Készült: Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 2010. április 29én megtartott testületi ülésén.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Bajót, Kossuth Lajos utca 69 .
Jelen vannak:

Tóth Zoltán polgármester,
Török János, Buzás Kelemen, Bognár Gábor, Török Róbert, Paul
Zoltánné, Malagurszkiné Szabó Éva és Kriszeg Ilona képviselők
Tarnóczy Tünde körjegyző

Tóth Zoltán polgármester a határozatképesség kinyilvánítása után köszöntötte a
megjelenteket, külön és az ülést megnyitotta.
Jegyzőkönyv hitelesítésre Török Róbert és Török János képviselőket kérte fel,
jegyzőkönyv - vezetőként, pedig Horváth Attilánét mutatta be.
Napirendi pontok
1,/ Polgárőrség beszámolója
Ea.: Gődér Sándor
2,/ Rendőrség beszámolója
3,/ Beszámoló a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről eseményekről
Előadó: Tóth Zoltán polgármester
4,/ 2009.évi költségvetési zárás
Beterjesztő: Tóth Zoltán polgármester
Előadó: Molnár Istvánné pü. Főmunkatárs
5,/ 2010. I. negyedévi rendeletmódosítás
Beterjesztő: Tóth Zoltán polgármester
Előadó: Molnár Istvánné pü. főmunkatárs
6,/ Egyebek
Tóth Zoltán polgármester ügyrendi javaslatot tett, hogy a rendőrség beszámolóját
hallgassa meg először a testület, mivel már jelen van Borosháziné Végh Angéla
őrsparancsnok, és Gődér Sándor a polgárőrség vezetője telefonon jelezte, hogy az
ülésen nem tud részt venni.
A képviselő-testület az ügyrendi javaslatot egyhangúan elfogadta.

I. Napirendi pont: Rendőrség beszámolója
Tóth Zoltán polgármester: A rendőrség írásos beszámolóját ( 1. számú melléklet)
minden képviselő kézhez kapta van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
Török János: Nem a klasszikus körzeti megbízotti szolgálat, amit jelenleg Balog
Attila ellát. Az lenne az igazi körzeti megbízotti szolgálat, amikor csak a falut látná el.
Az a kérdése lenne, hogy az erdőben való motorozásokat hogyan lehetne
megszüntetni, mert nagyon zavaró, elfogadhatatlan, amit a motorosok művelnek. Az
erdő és a kirándulók nyugalmát zavarják.
Borosháziné Végh Angéla: Természetvédelmi területen motoroznak?
Török János: Igen.
Borosháziné Végh Angéla: A vadászokkal járták eddig körbe, mert nekik vannak
megfelelő terepjáróik, de felírja és hétvégén vagy nappali időszakokban meg lehet
ezt az ellenőrzést ejteni. Balog Attilát megpróbálja függetleníteni, most már van egy
újabb autójuk is.
Tóth Zoltán polgármester: A vállalkozóknak volt egy felajánlásuk egy motorra.
Többet kellene jelen lenni-e a faluban.
Borosháziné Végh Angéla: A körzeti megbízott a nap 24 órájában elérhető,
bármikor hívható, ha nincs szolgálatban, akkor is tudja az illetékest értesíteni.
Bognár Gábor: Amikor az előző körzeti megbízott sétált a faluban jobb volt a
közbiztonság. Még a legnagyobb hangúak is betartották a szabályokat. Attilának is
néha végig kellene sétálnia a falun.
Borosháziné Végh Angéla: A magántanulókkal is gond van, otthon unatkoznak.
Tóth Zoltán polgármester: A nevelőintézetbe elvitt gyermekek milyen büntetésre
számíthatnak.
Borosháziné Végh Angéla: A fiatalkorúakat nem büntetik annyira, mint a
felnőtteket.
További rövid beszélgetés után a képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
29/2010 (IV. 29) sz. önkormányzati határozat
Bajót
Község
Képviselő-testület
az
Esztergomi
Rendőrkapitányság Nyergesújfalui Rendőrőrs vezetőjének
Borosháziné Végh Angéla őrsparancsnoknak a beszámolóját
jelen jegyzőkönyv 1 számú melléklete alapján elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Zoltán polgármester

