Készült: Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 2010. március 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, Bognár Gábor, Kriszeg
Ilona, Paul Zoltánné és Füle Regina képviselők
Tarnóczy Tünde körjegyző

Tóth Zoltán polgármester a határozatképesség kinyilvánítása után köszöntötte a
megjelenteket, külön és az ülést megnyitotta.
Jegyzőkönyv hitelesítésre Paul Zoltánné és Füle Regina képviselőket kérte fel,
jegyzőkönyv - vezetőként, pedig Horváth Attilánét mutatta be.
Napirendi pontok
1,/ Nyugdíjasklub beszámolója
Ea.: Krajcsovszki Zoltánné
2,/ Duna Takarékszövetkezet tájékoztatója
Ea.: Tóth Andrea
3,/ Beszámoló a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről
eseményekről
Előadó: Tóth Zoltán polgármester
4,/ Egyebek

I. Napirendi pont: Nyugdíjasklub beszámolója
Ea.: Krajcsovszki Zoltánné
Tóth Zoltán polgármester: Az írásos beszámolót minden képviselő kézhez kapta,
teljes körű beszámolót kaptunk, van-e valakinek hozzászólás, kérdése.
Török János: A munkatervet vagy a meghívóban szereplő napirendi pontot meg
kellene változtatni, mert a kiküldött beszámoló a népviseletes asszonykórus
beszámolója. Így a meghívót nem lehet a jegyzőkönyvhöz mellékelni.
Tóth Zoltán polgármester: Úgy gondolja, hogy miután a népviseletes asszonykórus
a bejegyzett szervezet, Őt tudjuk beszámoltatni. A meghívóban ezt a napirendi
pontot módosítjuk.
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Török János: A nyugdíjas klub szerinte „súlyosabb”, mint egy énekkar. Úgy is
mondhatjuk, hogy a nyugdíjasklub asszonykórusa.
Török Róbert: Igen, de mi az asszonykórust támogatjuk.
Török János: Azért javasolta annak idején ezt a napirendi pontot, hogy tudjuk, hogy
a nyugdíjasklub konkrétan mivel foglalkozik. Az asszonykórusról is kell beszélni,
mivel a nyugdíjasklubba tartozik.
Tóth Zoltán polgármester: Beszámoltatni csak olyan szervezeteket tudunk, akiknek
az önkormányzat anyagi támogatást nyújt.
Török János: A Jázmin asszonykórus a nyugdíjasklubnak egy csoportja.
Balázs Józsefné: Nem. Régen így volt, de most már külön működnek, az
asszonykórus egy bejegyzett civil egyesület.
Török János: Akkor nem is nyugdíjasok énekelnek benne?
Balász Józsefné: De, nyugdíjasok énekelnek.
Krajcsovszki Zoltánné: Egy nyugdíjas sem jön el szerdánként a gyűlésekre, csak a
nyári kirándulásokon, strandolásokon vesznek részt.
Tóth Zoltán polgármester: Javasolja, hogy a meghívóban a nyugdíjasklub
beszámolója helyett a „Jázmin asszonykórus beszámolója és tájékoztatás a
nyugdíjasklub működéséről” napirend szerepeljen.
A képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
18/2010. (III.25.) sz. önkormányzati határozat
Bajót Község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a napirendi pont
„nyugdíjasklub beszámolója” neve helyett a „Jázmin
asszonykórus beszámolója és tájékoztatás a nyugdíjasklub
működéséről” napirend szerepeljen.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Zoltán polgármester
Török János: Mereven nem lehet kettéválasztani a nyugdíjasklubbot és az
asszonykórust. Ugyanazok a személyek vannak mindkettőben. Semmi baja a
beszámolóval, csupán a címmel, így ezt a beszámolót nem lehet a jegyzőkönyv
mellé tűzni.
Tóth Zoltán polgármester: Ezt már megbeszéltük, térjünk át a beszámolóra.
Bognár Gábor: Nagyon korrekt beszámoló. A ruhafelújítás, mint olvasta elmarad,
mivel nem kaptak támogatást.
