polgármester: A szociális étkeztetésről készült anyagot minden
képviselő kézhez kapta, van-e valakinek kérdése hozzászólása a kiküldött anyag.
Buzás Kelemen: Már tavaly mondta, hogy a 85.500 Ft-os nyugdíjhoz ne adjunk
étkezési támogatást.
Török Róbert: Mi a kötelező feltétele annak, hogy az önkormányzat adja a
támogatást.
Tarnóczy Tünde körjegyző felolvasta a rendelet idetartozó rendelkezéseit.
Török János: Mivel falun lakunk, így ismerjük az itt lakók életkörülményeit. Az orvos
csak az egészségi állapotot tudja figyelembe venni.
Török Róbert: Az a lényeg, ha a rendeletben szereplő feltételeknek megfelel, akkor
meg kell adni. A másik kérdés az, hogy akinek 85.500 Ft felett van a nyugdíja annak,
elég-e ha 319 Ft-ot fizet, és ne fizessen-e többet.
Molnár Istvánné: A testület azt javasolhatja, hogy a 319 Ft ne a 85.500 Ft-tól hanem
a 70.000 Ft-tól legyen fizetendő.
Buzás Kelemen: Javasolná, hogy maradjon jelenleg így, mivel csak 7 főről van szó,
de ha drasztikus emelkedés mutatkozik az igényléseknél, akkor térjünk rá vissza.
Tóth Zoltán polgármester: Akkor fogadja el a testület így a rendeletet és a jegyzőnő
vizsgálja meg, hogy a táblázatban szereplő összeg magában foglalja-e a kihordási
díjat is.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta:
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Bajót Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2010.(II. 25.) számú rendelete a szociális étkeztetési díjáról
Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§. (1) bekezdésében, a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 10.§. (1) bek,
26.§., 32.§. (1),(3) bek., 37/D.§. (5) bek., 38.§. (9) bek., 43/B.§. (1) bek., 45.§. (1),(2)
bek., 47.§. (1),(4) bek., 50.§. (2) bek., 92.§. (1), (2) bek.,és a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 19.§. (1)
bek., 36.§. (1) bek., 38.§. (1) bek., 71.§. (3) bek., 112.§. (2) d./ pontjában, 160.§. (1)
bekezdésében, valamint a többször módosított 10/2005 (IX.15.) sz KT rendelet 10. §ában (továbbiakban: R.) kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
Az R. 10. §-ában biztosított étkeztetésért az alábbi térítési díjat kell fizetni:
Egy főre jutó -42750
összeghatárok
Fizetendő
202 Ft
térítési
díj
összege

42751-85500

85500-

246 Ft

319 Ft

c) a szolgáltatási önköltség magába foglalja 100 Ft/nap ebédhordási díjat is.
2. §
(1) A rendelet 2010. március 1-én lép hatályba. E rendelet hatályba lépésével egy
időben az 3/2009 (II.11.) sz: KT rendelete hatályát veszti.
(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.

Tóth Zoltán
Polgármester

Tarnóczy Tünde
körjegyző

III. Napirendi pont: A 0184 hrsz-ú terület értékesítésének megtárgyalása
Tóth Zoltán polgármester: A 0184 hrsz-ú terület az a vízmosás, amit a sportpálya
telekhatárainak rendezéséhez át kellett minősíteni. Oda jutottunk, hogy a hatóságoktól
megkaptuk a hozzájáruló nyilatkozatot, a földhivatalnál átvezettük. Egyik nap nála járt
Szabados András és társa és megbeszéltük, hogy nagyjából mit szeretnénk. Elsődleges
az lenne a fontos, hogy a most használt ingatlan rész legyen a valódi határ. A földúttal,
lejáróval. Pontosan ki kell mérni, úgy látja, hogy kevesebb a terület, mint amit át tudunk
adni, mint amennyit igénylünk. Tehát több területet kell Szabadoséknak átadniuk, mint
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amit mi a vízmosással vissza tudunk adni, érték egyeztetést kell folytatnunk, mert
kompenzációt kérnek. Erre még nem tértek ki, majd csak akkor ha látják a tényleges
állapot. Felhatalmazást kér a testülettől, hogy ezeket a földmérési munkálatokat
elvégezhesse és majd újra kell utána erről beszélni.
Bognár Gábor: Ezzel az Ő értékük növekszik, mivel ha nem lenne csere nem tudna a
területével mit kezdeni.
Tóth Zoltán polgármester: Ha nincs csere akkor mi rosszabbul, járunk, mert nem lesz
Szabadság utca vége, több kerítést le kellene bontani.