Borosháziné Végh Angéla őrsparancsnoknak elhagyta a helységet.
II. Napirendi pont: Polgárőrség beszámolója
Ea.: Gődér Sándor
Tóth Zoltán polgármester: Gődér Sándor jelezte, hogy egyéb elfoglaltsága miatt
nem tud a testületi ülésen részt venni, de írásos beszámolóját ( 2. számú melléklet )
minden képviselő kézhez kapta.
Mivel a beszámolóval kapcsolatban nem volt kérdés a képviselő-testület egyhangú,
8igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
30/2010 (IV. 29) sz. önkormányzati határozat
Bajót Község Képviselő-testület a polgárőrség vezetőjének
Gődér Sándornak a 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 időszakról szóló beszámolót ( 3.
számú melléklet ) kézhez kapták, van-e kérdés, hozzászólás az anyaghoz.
Török János: A Szikra elnökségi megbeszélés azóta volt, mióta megalakult újra?
Tóth Zoltán polgármester: Igen, egy kötetlen beszélgetés volt, azóta volt egy teljes
körű leltár. Sajnos olyan meghibásodások is vannak, amiket el kell végezni, a fűtést,
az elfagyott csapokat stb. Elkezdődött a szervezése a csapatnak. Elkezdődött az
építkezés, május 1-én, már lesz is egy-két mérkőzés.
Török János: A gázzal kapcsolatban leírtak mit takarnak.
Tóth Zoltán polgármester: Nem szükséges a korábbi gázszolgáltatótól vásárolnunk
a gázt, lehetőség van arra, hogy ha az ügyfél úgy gondolja mástól, szerezze be az
energiát. A gaz.hu-nál a vállalkozói és önkormányzati szektorban évi 5% a
megtakarítás, a magánszemélyeknél pedig 8% várható. A különbség okára nem
emlékszik pontosan. Ajánlatot fog készíteni az úr és majd meglátjuk. Szimpatikus
számára, hogy nem kell hűségnyilatkozatot aláírni, bármikor vissza lehet lépni.
Török János: Sütő Péter úrról kaphatnának egy tájékoztatást?

Tóth Zoltán polgármester: A Hétforrás Kft-nél jelentős változás volt, a korábbi
igazgató Vincze László megbízatása lejár május 1-én, és jelezte még évvégén, hogy
nem kíván semmilyen pozíciót betölteni, és elmenne nyugdíjba. Az állást
megpályáztattuk, 7 pályázat érkezett be, 5 pályázó az első körben egyéb okokból
kizárható volt, két pályázó maradt, akikkel érdemben érdemes volt beszélni. Az egyik
Hörömpöli Sándor aki a papírgyári szennyvíztisztítót kezelte, volt tapasztalata.
Végzettségében is hellyel-közzel megfelelt a feltételeknek. A másik jelölt Sütő Péter,
nyergesújfalui lakos, 100 %-ban megfelel a végzettsége, óriási gyakorlata van a
vízmű és csatorna területen. A személyes meghallgatásnál Sütő Péter került
kiválasztásra.
A képviselő-testület a polgármester beszámolóját egyhangúlag elfogadta.
IV. Napirendi pont: 2009.évi költségvetési zárás
Beterjesztő: Tóth Zoltán polgármester
Előadó: Molnár Istvánné pü. Főmunkatárs
Tóth Zoltán polgármester: A 2009. évi zárásról készült anyagot ( 4. számú
melléklet) a képviselők kézhez kapták, a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, felkéri
Török Róbertet a bizottság elnökét, mondja el állásfoglalásukat.
Török Róbert: A Pénzügyi Bizottság az önkormányzat 2009. évi zárását
megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
BAJÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
5 / 2010. ( IV.29. ) számú rendelete
az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról
Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított
1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában meghatározott jogkörében eljárva a 2009. évi
költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.
I. rendelet hatálya
1.§
A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzati költségvetési szervekre, a helyi
kisebbségi önkormányzatra és az önálló intézményre.