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Tóth Zoltán polgármester: Sajnos nem nyertek, a Leader pályázat keretében
szeretnének pályázni eszközökre.
Török János: Nem kötözködni akar, de tudja, hogy most a legutóbb próbáltak olyan
embert keresni, aki segít az éneklés minőségének javításában. Mennyire sikerült ez?
Hosszútávon működik a felkérés vagy csak egy bizonyos alkalomra szóló dolog volt,
mert egyik alkalommal ragyogóan énekelnek, a másik alkalommal pedig csapni
valóan. Nincs egy olyan vezér egyéniség az asszonykórusban, aki hangot tudna
adni, illetve nótákat tudna összeállítani olyan rendezvényekre, amilyenre kell. Ez
márt régóta bántja a szemét, fülét, de amíg polgármester volt nem akarta szóvá
tenni. Neki az a bánata, hangsúlyozza, hogy van, amikor kifogástalanul és jó
ütembe, jó hangszínnel énekelnek, semmi kifogást nem lehet benne találni, a
következő alkalommal nem egyszerre kezdenek énekelni, az egyik mást mond, a
harmadik más hangszínnel kezd énekelni, erre nem lehet ráfogni, hogy népies dolog.
A népies dolgot, úgy kell képviselni, hogy most a Bajótot képviselem, és úgy kell
kiállni, hogy a bajóti embereket képviselem, és úgy állok ki, hogy a bajóti emberekre
hozok dicsőséget vagy elmarasztaló véleményt.
Balázs Józsefné: Nem hiszi, hogy különösebb elmarasztaló véleményt kaptak volna
bárhol is, ahol felléptek. Minden énekkarnál előfordulhat, hogy nem teljes az
összhang, így biztos náluk is volt ilyen, de azt is figyelembe kell venni, hogy igazából
itt 70 év körüli asszonyokról van szó, és nem lehet elvárni tőlük, hogy csodákat
adjanak elő. Kádárné Ibolyát kérték fel, hogy a minősítőre készítse fel az énekkart,
elvállalta és gyakoroltak, próbáltak. Nem gondolja, hogy állandó jelleggel kellene egy
zeneileg képzett személy. Az énekkar azért alakult, hogy a bajóti hagyományokat
vigye tovább, és ezt próbálja átadni a többi korosztálynak, és képviselje Bajótot.
Eddig még elmarasztaló kritikát nem kaptak sehol, nem hoztak szégyent a községre,
inkább azt mondták, hogy sikeres volt az énekkar. Azt mondja, hogy egy hasonló
énekkarnak zeneileg túl képzett vezetővel kell rendelkeznie. Ezek az asszonyok a
saját örömükre énekelnek, és azért, hogy együtt legyenek, és képviseljék, Bajótot.
Török János: Nem vitatkozna ezen, ez az Ő véleménye volt, és fent is tartja és
kimeri jelenteni, hogy neki ez az észrevétele. Megdicsérte az énekkart, amikor jól
énekeltek, akkor is mondott egy-két szót, amikor nem úgy sikerült.
Tóth Zoltán polgármester: Ő más véleményt fogalmazna meg. Van egy idősödő
társaság, akik felvállalják, hogy ennek a településnek őrzik a hagyományait, hogy ezt
jól, vagy rosszul teszik, azt gondolja, hogy ez tiszteletre méltó és becsülendő dolog.
Sokszor sok helyen járt velük. Van egy képzett énekkarunk is, de nem szabad
összehasonlításokat tenni a kettő között. Ez egy népzenei vonal, a másik képzett
egyházvilágú vonal. Egyik sem jobb a másiknál, mind kettő becsülendő. Vannak
bakik, de más minősítéssel rendelkező énekkaroknál is előfordul. Bronz fokozatot
kaptak a minősítésen. A kritika jó, mindig az a cél, hogy fejlődjünk valahová. Örül,
hogy van ilyen két társaságunk, akik törekszenek, hogy a falu életébe szint vigyenek.
Köszöni a sok munkát, és sok sikert kíván.
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A képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

