Készült: Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 2010. június 24én 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, 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 Buzás Kelemen és Füle Regina képviselőket kérte fel,
jegyzőkönyv - vezetőként, pedig Horváth Attilánét mutatta be.
Napirendi pontok:
1,/ Kernstok Károly Általános Iskola igazgatójának beszámolója a 2009-2010 oktatási
évről
Előadó: Dudásné Szabó Ibolya tagintézmény-vezető
2,/ Bóbita Óvoda vezetőjének és tagintézmény-vezetőjének beszámolója.
Előadó: Páldi Imréné tagintézmény-vezető
3,/ 2010. évi rendeletmódosítás
Beterjesztő: Tóth Zoltán polgármester
Előadó: Molnár Istvánné pü. Főmunkatárs
4,/ Egyebek

I. Napirendi pont: Kernstok Károly Általános Iskola igazgatójának beszámolója
a 2009-2010 oktatási évről
Előadó: Dudásné Szabó Ibolya tagintézmény-vezető
Tóth Zoltán polgármester: Az iskola igazgatójának beszámolóját minden képviselő
kézhez kapta ( 1. számú melléklet) Van-e kérdés, hozzászólás az anyaggal
kapcsolatban.
Buzás Kelemen: A március 15-ei ünnepség nagyon jó volt.
Lenne egy észrevétele, hogy a kapu mindig nyitva van.
Dudásné Szabó Ibolya: Már megcsináltatták, lánccal tudják zárni.
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Rövid beszélgetés után a polgármester megköszönte a pedagógusok munkáját, az
elért eredményeket, és a testület egyhangú, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta.
50/2010 (VI. 24) sz. önkormányzati határozat
Bajót község Képviselő-testület jelen jegyzőkönyv 1 számú melléklete
alapján a Kernstok Károly Általános Iskola beszámolóját elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Zoltán polgármester

II. Napirendi pont: Bóbita Óvoda vezetőjének és tagintézmény-vezetőjének
beszámolója.
Páldi Imréné tagintézmény-vezető
Tóth Zoltán polgármester: Az óvoda tagintézmény vezetőjének beszámolóját
minden képviselő kézhez kapta ( 2 számú melléklet) Van-e kérdés, hozzászólás az
anyaggal kapcsolatban.
Páldi Imréné: Annyit szeretne csak kiegészítésként mondani, hogy a hátrányos
helyzetű gyermekekkel, kapcsolatos pályázattal kapcsolatban nagyon intenzív
munkát kellet végezniük. Rettentő nagy adminisztráció van vele. Minden programba
beilleszthető. Ezekről a gyerekekről egyéni naplót kell vezetni, egyéni fejlesztési
tervet kell készíteni. Az óvónők nagyon sok továbbképzésen kell részt venniük,
szakértőket kell igénybe venniük, de van jó hozama is.
Török János: Tudja, hogy az óvodában mennyit dolgoznak a pedagógusok, csak az
bosszantja, hogy vannak ezek az esztelen programok, pályázatok, amikkel pénzhez
lehet jutni. A pedagógus tudja a dolgát, nem kellenek a pluszképzések. Ha az ezekre
fordított pénzt az óvodáknak adnák, sokat lehet csinálni belőle. A mostani oktatási
rendszerrel nincs megelégedve.
Rövid beszélgetés után a polgármester megköszönte az óvónők munkáját, és a
testület egyhangú, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
51/2010 (VI. 24) sz. önkormányzati határozat
Bajót község Képviselő-testület jelen jegyzőkönyv 2 számú melléklete
alapján a Bóbita Óvoda tagintézmény-vezetőjének beszámolóját
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Zoltán polgármester
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III. Napirendi pont: 2010. évi rendeletmódosítás
Beterjesztő: Tóth Zoltán polgármester
Előadó: Molnár Istvánné pü. Főmunkatárs
Tóth Zoltán polgármester: Bajót Község Önkormányzatának 2010 évi költségvetés
módosításáról készült anyagot minden képviselő kézhez kapta ( 3. számú melléklet ).
A képviselő-testület rövid egyeztetés után egyhangú, 7 igen szavazattal az alábbi
rendeletet alkotta:
Bajót Község Önkormányzatának
6 /2010.(06-24) 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) A 2010. április 30-a és június 24-e között átvett támogatások miatt az
alaprendelet 3.§ (1) bekezdésében megállapított
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
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151.350 E Ft Működési bevételek főösszegét
161.350 E Ft Működési kiadások főösszegét
10.000 E Ft Működési forráshiány
76.896 E Ft Felhalmozási bevételek főösszegét
76.896 E Ft Felhalmozási kiadások főösszegét
E Ft Felhalmozási forráshiány