II. Az Önkormányzat zárszámadása
2.§
Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. évi költségvetésének
végrehajtását
150.044 E Ft Működési bevétellel
26.125 E Ft Felhalmozási bevétellel
122.000 E Ft Működési kiadással
26.774 E Ft Felhalmozási kiadással
26.347 E Ft Pénzmaradvánnyal
-ebből:
26.347 E Ft
Működési pénzmaradvány
0 E Ft
Felhalmozási pénzmaradvány
jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként
1,(15,16)számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

az

A kiadásokon belül
43.566 E Ft
11.588 E Ft
35.558 E Ft
17.737 E Ft
3.572 E Ft
9.979 E Ft
0 E Ft
2.946 E Ft
22.345 E Ft
0 E Ft
15 E Ft
0 E Ft
1.483 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
felhalmozási célú pénzeszközátadás
kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások
működési hitel törlesztés
Felhalmozási kölcsön törlesztés

(3) Az önkormányzat és az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv bevételi és
kiadási előirányzatainak teljesítését a 4, számú mellékletekben foglaltaknak
megfelelően hagyja jóvá.
(4) A Kisebbségi Önkormányzat kiadásait és bevételeit az 5 számú mellékletben
foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(5) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások
mérlegét a 2. számú melléklet szerint fogadja el.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait 6. számú
melléklet szerint fogadja el.

(7) Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok kimutatását a 16 számú melléklet
tartalmazza.
(8) Előirányzat felhasználási ütemtervet és a teljesítést a 11 számú melléklet
tartalmazza.
(9) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és
címenkénti alakulását a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 9. számú melléklet
tartalmazza.
(11) 2009. évi céljellegű támogatások részletes kimutatását a 8. számú melléklet
szerint hagyja jóvá.
(12) Az önkormányzat a 2009. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 2. tábla
szerint 685.877 E Ft-ban állapítja meg.( tájékoztató tábla ,3,4,5,6,7,) (1) A képviselőtestület a pénzeszközök változásának levezetését a 3-as számú mellékletben
szereplő adatok alapján hagyja jóvá.
(13)Bajót Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és az önálló
intézmény pénzmaradványát 26.347 E Ft-tal jóváhagyja 3/a számú melléklet alapján.
(

Bajót

Község

Önkormányzat

pénzmaradványa

25.384

ezer

Ft,

Bajót-

Mogyorósbánya Körjegyzőség pénzmaradványa 963 ezer Ft )
Az önkormányzat jegyzője a 2009. évi előirányzatokon történő átvezetéséről
gondoskodik.
Záró rendelkezések
3 § (1) Ez a rendelet a 2010.04.29. napján lép hatályba. A rendelet hatályba
lépésével egy időben a 1/ 2010.(II.03) Kt rendelete hatályát veszti.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Tóth Zoltán.
polgármester

Tarnóczy Tünde
körjegyző

V. Napirendi pont: 2010. I. negyedévi rendeletmódosítás
Beterjesztő: Tóth Zoltán polgármester
Előadó: Molnár Istvánné pü. főmunkatárs
Tóth Zoltán polgármester: A 2010. I negyedévi rendeletmódosításról készült
anyagot ( 5. számú melléklet) a képviselők kézhez kapták, a Pénzügyi Bizottság
megtárgyalta, felkéri Török Róbertet a bizottság elnökét, mondja el állásfoglalásukat.
Török Róbert: A Pénzügyi Bizottság az önkormányzat 2010. I negyedévi
rendeletmódosítását megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Bajót Község Önkormányzatának
6 /2010.(IV.29.) számú rendelete
a 2010. évi önkormányzati költségvetésről
és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló
1 /2010.( II. 25.)számú rendeletének módosításáról
Bajót Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló –
többször módosított – 1992. évi XXXVIII. Törvény 65. § (1) bekezdése, valamint a
68.§ (2) bekezdése alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az
államháztartás működési rendjéről szóló – módosított – 217/1998. (XII.30.)
Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2010. évi költségvetésről alkotott 4/2010
(II..25)számú költségvetési rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1.§
(1) (1) A 2010. január 1-e és április 30-a között átvett támogatások miatt az
alaprendelet 3.§ (1) bekezdésében megállapított

0

137.649 E Ft Működési bevételek főösszegét
147.649 E Ft Működési kiadások főösszegét
10.000E Ft Működési forráshiány
76.800 E Ft Felhalmozási bevételek főösszegét
76.800 E Ft Felhalmozási kiadások főösszegét
E Ft Felhalmozási forráshiány

és az önkormányzat 2010. évi

0

143.368 E Ft Működési bevételek főösszegét
153.368 E Ft Működési kiadások főösszegét
10.000 E Ft Működési forráshiány
76.800 E Ft Felhalmozási bevételek főösszegét
76.800 E Ft Felhalmozási kiadások főösszegét