19/2010. (III.25.) sz. önkormányzati határozat
Bajót Község Képviselő-testülete a Jázmin Népviseletes
Asszonykórus beszámolóját jelen jegyzőkönyv 1 számú
melléklete alapján elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Zoltán polgármester
II. Napirendi pont: Duna Takarékszövetkezet tájékoztatója
Ea.: Tóth Andrea
Tóth Zoltán polgármester: Az írásos beszámolót minden képviselő kézhez kapta,
annyit szeretne csak mondani, hogy az irattározással volt egy kis gondunk, amit
sikeresen megoldottunk.
Tóth Andrea: Nem szeretné felolvasni, amit leírt, csak annyit mondana el, hogy az
egyesüléssel az ország legnagyobb takarékszövetkezet lettek. A kialakult jó partneri
kapcsolatot szeretnék megerősíteni. Több új termékük is van, a „ Jogsit Nekem” és a
„Takarék doboz” , mely a maga tekintetében egyedülálló a pénzintézetek
kínálatában.
Az irattár valóban nem felelt meg, de az átköltözéssel megoldódik néhány héten
belül a problémájuk.
Török János: Az egyesülés Halászival jól működik? Mennyi többlet feladattal jár az
egyesülés?
Tóth Andrea: A párhuzamosan futó munkákat próbálják kizárni. A két
takarékszövetkezet egyesülése iszonyú munkával járt, ilyen még nem volt az
országban. Pozitív irányban haladunk, jó kimondani, hogy egyedülálló termékeink
vannak, hogy mi vaqyunk a legnagyobb takarékszövetkezet az országban. Jól
tudunk együtt dolgozni, a távolabbi fiókokat fel kell vállalni.
Bognár Gábor: Ki a tulajdonos?
Tóth Andrea: A takarékszövetkezetnek 250 magyar magánszemély a tulajdonosa.
Mi is érezzük a válság hatását.
Tóth Zoltán polgármester: A válság érezhető a hiteleknél?
Tóth Andrea: Igyekszünk olyan konstrukciót kialakítani, hogy ne kerüljön a partner
utcára. Magánszemély esetében, ha szól, megpróbálunk valamilyen megoldást
találni. Nincsenek olyan ügyleteik, amik a működésüket veszélyeztetné.
Tóth Zoltán polgármester: Van olyan példájuk, hogy az önkormányzat
megvásárolta a bedőlt hitelű személy ingatlanát és aztán visszabéreltette vele.
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Tóth Andrea: Úgy gondolja, hogy az csak ötlet volt, semmilyen kidolgozás nem
készült rá. A technikai kivitelezést nem is látta, teljesen kivitelezhetetlen, miért kell
megtennie az önkormányzatnak.
Bognár Gábor: A most bejött hitelezési szigorítás, mennyire nehezíti a hitel felvételt.
Tóth Andrea: Júniustól nem csak az ingatlan értékét, hanem a család
életkörülményeit, bevételét is vizsgálni kell, megszűnik a minimálbéres hitelezés, az
önrész nélküli hitel felvétel.
A képviselő-testület további rövid beszélgetés után egyhangú, 7 igen szavazatta az
alábbi határozatot hozta:
20/2010. (III.25.) sz. önkormányzati határozat
Bajót Község Képviselő-testülete a Duna Takarékszövetkezet
beszámolóját jelen jegyzőkönyv 2 számú melléklete alapján
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Zoltán polgármester

III. 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 ( 3 számú melléklet ), van-e kérdése valakinek az anyaggal kapcsolatban.
A beszámolóval kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület a
polgármester beszámolóját egyhangúlag elfogadta.
IV. Napirendi pont: Egyebek

Tóth Zoltán polgármester: A dögkút rekultíválására kisebb társulás
keretében pályázunk. A gesztori feladatok elvégzésével Lábatlan Város
Önkormányzatát bíznánk meg. A pályázatba a sikerdíj beépíthető. A kiküldött
táblázatba javasolta, hogy ne legyenek egyforma összegek, ha nem azok a
beruházás arányában legyenek elosztva. Ha a pályázat nyertes lesz akkor ezt az
összeget vissza fogjuk kapni és nem ennek az összegnek nem lesz jelentősége.
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A képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:


Tarnóczy Tünde körjegyző: Az őszi helyi kisebbségi képviselő választásra
meg kell a testületnek választania az SZSZB tagokat. Javasolná megválasztásra
Jámbor Andreát, Kádár Ferencet, Misur Mihálynét, Katonáné Kállai Krisztinát és
Buzás Gabriellát, a póttag Demay Ilonát.
A képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
22/2010. (III.25.) sz. önkormányzati határozat
Bajót Község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2010. évi
kisebbségi képviselő választás Szavazatszámláló Bizottság
tagjává Jámbor Andrea Bajót, Szabadság utca 38, Kádár Ferenc
Bajót, Kossuth Lajos utca 74, Misur Mihályné Bajót, Dobozi
Mihály utca 16, Katonáné Kállai Krisztina Bajót, Öregkő utca 3,
Buzás Gabriella Bajót, Kossuth Lajos utca 161., póttagnak
Demay Ilona Bajót, Táncsics Mihály utca 13,. szám alatti
lakosokat választja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarnóczy Tünde körjegyző