A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta:
17/2010 (II.25) sz. önkormányzati határozat
Bajót Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy a 0184 hrsz-ú ingatlan föld kimérési munkálataival
kapcsolatos teendőket ellátása.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Zoltán polgármester
IV. Napirendi pont: SZMSZ módosítás
Tóth Zoltán polgármester: Felvetésnek szánja, hogy a testületi ülés időpontját kérésre
átettük 17 órára és az a képviselő kolléga, aki kérte, azóta sem jár testületi ülésre.
Szerinte nyugodtan visszatehetnénk az eredeti 16 órára.
Török János: Egyetért vele. A hivatalban 15,30-ig van munkaidő, nem esik ki idő.
Buzás Kelemen: Aki vállal képviselőséget az járjon is el az ülésekre, vagy legyen
valamilyen szankció. Minél később kezdődik a testületi ülés annál nagyobb az esély
arra, hogy ideérnek.
A képviselő-testület rövid egyeztetés után 6 igen, 1 tartózkodás és 1 nem szavazattal az
alábbi rendeletet alkotta:

Bajót Község Önkormányzatának 4/2010 (II.25) sz. rendelete
az önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 10/2007 (IV.26) sz. rendelet módosításáról
Bajót község önkormányzat képviselő - testülete a helyi önkormányzatról szóló és
módosított 1990. évi LXV. tv. (továbbiakban: Ötv.) 1. § (6) bekezdése a) pontjában,
valamint a 18. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az Ötv. szabályainak
kiegészítéseként az önkormányzat és szervei szervezeti és működési
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szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) módosítása céljából az alábbi rendeletet
alkotja.
1.§.
Az R. 13.§ (1 ) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A képviselő-testület saját
munkaterve szerint tart ülést. Az éves munkatervben elfogadott képviselő-testületi
ülések kezdési időpontja: délután 16 óra.

2.§
(1)A rendelet 2010. február 25-étől lép hatályba. A rendelet hatályba lépésével egy
időben a 5/2008 (II.27) sz. rendelet hatályát veszti.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Tóth Zoltán
polgármester

Tarnóczy Tünde
körjegyző

Buzás Kelemen: Térjünk vissza a javaslatára. Sorozatban 6 ülésen nem volt jelen
Csontos képviselő úr.
Tarnóczy Tünde körjegyző: Nem tud, demokratikus választás van.
Tóth Zoltán polgármester: De tud, szerinte szabályozható az, hogy ha egy képviselő
rendszeresen nem látogatja a testületi ülést, akkor szankcionálható.
Török János: Valamilyen szankciót biztos lehet, utána kell nézni.

V. Napirendi pont: Egyebek
 Bognár Gábor: Azt szeretné elérni, hogy a bajóti környék erdőit, konkrétan a„Mány
oldal-ról és a bükkösről” van szó, elkezdték nagy erőkkel kivágni, és konkrétan tudja,
hogy azért jönnek erre felé, mert Pesten nagy a zöldmozgalom és nem mernek vágni.
Sávosan vágják a fákat, ez nem olyan öreg erdő, hogy ki kéne vágni. Hozni kéne egy
határozatot, hogy megnehezítsük a dolgukat, hogy számítsanak ellenállásra. A Vértes
erőművel van szerződésük fára.
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Tóth Zoltán polgármester: Beszélt a Pilis Parkerdővel, hogy hogyan folyik az
erdőgazdálkodás. Egész komoly szakmai képzést kapott hirtelen, erdőgazdálkodási terv
alapján dolgoznaK,. Azt javasolja, hogy hívják meg Tóth Zoltánt, a gazdaság vezetőjét,
aki
majd
elmagyarázza,
hogy
ez
miért
van.
A fa tolvajlás nagyobb kárt okoz, azt kérdezte meg, hogy hogyan lehet az erdőben
gallyat gyűjteni. Azt a választ kapta, hogy nem szívesen engednek be az erdőbe senkit,
mert minid elszabadul a pokol, aki bement ágfát szedni az később kivágja először a
karvastagságú, majd a vastagabb fát is. Azt kérte, hogy gondolkodjanak azon, hogy
esetleg az önkormányzattal kötnének egy megállapodást, természetesen erdészeti
felügyelet mellett, kijelölt6 területen a mi embereink kimennének egy Adott időszakban,
összegyűjtenék méterben a fát, behozatnánk, és szociális alapon tudnánk Adni az
időseknek, rászorulóknak. Azt mondták, hogy ezt végig gondolják és majd tárgyalunk
erről.
Bognár Gábor: Ő mondta, hogy meg fogják magyarázni. Az a baj, hogy nem ültetnek
csemetéket.
Török János: Meg kéne nézni, hogy hogyan lehet védettség alá venni az erdőt. A
tanácsi rendszerben volt ilyen.
Tóth Zoltán polgármester: Utána fog nézni.
 Paul Zoltánné: Mi van az óvoda cafetériájával?
Tarnóczy Tünde körjegyző: Egy hete beszélt a nyergesi jegyzővel és azt a
tájékoztatást kapta, hogy minden rendben van. Elfogad a testületük egy rendeletet,
amiben szabályozzák a közalkalmazottak cafetériáját és nem lesz kötelező étkeztetés.
Ma kapott egy telefont a bajóti tagintézmény vezetőtől, hogy az intézmény-vezető nem
tud semmiről. A rendeletet nem alkották meg.
 Tóth Zoltán polgármester: Nem fogadjuk el a költségvetésüket. Írunk egy levelet,
hogy
közös
testületi
ülésen
tárgyaljunk
róla.
Az elmúlt testületi ülés kérte a testülete, hogy bízza meg azzal, hogy az 1/2010 ÖM
rendelet értelmében meghirdetett pályázat keretében az óvoda fűtéskorszerűsítésére
próbáljunk meg pályázni. Írt levelet Miskolczi József polgármester úrnak, hogy
szeretnénk ismételten részt venni ezen a pályázaton, hiszen elsősorban a kis
települések részére lett kiírva. Tavaly is toleránsak voltunk, visszakoztunk és
Nyergesújfalu számára,. engedtünk, hogy meg tudják az elképzeléseiket valósítani, de
idén ismét szeretnénk egy kis részt ebből. A teljes pályázható összeg nettó 20 millió
forint, ebből kért bruttó 6 millió forintot egy beruházáshoz. Személyesen egyeztettünk
Miskolczi úrral. Azt ígérte megnézi a pályázatot és a testület elé viszi, majd tájékoztat,
hogy mi lett a pályázat sorsa. Hivatalosan a mai napig sem kaptunk semmilyen
tájékoztatást, de nem hivatalos forrásokból tudja, hogy nem adták be a bajóti pályázati
részt, sőt határozatot hoztak, nem kívánják beadni. Ez nem korrekt magatartás, tényleg
úgy hiszi, hogy ránk van szabva ez a pályázati forrás. Kértünk hivatalosan is
állásfoglalást, hogy mi történt a pályázattal, milyen döntés született, a mai napig nem
kaptunk semmit, mérgében fel hívta nyergest és kérte faxolják át a döntést. A testületi
határozatban nincs egy szó sem, hogy mi pályázni akarunk. Kért az előterjesztésből és
határozati javaslatokból is egy példányt, hogy a testület elé egyáltalán bekerült-e.
Bekerült, csak a polgármester felre tájékoztatta a testületet, azt állította, hogy Ők