E Ft Felhalmozási forráshiány
állapítja meg.
(2)A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat
43.983 E Ft
11.437 E Ft
52.025 E Ft
28.308 E Ft
2.553 E Ft
7.382 E Ft
4.000 E Ft
11.740 E Ft
25.335 E Ft
31.975 E Ft
2.463 E Ft
7.680 E Ft
1.267 E Ft

személyi jellegű juttatások
munkaadókat terhelő járulék
dologi kiadás
támogatásértékű működési kiadás
működési célú pénzeszközátadás államháztart.
kívülre
társadalom- és szociálpolitikai juttatás
föld terület vásárlás
felújítás
intézményi beruházási kiadások
Felhalmozási tartalék
Támogatásértékű felhalmozási kiadás óvoda
felújítás
Működési tartalék
Felhalmozási kölcsön törlesztés

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 sajátos működési bevétele
23.349 E Ft Önkormányzatok költségvetési támogatása
72.662 E Ft Véglegesen átvett pénzeszközök ( felhalmozási )
17.298 E Ft Támogatásértékű működési bevételek
0 E Ft Felhalmozási és tőke jellegű bevétel
0 E Ft Felhalmozási kölcsön
26.303 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 2010.április 30-án lép hatályba. E rendelet hatályba lépésével, egy
időben a 1/2010 ( II.25.)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

VI. Napirendi pont: Egyebek
Tóth Zoltán polgármester: Az előterjesztést minden képviselő kézhez kapta ( 6.
számú melléklet), bizonyos utógondozási munkálatokat kell felvállalnunk mind két
hulladéklerakóra, erről kell egy testületi határozat a pályázathoz.
A képviselő-testület rövid egyeztetés után egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi két
határozatot hozta:
31/2010 ( IV.29) sz. önkormányzati határozat
Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. hozzájárul a bajóti 0157/31, 0157/32, 0157/34, 0158, 178, 179, 183
ingatlanokon található hulladéklerakó rekultiválásához
2. vállalja, hogy a lerakót a fenntartási időszak végéig nem adja el, illetőleg nem
adja bérbe
3. vállalja az utógondozás költségeit
4. felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok megtételére
Határidő:
2010.június 30.
Felelős: Tóth Zoltán polgármester

32/2010 ( IV.29) sz. önkormányzati határozat
Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. Hozzájárul a nyergesújfalui 0120/4, 0120/6, 0120/7 ingatlanokon található
hulladéklerakó rekultiválásához
2. Vállalja, hogy a lerakót a fenntartási időszak végéig nem adja el, illetőleg nem
adja bérbe
3. Vállalja az utógondozás költségeinek arányos részét
4. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok megtételére
5. Az utógondozás koordinációs feladatainak ellátására Nyergesújfalu Város
Önkormányzatát, mint gesztort bízza meg.
Határidő: 2010. június 30.
Felelős: Tóth Zoltán polgármester

Tóth Zoltán polgármester: A korábbi előterjesztéstől eltérően a pályázaton
Bajót és Lábatlan Önkormányzatai indulnak, konzorciumi megállapodás keretében.
Mogyorósbánya a rendezetlen tulajdonviszonyok, Süttő önerő hiánya miatt lépett
vissza. A pályázat benyújtási határideje 2010. április 30. Mivel csak ketten maradtunk
a pályázatban ezért az önrész összege is megváltozott, 1.600 e FT lett, ami nem
kevés. A dögkutunkat viszont rekultiválni kell, vagy megoldjuk ebből a pályázati
forrásból és rászánjuk ezt a pénzt, vagy halogató technikát alkalmazunk, de előbbutóbb ennek meg kell tenni, és nem biztos, hogy lesz hozzá később forrás.
Buzás Kelemen: Mogyorós mit csinál?
Tóth Zoltán polgármester: Később megpróbálják, de nem tudja, hogy lesz-e
később, ezek a pályázatok ma vannak, holnap meg vagy van, vagy nincs. Nálunk a
pályázat készen van, elő van készítve, a jövő évi költségvetésben talán lesz rá pénz.
Bognár Gábor: Ez nem olyan pályázat, hogy előre kell meg finanszírozni, mert ha
igen akkor szerinte halasszuk későbbre.
Török János: Bajót és Lábatlan között csak ekkora a különbség, majd nem
egyforma.
Tóth Zoltán polgármester: A közbeszerzésre nekik van keretszerződésük, nekünk
pedig ki kell fizetni. Ha megint elhalasztjuk, akkor még drágább lesz.
Bognár Gábor: Jövőre a Művelődési házon kívül mi van betervezve?
Tóth Zoltán polgármester: Amíg az előfinanszírozott költségek nem folynak be,
addig, örülünk, ha a működésre van fedezet. Az első kifizetési kérelmet benyújtottuk,
4-5 hónap az átfutási idő, ha befogadják. A Művelődéi ház 53 millió forintos
beruházás, valószínűleg hitelt kell majd felvenni, amint bejön a pénz kifizetjük a hitelt
és csak kamat veszteségünk lesz. A másik lehetőség, hogy az 50 milliós Holcim
pénzt bevonjuk, de ez nagyon bizonytalan.
Török János: Csináltassuk meg, mert ha megint elhalasztjuk, még drágább lesz.