állapítja meg.
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(2)A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat
46.832 E Ft
12.455 E Ft
54.375 E Ft
29.478 E Ft
2.553 E Ft
9.353 E Ft
4.000 E Ft
11.740 E Ft
25.335 E Ft
32.091 E Ft
2.463 E Ft
6.304 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
30.334 E Ft Önkormányzatok költségvetési támogatása
72.662 E Ft Véglegesen átvett pénzeszközök ( felhalmozási )
18.001 E Ft Támogatásértékű működési bevételek
116 E Ft Felhalmozási és tőke jellegű bevétel
0 E Ft Felhalmozási kölcsön
26.597 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.
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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.június 24-én 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)
(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Tóth Zoltán
polgármester

Tarnóczy Tünde
körjegyző

IV. Egyebek

Tóth Zoltán polgármestert: Zárt ülést rendel el, mivel egy fellebbezést kell a
testületnek megtárgyalnia.
A zárt ülésről készült jegyzőkönyv jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.


Tóth Zoltán polgármester: Elkészült a Katona József utca, és ennek
elszámolása is. Kaptunk ezzel kapcsolatban ellenőrzést mindent rendben találtak, de
egyetlen egy probléma van, hogy egy helyen minimális többlet költség van és erről
az összegről le kell mondanunk, ami 125.000 Ft.
A képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
52/2010 (VI. 24) sz. önkormányzati határozat
Bajót község Képviselő-testület a Katona József utca felújításával
kapcsolatos TEUT 110002809U támogatási szerződésben foglaltak
alapján a 101.250 Ft-os maradvány összegről lemond.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Zoltán polgármester

Tóth Zoltán polgármester: Az önkormányzati képviselő választásra a Helyi
Választási Bizottság tagjait meg kell a testületnek választania, mivel a tagok
mandátuma lejárt.
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Tarnóczy Tünde körjegyző: Ugyan azokat a tagokat javasolná, akik eddig is a
bizottság tagjai voltak.
A képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
53/2010 (VI. 24) sz. önkormányzati határozat
Bajót
Község
Képviselő-testülete
úgy
dönt,
hogy
2010
évben a Helyi Választási Bizottság tagjává választja meg Bodnár
Sándor Bajót, Kossuth Lajos utca 5, Páldi Imréné Bajót, Szabadság
utca 76, Horváth Éva Bajót, Kossuth Lajos utca 140, Fekete Zsuzsanna
Bajót, Kossuth Lajos utca 134, Varga Gáborné Bajót, Kossuth Lajos
utca 8, póttagnak Demay Ilona Bajót, Táncsics M. u 13 szám alatti
lakosokat.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarnóczy Tünde körjegyző

Tóth Zoltán polgármester: A vis maiorral kapcsolatban járt már itt a
pincepartfal bizottság, az államigazgatási hivatal, a katasztrófa védelem, ez a három
szervezet, aki állástfoglal abban a kérdésben, hogy egyáltalán támogatásra méltó-e
a vis maior igényünk. Ha mind hárman igennel válaszolnak, akkor lehet a konkrét
pályázatot benyújtani. Ami mostanra kiderült, hogy az árvíznél a védekezés költségei
illetve a helyreállítás költségeire valamelyik forrásból jó esélyünk lehet. A temetőnél
lévő partfal csúszást is támogatásra javasolták ezek a szervek. A Dobozi Mihály
utcánál szintén ez a helyzet. A Nyárasvölgyben lévő magáningatlan izgalmasabb,
leszakadt a partfal ami az önkormányzat tulajdonában van és húzza magával a házat
is. Itt a pincepartfal bizottság véleménye szerint ez is vis maior pályázatra javasolt,
de mivel aránytalanul magas a védekezésköltsége, ezért valamilyen kiváltás
történhet. Jó eséllyel kapunk arra pénzt, hogy másik ingatlant vásároljunk.
Pillanatnyilag az öreg iskola épületében vannak Ők is elhelyezve. Bérleti szerződést
kötünk velük, szeptember 30-ig mindenféleképpen ki kell költözniük onnét. Az Imre
család helyzete aggasztóbb, mivel az azonnal lakhatatlanná vált. A vis maiorból
biztosan nem kapunk rá támogatást, mert magán ingatlan. A minisztériumtól kaptunk
egy megkeresést, mivel a magáningatlanokban keletkezett károkat is le kellett
jelentenünk, létre akarnak hozni egy alapot, amiből támogatást kaphatunk. Azt hiszi,
hogy ez nem lesz jelentős. A megyét is megkereste, jövő hétre ígértek információt.
Árajánlatokat kért ingatlanbecslőktől, mert ezeket, a területeket meg kellene
vásárolni, és ez az összeg más ingatlan megvásárlásához alapot képezhet.
Nyitottunk egy alszámlát, melyet elneveztünk a partfal megcsúszás károsultjainak
alapnak. A számlaszámot a 24 Órában is leközöltük. Cégeknek is küldött
megkeresést támogatás nyújtás céljából. Megpróbálta megkeresni a Megyei Cigány
Önkormányzatot is, de sem telefonszámot, sem e-mail címet nem talált.
A képviselő-testület rövid beszélgetés után egyhangú, 7 igen szavazattal az alábbi
határozatokat hozta:
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54/2010 (VI.24) sz. önkormányzati határozat
Bajót Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
értékbecslés után a Dobozi Mihály utca 184 hrsz-ú, Nyárasvölgy
0157/30 hrsz ingatlant megvásárolja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Tóth Zoltán polgármester

