Készült: Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 2010. május 31én 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, Füle Regina, 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 Buzás Kelemen és Füle Regina képviselőket kérte fel,
jegyzőkönyv - vezetőként, pedig Horváth Attilánét mutatta be.
NAPIRENDI PONTOK:
1,/ 2009.évi gyermekvédelmi beszámoló
Beterjesztő: Tarnóczy Tünde körjegyző
Előadó: Katona Ferencné szoc. főmunkatárs
Csillag Erika a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője
Dr. Katona Brigitta a Gyámhivatal munkatársa
2,/ Beszámoló a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről
Előadó: Tóth Zoltán polgármester
3,/ Egyebek
I. Napirendi pont: 2009.évi gyermekvédelmi beszámoló
Beterjesztő: Tarnóczy Tünde körjegyző
Előadó: Katona Ferencné szoc. főmunkatárs
Csillag Erika a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője
Dr. Katona Brigitta a Gyámhivatal munkatársa

Tóth Zoltán polgármester: A 2009. évi gyermekvédelmi beszámolóról készült
írásos beszámolóját ( 1. számú melléklet) minden képviselő kézhez kapta van-e
valakinek kérdése, hozzászólása?
Török János: A 26 millió forintos hiányra kaptunk választ?
Tóth Zoltán polgármester: Sajnos a mai napig nem kaptunk rá magyarázatot, ezt a
részt csak akkor fogadjuk el, ha megkapjuk a pénzügyi rész tisztázását.
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A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
39/2010 (V.31) sz. önkormányzati határozat
Bajót Község Képviselő-testülete, úgy dönt, hogy a BajótMogyorósbánya körjegyzőség 2009. évi gyermekvédelmi beszámolót
elfogadja. Bajót Község képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kuckó
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat beszámolóját a pénzügyi
beszámoló nélkül elfogadja. Felkéri Csillag Erikát a Kuckó
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat vezetőjét a pénzügyi
beszámoló kiegészítésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Zoltán polgármester

II. Napirendi pont: Beszámoló a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről,
eseményekről
Előadó: Tóth Zoltán polgármester
Tóth Zoltán polgármester: A beszámolót ( 2. számú melléklet) minden képviselő
kézhez kapta van-e kérdés, hozzászólás az anyaggal kapcsolatban.
Török János: Olvasta, hogy a Kossuth L. utca 21/a számnál megcsúszott a partfal,
hol van ez helyileg?
Tóth Zoltán polgármester: Az Orsósék ingatlanánál, a hátsó melléképületekre
csúszott rá a partfal, kárt nem okozott, mert meg fogták a falak, de elég jelentős
mennyiségű föld jött le. A Pilisi Parkerdő felé jelezte, azóta volt helyszíni szemle is. A
Pilisi Parkerdő felelősége, hogy hogyan, mi módon intézkedik. A rézsűnél kitettük az
omlás veszély táblát, ezt is többször jelezte, itt is volt helyszíni szemle. Ugyanez a
helyzet a Kiss E. utcában, Pauléknál van egy várható omlás, és fölöttük Egriéknél
már jelentős föld mennyiség lecsúszott az udvarukba. Az nagyon veszélyes, szinte
életveszélyes. A vis-maior pályázatot beadtuk. A Fejlesztési Gazdasági
Minisztériumból már megnézte a pince-partfal bizottság elnöke. Valószínűleg ez a
pályázatunk „ zöld utat” kap. Előzetes becslések szerint 20 millió forint lenne a
költsége ennek a beavatkozásnak, 10% önrésszel. De erre térjünk majd vissza az
egyebek napirendi pontban.
Buzás Kelemen: Kiállja ezt az önrészt?
Tóth Zoltán polgármester: Az önrészt az önkormányzat kell fizetnie, mivel a terület
a miénk. Ha most a vis maior keretén belül nem csináltatjuk meg, később még
nehezebb lesz és honnét vesszük a pénzt.
Török János: A díszkútnál nagyon szép az árok, egy hibája van, hogy az útról nem
folyik bele a víz.
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Tóth Zoltán polgármester: Padkáznunk kell még, de az esős időjárás miatt nem
tudunk dolgozni.
A ravatalozóról, temetési szertarásról folytatott rövid beszélgetés után a képviselőtestület egyhangú, 8 igen szavazattal a polgármester beszámolóját elfogadta.
III. Napirend: Egyebek