Tóth Zoltán polgármester: Ő is támogatja a dögkút rekultíválásának elvégzését.
A képviselő-testület rövid beszélgetés után 1 tartózkodás és 7 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
33/2010 ( IV.29) sz. önkormányzati határozat
Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
A.
Lábatlan településsel közösen pályázatot nyújt a KDOP-4.1.1.B kiírásra
„Lábatlan, Bajót felhagyott állati hulladékgyűjtőinek rekultivációja” címmel.
A pályázat összköltsége bruttó 14.601.925 Ft, melyből elszámolható költség
14.075.075 Ft, ebből támogatás 11.963.813 Ft (85%), önerő 2.111.263 Ft (15%). Az
önerő eloszlása Lábatlan: 1.201.467 (56,91%), Bajót: 909.796 Ft (43,09%), a nem
elszámolható költségekkel együtt: Lábatlan 1.392.091 Ft, Bajót 1.246.020 Ft.
A.
a pályázat megvalósításához szükséges 1.246.020 Ft (909.796 Ft
(15%)+336.224 Ft nem elszámolható költség) önerőt a 2010. évi költségvetésben
biztosítja.
B.
felhatalmazza a Polgármestert és a jegyzőt a pályázati dokumentáció
aláírására, a szükséges nyilatkozatok megtételére.
Határidő: 2010. május 15.
Felelős: Tóth Zoltán, polgármester


Tóth Zoltán polgármester: Nyergesújfalu Hivatásos Tűzoltósága vízszállító
gépjárműre pályázatot szeretne beadni, de sajnos az önrész nagyon magas 17 millió
forint, és ehhez kéri testületünk támogatását.
Tájékoztattam, hogy az elvi
támogatásunkról biztosítom, de anyagilag nem tudom, hogy a költségvetésből
mekkora támogatást tudunk nyújtani. Javasolja, hogy 200 e Ft-ot támogatást
nyújtson a testület.
Török János: Ha költségvetésünk engedi, támogassuk a pályázathoz szükséges
önrészt.
A képviselő-testület rövid egyeztetés után egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
34/2010 (IV. 29) sz. önkormányzati határozat
Bajót Község Képviselő-testület, úgy dönt, hogy a Nyergesújfalu
Város Hivatásos Tűzoltóságának vízszállító gépjárműre
benyújtandó pályázati önrészéhez 200.000 Ft támogatást nyújt.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Zoltán polgármester


Tóth Zoltán polgármester: A térfigyelő kamerák törvényes működési feltétele
az, hogy csak bizonyos szervek és hatóságok kezelhetnek ilyet, ilyen például a
közterület felügyelet. Ahhoz, hogy a miénk is hivatalosan működjön, és bármilyen
hivatalos eljárásban használhassák ezt az anyagot az Esztergomi Közterület
Felügyelethez csatlakoznánk. Ennek költsége néhány 10.000 Ft. lenne havonta. A
közterület felügyelő havonta kétszer 8 órát töltene a faluban, betartatná a közterület
használat rendeletünkben foglaltakat. Jelenleg elvi döntésre gondolt, ha konkrét
költségvetés lesz rá, akkor visszatérünk rá.
A képviselő-testület rövid egyeztetés után egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
35/2010 (IV. 29) sz. önkormányzati határozat
Bajót Község Képviselő-testület, úgy dönt, hogy a pontos költség
ismeretében újra tárgyalja egy közös közterület-felügyeletet
működtető hatósági igazgatási társuláshoz való csatlakozást.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Zoltán polgármester