Tóth Zoltán polgármester: Bognár Gábor képviselő úr egyik partnere
bejelentkezett hozzám, mivel községünkben szeretne irodát bérelni alkusz cégének.
Kértem tőle egy rövid bemutatást, amit minden képviselő számára kiküldtünk. Egy kis
irodát működtetnének, ami nem jelent állandó ott létet, a helységet tárgyalás céljára
használnák. Két munkahelyet teremtenének, egyet személy ügynöki, egyet pedig
adminisztratív munkakörben foglalkoztatnának. A Millenniumi házban tudnánk
számukra megfelelő helységet biztosítani, ami után, bérleti díjat fizetnének. Ha az
IKSZT pályázatunk nyerne, akkor a Művelődési házban tudnánk helyet biztosítani
számukra. Bérleti díjként a 10-15.000 Ft lenne számukra elfogadható. A lakosságnak
is nagyon jó lenne, mivel helyben tudná intézni az ilyen fajta ügyeit.

Tarnóczy Tünde körjegyző: A millenniumi ház bérleti díjairól helyi
rendeletünk van melyet figyelembe kell vennünk.
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A képviselő-testület rövid egyeztetés után egyhangú, 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

23/2010. (III.25.) sz. önkormányzati határozat
Bajót Község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az L-Insurance
Biztosítási Alkusz Kft. részére a Millenniumi házban egy
helységet biztosít.
A bérleti díjat 12.500 Ft/hó összegben állapítja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Zoltán polgármester


Tóth Zoltán polgármester: Szeretné tájékoztatni a testületet, hogy egyszerre
4 beruházásunk van folyamatban. Minden képviselőnek ajánlja a figyelmébe, hogy
az óvodát nézze meg, ahol már befejeződött a tetőcsere és a nyílászárók cseréje.
A tűzoltószertár felújítása néhány napon belül elkészül. Abronits Róberttől kért
segítséget a két tűzoltókocsi felújításához. Ígéretet kapott tőle, hogy a felújítás
költségeit kifizeti.
A ravatalozó felújítása is lassan elkészül.
A Katona József utca felújítása is elkezdődött, sajnos csak húsvét után tudunk
aszfaltozni, mivel a keverőtelepek csak 8-án nyitnak.
Az IKSZT pályázatunkat befogadták, a hiánypótlásokat teljesítettük. Ugyan ez a
helyzet a Leader pályázatunkkal kapcsolatban is, a sportra benyújtott pályázatunkat
befogadták. A Dobozi Mihály utcai hulladéklerakó rekultíválására benyújtott
pályázatunk is rendben van. Az MNV Zrt.-vel kapcsolatban elmondaná, hogy meg
történt a 6 hektáros telek becslése, már csak egy aláírás hiányzik, hogy az ügy
lezáruljon.
Kéri a testület tagjait, hogy gondolkodjanak el azon, hogy mi legyen az öreg iskola
épületével. Rohamosan romlik az épület állaga. Teljes tetőcserére lenne szükség.
Török Róbert: A tetőcserének addig nincs értelme amíg a szigetelés nem történik
meg, mert a falak meg vannak repedve.
Tóth Zoltán polgármester: A torna szobában 60 cm magasan és 1 méter szélesen
fel van púposodva a talaj. Akármire még bérbe sem tudjuk adni, mert a templom van
a közvetlen szomszédságában.
A Mohácsi Kft.-vel 4 sablont készítetett, hogy hatékonyabb legyen a betonelem
öntés. A forrásnál próbáljuk először az árkot helyreállítani.
Füle Regina: A kerékpárút garanciális javításaival mi van.
Tóth Zoltán polgármester: A nagy omlást megcsináltatták, használatba vételi
engedély még a mai napig sincs meg. Helyre kell állítani az árkot. A kivitelező más
megoldást javasolt az árok lekészítésére, de nem úgy készítették el.
Füle Regina: Ha kész lesz a tisztítómedret, ki fogja tisztítani.
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Tóth Zoltán polgármester: Mi a bajóti részt, Nyergesújfalu a nyergesi részt. A
problémát jelezni fogja Nyergesújfalu felé.
Rövid beszélgetés után a Tóth Zoltán polgármester az ülést bezárta.
Kmf.

Tóth Zoltán
Polgármester

Tarnóczy Tünde
körjegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők.

Paul Zoltánné
Képviselő

Füle Regina
Képviselő
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Jegyzőkönyv
mely, készült Bajót Község
Képviselő-testületének
2010. március 25-én megtartott
testületi üléséről
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