Tóth Zoltán polgármester: Van a Roma foglalkoztatási program, ami szerinte
nem egy előkészített program, nem is ránk „szabták”. Kész tények elé állítva,
közlésszerűen jött az igény erre a programra. Felhívta a megyei regionális központot,
és kiderült, hogy a megyei regionális munkaügyi központ sincs az információk
birtokában. Feléjük az a jelzés ment, hogy miden rendben van és mindenhol
megbeszélték ezt a programot és már az emberek is megvannak. Ez így nem igaz.
Nem kötelező ezt bevállalni, és a munkaügyi központban is úgy látják, hogy nálunk
viszonylag jól meg van oldva ez a foglalkoztatási kérdés. Mindamellett nem mindegy,
hogy 100%-os támogatást kapunk egy munkavállalóra vagy 95%-ot, de azon a
véleményen van, ha nem tudunk értelmes és tartalommal megtöltött munkakörökben
alkalmazni embereket, akkor inkább ne tegyük, mert csak a feszültséget fogjuk
szítani. Támogatja az együttműködést a kisebbségi önkormányzattal, ha van reális
és hasznos része ennek a programnak. Nem ránk van ez kitalálva, ez olyan
városnak jó ahol vannak intézmények, önkormányzati cégek és egyéb lehetőségek.
Nálunk ennek nincs realitása. Két évig finanszíroznák és utána mi lesz?
A képviselő-testület rövid beszélgetés után egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
:
40/2010 (V.31) sz. önkormányzati határozat
Bajót Község Képviselő-testület úgy dönt, hogy egyelőre nem kíván
részt venni a Roma foglalkoztatási programban, de amennyiben a
későbbiekben egy jobb, jól kidolgozott programot nyújt be a Megyei
Kisebbségi Önkormányzat, akkor testületünk visszatér rá.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Zoltán polgármester

Tóth Zoltán polgármester: Az UNESCO-nak van egy kulturális örökség
programja, aminek a keretén belül lehet jelölni, akár szellemi produktumokat arra,
hogy védelem alá kerüljön. Felolvasná a számára küldött levél egy részletét. „ A
szellemi kulturális örökség olyan szokás, ábrázolás, kifejezési forma, tudás, készség
– valamint az ezekkel összefüggő eszköz, tárgy műalkotás és kulturális színhely-,
amely régi gyökerű, de ma is élő. Ez a nemzedékről nemzedékre hagyományozódó
szellemi kulturális örökség az önazonosság és a folytonosság érzését jelenti a
közösség számára. Védelmük a kulturális sokszínűség és emberi kreativitás
tiszteletét fejezi ki. Jegyzékbe vételük lehetőséget nyújt arra, hogy a közösség
tágabb körben is megismertesse magát, és olyan kapcsolatokat alakítson ki, mely
mind magának, mind pedig környezetének javára válik. A nemzetközi és a nemzeti
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listán szereplő szellemi kulturális örökségnek gyakorlóinak az UNESCO és a magyar
állam nem nyújt közvetlen anyagi támogatást. A cím nemzeti és nemzetközi
presztízst és elismertséget jelenthet.” Mindenki gondolkodjon el rajta, hogy van e
olyan hagyomány amire érdemes lenne odafigyelni. Dr. Kövecses Varga Etelka
javasolta, hogy a Péliföld-szentkereszti kultuszt , hagyományos viseletet és más
községekkel össze fogva a zenekultúrát mindenképpen fel kellene terjeszteni.
 Tóth Zoltán polgármester: A Duna - Vértes Köze Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának módosítását kell
elfogadnunk, mivel új elnöke lett a társulásnak.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
41/2010 (V.31) sz. önkormányzati határozat
Bajót Község Képviselő-testület Duna - Vértes Köze Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodását jelen
jegyzőkönyv 3 számú melléklete alapján elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Zoltán polgármester