Tóth Zoltán polgármester: A Mária út térségi koordinátora azzal kereset meg
bennünket, hogy a turistajelzéseket kiegészítenék a Mária Út megnevezésű
zarándokút jelzéseivel, és hogy a gyalogos áthaladást engedélyezzük számukra.
A képviselő-testület rövid egyeztetés után egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

36/2010 (IV. 29) sz. önkormányzati határozat
Bajót Község Képviselő-testület
1, hozzájárul ahhoz, hogy a Mária Út Közhasznú Egyesület
Felsőgalla templom és Péliföldszentkereszt közötti 0121/3, 094,
043, 0223 hrsz-ú területen tájékozódást, segítő jelzéseket
helyezzen el, azokat időről időre karbantartsa, szükség esetén
javítsa, cserélje.
2, Felhatalmazza a polgármestert az Útvonal-kijelölési
hozzájárulás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Zoltán polgármester


Tóth Zoltán polgármester: Tájékoztatná a testületet, hogy elkezdődik a Piros
iskola felújítása, átépítése, ennek kapcsán lesz némi változás az oktatás rendjében,
délután és délelőtt lesz tanítás. Ez az iskola busznál okoz gondot, a délutáni

tanításnál okozna plusz 1,5 millió forintnyi költséget. Ezt nem tudjuk vállalni.
Tulajdonképpen, aki a Piros iskolába jár az korábban is bejáró gyerek volt, mielőtt a
társulás létrejött. Az átmeneti 3,5 hónapra a szülőknek kell megoldani a gyerekek
bejáratását.

Tarnóczy Tünde körjegyző: A 2010-2011 tanévben 21 első osztályos lesz,
ebből 6 SNI-s. A közoktatási törvény előírja, hogy egy osztályban maximum 2 SNI
gyermek lehet. Osztálybontást kell csinálni, ez költségben idén nem jelent semmit,
mivel a pedagógus gyes-ről jön vissza és jelenleg is már a szabadságát tölti, aminek
az összege be van tervezve. Jövő évtől viszont ezen 1 fő plusz bérével számolni kell.
Bognár Gábor: Ezt ne engedjük meg.
Tarnóczy Tünde körjegyző: A törvény írja elő, nem tudunk mit csinálni.
Tóth Zoltán polgármester: Lobbizni kell az integráció ellen. Az SNI-s gyerekek
visszahúzzák a többieket.

Tóth Zoltán polgármester: Szintén csak tájékoztatásul mondaná el, hogy az
elmúlt időszakban komoly támadás érte, hogy nem vállalkozó barát, mert a munkákat
nem helyi vállalkozónak adja ki. Azért ez egy kicsit torz, mert bizonyos munkákat ki
lehet adni, másokat meg nem lehet. Amikor közbeszereztetni kell, és nem is mi
közbeszereztetünk, hanem egy gesztor település, akkor ezzel a problémával nem tud
mit kezdeni. Azt hiszi, hogy a beruházásainknál igyekszünk egy viszonylag lojális
elvet alkalmazni, ami kizárja és függetleníti azt, hogy az ember bármilyen módon
befolyásolható legyen, akár Ő, akár az a bizottság, aki a végső szót kimondja. A
művelődési ház felújítási pályázat szigorú, kemény közbeszerzési eljárás alá esik, és
nem tudjuk garantálni, hogy minden munka, helyi vállalkozóé legyen. A kiírás során
törekedni kell arra, hogy lehetőség szerint a helyiek is beférhessenek a pályázati
feltételek alá. Senkit nem érhet az a vád, hogy előre le volt bárkivel is beszélve.
A képviselő-testület rövid beszélgetést folytatott a közbeszerzési eljárásról.