12

finanszíroznak helyettünk, ez nem igaz, mert egy forintot nem kellett helyettünk fizetniük.
Ez az egy olyan pályázati forrás, hogy előre leutalják a pénzt, és utólag kell elszámolni
vele. Ma megfogalmaztak az önkormányzati miniszternek is egy levelet, és leírták, hogy
mi történt, és kérik a minisztériumot, hogy gondolják át azt, hogy hogyan akarják ezt a
pályázatot működtetni, mert nem hiszi hogy az volt a cél, hogy egy 3 milliárdos
költségvetésű városnak adjanak még 20 millió forintot, hanem hogy a kis településeken
segítsenek. Nyergessel nagyon nem szeretne tengelyt akasztani, de nem menne el ez
mellett szó nélkül. Holnap írunk levelet, hogy nem tartjuk ezt korrekt eljárásnak, nem egy
térségi szerepet betöltő városhoz méltó viselkedés. Nem rajtunk múlt, mi be akartuk adni
a pályázatot és valószínű, hogy nyertünk is volna.
Bognár Gábor: A kiírónak írjon.
Tóth Zoltán polgármester: Annak is írt, a határozatot mellé fogja tenni. Miért kell neki
engedélyt kérni, hogy a saját tulajdonában felújítást csináljon. A társulás a
működtetésről szól.
Török János: Dr. Völner Pálnak a Közgyűlés elnökének is kéne írni. Az ellenzéket kell
megkeresni.
Tóth Zoltán polgármester: Annak is elküldte a levelet. Nem számított arra, hogy a
polgármester ezt meg meri tenni.
 Török János: Úgy halotta, hogy ismételten lesz Dalostalálkozó a falunap után,
javasolná, hogy a nagy sátorba olyan dobogót kéne csináltatni fából, amit szét lehet
könnyen
szedni.
Tóth Zoltán polgármester: A falunapi rendezvényre beadtunk egy pályázatot, hogy
tartalmasabb
műsort
tudjunk
csinálni.
Jó
ötlet.
A színpadról és a sátorról rövid beszélgetés után a polgármester az ülést bezárta.
Kmf.

Tóth Zoltán
Polgármester

Tarnóczy Tünde
körjegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők.

Kriszeg Ilona
Képviselő

Buzás Kelemen
képviselő
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Jegyzőkönyv
mely, készült Bajót Község
Képviselő-testületének
2010. február 25-én megtartott
testületi üléséről
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