Tóth Zoltán polgármester: Az iskola megkereste, hogy Márk Ferencné 30
éve van a pedagógusi pályán és azt kérték, ha van rá mód ez alkalomból emléklapot
és plakettet kaphatna. Ez nem nagy kérés, pénzzel nem jár, teljesítsük.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
42/2010 (V.31) sz. önkormányzati határozat
Bajót Község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Márk
Ferencnének 30 éves pedagógiai munkája elismeréséül a
Bajótért címet adományozza.
Határidő: 2010. június 3.
Felelős: Tóth Zoltán polgármester

Tóth Zoltán polgármester: Kritikus pont, hogy a törvényt megváltoztatták és
annak alapján 30% az önrész, de van egy kitétel, hogyha tartós és ismétlődő
jelenség hatására következik be ez a kár esemény és megterhelő az önkormányzat
számára akkor 10% önrészre is van lehetőség. Az előzetes megbeszélésekből úgy
tűnt, hogy a 10% egy reális önrész.
Török János: Ha ennél több akkor rendkívüli testületi ülést hívunk össze.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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43/2010 (V.31) sz. önkormányzati határozat
A Bajót Község képviselő-testület ülésén úgy határoz, hogy a vis maior tartalék
címen támogatási igényt nyújt be az önkormányzati Minisztériumhoz.
A káresemény megnevezése: pince partfal és földcsuszamlás, helye Bajót 272/1
hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan 218, 219, 220 (Bajót, Dobozi M. hrsz-ú
ingatlanokkal határos szakasza
Káresemény forrásösszetétele
Megnevezés
Saját forrás (biztosítási
összeg nélkül)
Biztosító kártérítése
Egyéb forrás
Vis maior igény
Források összesen

2010 év
2.000.000 Ft
0 Ft
0 Ft
18.000.000Ft
20.000.000Ft

%
10 %

90 %

A károk helyreállításának tervezett összköltsége 20.000.000 Ft, melynek fedezetét az
önkormányzat nem tudja biztosítani.
A testület nyilatkozik arról, hogy a vis maior igényben megjelölt ingatlanok közül a
272/1 hrsz-ú ingatlan a tulajdonát képezi.
A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban Bajót Község önkormányzata
biztosítással nem rendelkezik és a károsodott ingatlaokra értékkövető határozatlan
időtartamú biztosítást nem tud kötni, mivel 3 országos biztosító nyilatkozata alapján
ezen területekre biztosítást nem lehet kötni.
Az önkormányzat más vagyontárggyal a feladatát nem tudja ellátni.
A képviselő-testület a saját forrás összegét a 2010. évi költségvetésről szóló 2/2010
(II.25.) számú költségvetési rendeletében biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2010. június