Török János: A jegyzőasszonytól kérdezné, hogy miért volt az, hogy a
kommunális adó I. féléves adóív kivetése nem történt meg.
Tarnóczy Tünde körjegyző: Úgy szól az alap határozat, amit mindenki kapott, hogy
ezt az adót kell megfizetni, amíg nem változik az adó mértéke. Mivel a tavalyi évhez
képest nem változott az adó mértéke, ezért nem küldtük ki. Az észrevétel viszont
jogos, tájékoztató jellegű értesítéseket valóban küldhettünk volna. Ezt, ahogy jelezte
felénk azonnal meg is tettük. Viszont azért nem küldtünk mindenkinek, mert
megzavarta volna a lakókat, mert az, aki befizette a kommunális adót nem tudta
volna, hogy miért küldjük ki neki az értesítést. Hirdető táblákra,
takarékszövetkezetbe, boltokba értesítést tettünk ki.

Török János: Nem fogadja el, azért nem, mert az első féléves adóívet ki kell küldeni
januárban, azért hogy legyen rá idő reagálni, és március 15-ig be lehessen fizetni az
adót.
Tarnóczy Tünde körjegyző: Kivetést mivel nem változott az adó mértéke nem kell
kiküldeni, tájékoztató levelet küldhettünk volna.
Török János: Nem fogadja el ezt a magyarázatot, különösképpen, azért mert utána
meg kamattal fizették meg az emberek. Késedelmi kamattal, ez kinek a bűne, az
adózóé?
Tarnóczy Tünde körjegyző: Elvileg igen, mert az adózónak azt kell megfizetni, ami
az alap határozatban szerepel, mind addig, amíg az ingatlan a tulajdonában van és
nem változik az adó mértéke. Az adó mértéke, ha változik, akkor kap kivetést.
Török János: Másfél hónapja szólt Tündinek, hogy baj van.
Tarnóczy Tünde körjegyző: Azonnal ki is helyeztük az értesítéseket.
Török János: A múlt héten jöttek ki késedelmi kamattal a felszólítások.
Tarnóczy Tünde körjegyző: Az más, amikor Jani bácsi telefonált azonnal kimentek
a hirdető táblákra az értesítők.
Török János: Nem fogadja el, Bajóton ehhez nincsenek hozzászokva az emberek,
minden évben meg szokták kapni az adóívet.
Tarnóczy Tünde körjegyző: Jövőre küldünk ki adóívet, ha változik, ha nem az adó
mértéke.
Tóth Zoltán polgármester: Ez jelentős hiba volt, sajnálatos hiba volt.

Török János: Örül, hogy a Katona J. utca, ravatalozó, tűzoltószertár ilyen
nagyon jó, szép lett. Egyetlen kérése lenne, hogy a Katona J. utca útja mivel fel lett
terítve a padka murvával, azt söpörjék le hetente többször, mert balesetveszélyes.
Tóth Zoltán polgármester: Jó ezt meg tesszük. A jelenlegi közmunkásainkkal, meg
vagyok elégedve, jól dolgoznak. Sajnos most kikerültek azok az emberek, akik a
szakmai irányítást el tudták volna végezni.

Török Róbert: Jelezték, hogy a Hősök terén estefelé egy róka szaladgál, mit
tudnánk tenni?
Tóth Zoltán polgármester: Belterületen csak megmérgezni tudjuk, vadász nem
lőheti ki.


Török Róbert: Tájékoztatná, a testületet, hogy több lakó panaszkodott, hogy
a 11,30-as busz rendszeresen nem várja be a tatabányai buszt, ezért Ő írt egy emailt a Vértes Volánnak.
Tóth Zoltán polgármester: Ha nem reagálnak az e-mailre, akkor telefonálni fog ez
ügyben.
 Török János: A buszfordulónak is nagyon örül.
Tóth Zoltán polgármester: Meg szeretné köszönni Török Jánosnak, aki a Holcim
bíráló bizottsági tagnak, hogy a pályázatunk nyertes lett.

Török Róbert: Azt olvasta a Hídlapban, hogy azt szeretnék, hogy a környező
önkormányzatok is finanszírozzák a kórházat. Az ügyeletre nagyon sok panaszt hall.
Tóth Zoltán polgármester: Azt, hogy a települések önkormányzatai is
finanszírozzák a kórházat, már rég óta akarják. Sajnos az ügyelettel kapcsolatban
neki is negatív tapasztalatai vannak. Fel fogja vetni a kistérségi társulás ülésen.
Bognár Gábor: Neki is rossz tapasztalatai vannak a kórházzal kapcsolatban, nem jó
szerinte a betegek ellátásnak megszervezése.
További rövid beszélgetés után a polgármester az ülést bezárta.
Kmf.
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