Tóth Zoltán polgármester: A Művelődési ház felújításához kapcsolódó
közbeszerzési eljárásról kell még beszélnünk. Kértünk árajánlatokat közbeszerzési
eljárás lebonyolítására tanácsadói cégektől, akiknek van erre „jogosítványa”. Négy
árajánlat érkezett, a legolcsóbb ajánlatnál fenntartásaink vannak, mert messze van a
cég, mert győri illetőségű és semmiféle referenciával nem rendelkezik. Picit drágább
a következő, de őt ismerjük, a Perfectus nevű cég, Nyergesújfalun rendszeresen
bonyolít le közbeszerzéseket. Ők csinálták az eljárást a kerékpárútnál, rugalmasak,
kellő referenciával rendelkeznek, van tapasztalatuk, képviselőjük jogász, jogi
képviseletet is tudnak nyújtani és ezek mellett a közbeszerzési eljárás szabályait, jól
ismerik. Ő ezt a céget javasolná a testületnek. Picit drágábban, de jó szakembert kell
választanunk. A mai nap beszéltek a cég vezetőjével, és néhány dolgot ami kell
elmondott.
Bognár Gábor: A kerékpárútnál meg voltak elégedve?
Tóth Zoltán polgármester: Igen, meg voltunk elégedve velük.
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Bognár Gábor: Meghívásos közbeszerzés nem lehet?
Tarnóczy Tünde körjegyző: Meghívásos csak akkor lehetne, ha speciális
beruházás lenne.
Tóth Zoltán polgármester: Árakat is mondana, a győri cég 240 eFt+áfa, a Perfectus
cég 275 Ft+áfa, nagy különbség nincs a kettő között, ezért merte ajánlani a Perfectus
céget. Az ajánlati dokumentációból befolyó pénz a cégnél marad, ők állítják össze is.
A 275 E Ft+áfa csak a munkadíj ezen felül még különféle hirdetési díjak vannak amik
előreláthatólag 300 eFt-os tétel lesz, nekünk kell felvállalnunk. Ezt a tétel semelyik
cég nem vállalja. Ha nem ők szedik be a pályázati dokumentációból befolyó pénzt
akkor 100 eFt + áfával drágább.
Döntenünk kell, kit választunk. A következő lépés, hogy ki legyen az ajánlattevő.
Alapvetően erre joga a Pincebarátok Egyesületének van, hiszen Ők nyerték a
támogatást papírforma szerint. Az volt az úr javaslata, hogy kössünk egy
megállapodást a pincebarátokkal, hogy a közbeszerzés lebonyolítását az
önkormányzat koordinálja.
Tarnóczy Tünde körjegyző: Átteszi a közbeszerzési eljárás adminisztrációját és
lebonyolítását és ennek költségeit az önkormányzathoz. Ehhez meg kell kérdezni az
MVH-t, hogy van e kifogásuk, mint a pályázat kiírójának.
Tóth Zoltán polgármester: Ha nem civil szervezet, hanem az önkormányzat
pályázott volna, akkor az áfa részt elő kellene teremtenünk. Ha civil szerv pályázik
neki nem kell az áfát befizetnie.
Tarnóczy Tünde körjegyző: Létre kell hozni egy közbeszerzési munkacsoportot,
amiben lennie kell egy jogi végzettségűnek, építész, pénzügyi, közbeszerzési
szakembereknek. A pénzügyi lenne Molnárné, műszaki szakember a Kátay Dóri, a
jogi illetve a közbeszerzési a cég képviselője, tagja lenne még Bognár Gábor, Buzás
Kelemen, Török János, Urbán Gábor, Krajcsovszki Ferenc és a polgármester. A
testületnek ezekkel, az emberekkel meg kell szavaznia közbeszerzési
munkacsoportot. Ki kell mondania a testületnek, hogy a közbeszerzési eljárást,
lezáró döntést magának tartja fenn, a vállalkozó személyéről való döntést a testület
mondja ki, belső ellenőrzést a belső ellenőrzési terv keretében fogják ellátni, az
önkormányzat belső ellenőre fogja ellátni. Egyelőre ennyi, ez kell most.
Török János: Megállapodást kell kötni a pincebarátokkal.
Tarnóczy Tünde körjegyző: Konzorciumi szerződést mindenképpen kell kötnünk.
Tóth Zoltán polgármester: Nehezen tudja elképzelni, hogy ezt a beruházást ne
tudjuk megcsinálni, de ha bármi olyan veszély van, amitől az önkormányzat úgy érzi,
hogy jobb lenne távol tartania magát, akkor nem kérjük, ez nem kötelező, elállhatunk
a megvalósítástól, de nem szeretne ilyet. Együttműködni lehet mindenkivel, minden
módon csak a döntés mindenképpen a testület kezében van.
Török János: A pincebarátok mögött nincs olyan adminisztráció, aki le tudná ezt
bonyolítani. Jogilag is nagyon alá kell támasztania megállapodást, hogy ne legyen
támadható.
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Tóth Zoltán polgármester: Ezért jó és szerencsés, hogy a Perfectus cég
képviselője jogász, ezt érti és még mellette közbeszerzési szakértő is, nagyon
felkészült, napra kész. A törvényben előírt határidőt figyelembe véve legkorábban
augusztus elején juthatunk el oda, hogy kiválasztódik a beruházást végző cég, és
szeptemberben lehet a terület átadás, és jövő év közepe, hogy elkészül a beruházás.
A finanszírozásnál vannak még problémák, folyamatosan gond lesz, hogy hogyan
tudjuk majd finanszírozni. Felmerült, hogy a beruházásban, hogy tudunk helyi
vállalkozások beengedni, hogy tudjuk elősegíteni, hogy azt hogy Ők is részt
vegyenek benne. Az volt a véleménye a fiatalembernek, hogy célszerű ezt a
beruházást egy kézben tartani, viszont az ajánlásként benne lehet, hogy referáljuk
azt a vállalkozót, aki már a pályázati anyagában épít helyi vállalkozóra.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
44/2010 (V.31) sz. önkormányzati határozat
.Bajót Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy az IKSZT
kialakítása és működtetése jogcímen benyújtott és nyert támogatásának
megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatásában történő hivatalos
közbeszerzési tanácsadásával 275 Ft + ÁFA összegért a Perfectus Közbeszerzési,
Számviteli és Üzletviteli Tanácsadó Kft-t bízza meg. A dokumentáció értékesítéséből
származő bevétel a Perfectus Közbeszerzési, Számviteli és Üzletviteli Tanácsadó
Kft-t illeti meg. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2010. 06.30
45/2010 (V.31) sz. önkormányzati határozat
1.
Bajót Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy az IKSZT
kialakítása és működtetése jogcímen benyújtott és nyert támogatásának
megvalósításához
szükséges
közbeszerzési
eljárásban,
Bajót
Község
Önkormányzata legyen az ajánlatkérő, az adminisztráció lebonyolítását és annak
költségeit átveszi az Öregkőaljai Pincebarátok Köre Egyesülettől, úgy, hogy a
szerződést kötő fél továbbra is az Öregkőaljai Pincebarátok Köre Egyesület marad.
2.
Bajót Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy az IKSZT
kialakítása és működtetése jogcímen benyújtott és nyert támogatásából megvalósuló
beruházást a 2010. évi közbeszerzési tervébe felveszi.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

46/2010 (V.31) sz. önkormányzati határozat
1. Bajót Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy az IKSZT
kialakítása és működtetése jogcímen benyújtott és nyert támogatásának
megvalósításához szükséges közbeszerzési munkacsoportját megalakítja, úgy, hogy
a képviselő-testület a közbeszerzési eljárást lezáró döntést magának tartja fenn.
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A közbeszerzés munkacsoport tagjainak az alábbi személyeket választja:
Tóth Zoltán polgármester, Sarkadiné Kátay Dorottya építészmérnök, Dr. Dóka Zsolt
közbeszerzési tanácsadó, Krajcsovszki Ferenc Öregkőaljai Pincebarátok Köre
Egyesület elnöke, Török János alpolgármester, Bognár Gábor képviselő, Buzás
Kelemen képviselő, Fekete Jánosné pénzügyi főmunkatárs, Urbán Gábor műszaki
munkatárs.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

47/2010 (V.31) sz. önkormányzati határozat
.Bajót Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy az IKSZT
kialakítása és működtetése jogcímen benyújtott és nyert támogatásának
megvalósításához szükséges közbeszerzés belső ellenőrzését az éves belső
ellenőrzési terv keretében Csicsatka Lászlóné belső ellenőrrel biztosítja.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos



Buzás Kelemen: A Hősök terénél mi az a piros felfestés?

Tóth Zoltán polgármester: Felmérettük az összes kátyút, így ki tudjuk pontosan
számítani a m2-t, és csak a bejelölt kátyúk lesznek megcsinálva.
Rövid beszélgetés után a polgármester az ülést bezárta.

Kmf.

Tóth Zoltán
Polgármester

Tarnóczy Tünde
körjegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők.

Buzás Kelemen
Képviselő

Füle Regina
képviselő
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Jegyzőkönyv
mely, készült Bajót Község
Képviselő-testületének
2010. május 31-én megtartott
testületi üléséről
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