55/2010 (VI.24.) sz. önkormányzati határozat
Bajót Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy a vis maior
tartalék címen támogatási igényt nyújt be az önkormányzati Minisztériumhoz.
A Káresemény megnevezése: Bajót Község csapadékvíz okozta útakban hidakban,
ár-és belvízvédelmi létesítményekben, közmű és műtárgyaiban beálló károk, pinceparfal földcsuszamlás; helye: 178 hrsz-ú, 184, hrsz., 185 hrsz, 183 hrsz., 0157/30
hrsz., 0157/34 hrsz., 156 hrsz., 216/1 hrsz., 207 hrsz., 7 hrsz., 516/2 hrsz. ingatlanok
Káresemény forrásösszetétele
Megnevezés
Saját forrás (biztosítási összeg
nélkül)
Biztosító kártérítése
Egyéb forrás
Vis maior igény
Forrás összesen

2010 év
7.360.334
0
0
66.243.000
73.603.334

%
10

90

A károk helyreállításának tervezett összköltsége 73.603.334 Ft, melynek fedezetét az
önkormányzat nem tudja biztosítani.
A testület nyilatkozik arról, hogy, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a
tulajdonát képezi.
A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással nem
rendelkezik és 3 országos biztosító társaság nyilatkozata alapján a jövőben sem tud
a károsodott ingatlanra értékkövető határozatlan időtartamú biztosítást kötni, mivel a
biztosítótársaságok ezen ingatlanokat nem biztosítják.
Az önkormányzat más – a tulajdonában lévő – vagyontárggyal a feladatát nem tudja
ellátni.
A képviselő-testület a saját forrás összegét a 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010
(II.25.) sz. képviselő-testületi rendeletében biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására.
A képviselő-testület nyilatkozik, hogy a vis maior keretében felmerült károk
helyreállítása Bajót Község önkormányzatának teljesítőképességét jelentősen
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meghaladja, és a károk ismétlődő természeti és időjárási csapások
következményeként alakult ki, és az adott térségben több települést is érintett.
Felelős: polgármester
Határidő: 2010. 07. 06.

56/2010 (VI.24.) sz. önkormányzati határozat
Bajót Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy a vis maior
tartalék címen támogatási igényt nyújt be az önkormányzati Minisztériumhoz.
A Káresemény megnevezése: Bajót Község csapadékvíz okozta útakban beálló
károk, földcsuszamlás; helye: 178 hrsz-ú, 156/1 hrsz., 156/2 hrsz., 157 hrsz., 1006/1
hrsz., 1005 hrsz., ingatlanok
Káresemény forrásösszetétele
Megnevezés
2010 év
Saját forrás (biztosítási összeg 6.170.950
nélkül)
Biztosító kártérítése
0
Egyéb forrás
0
Vis maior igény
55.538.550
Forrás összesen
61.709.500

%
10

90

A károk helyreállításának tervezett összköltsége 61.709.500 Ft, melynek fedezetét az
önkormányzat nem tudja biztosítani.
A testület nyilatkozik arról, hogy, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a
tulajdonát képezi.
A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással nem
rendelkezik és 3 országos biztosító társaság nyilatkozata alapján a jövőben sem tud
a károsodott ingatlanra értékkövető határozatlan időtartamú biztosítást kötni, mivel a
biztosítótársaságok ezen ingatlanokat nem biztosítják.
Az önkormányzat más – a tulajdonában lévő – vagyontárggyal a feladatát nem tudja
ellátni.
A képviselő-testület a saját forrás összegét a 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010
(II.25.) sz. képviselő-testületi rendeletében biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására.
A képviselő-testület nyilatkozik, hogy a vis maior keretében felmerült károk
helyreállítása Bajót Község önkormányzatának teljesítőképességét jelentősen
meghaladja, és a károk ismétlődő természeti és időjárási csapások
következményeként alakult ki, és az adott térségben több települést is érintett.
Felelős: polgármester
Határidő: 2010. 07. 07.
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Tóth Zoltán polgármester: A Szabadság utcai trafó elkészült, de szólt nekik,
hogy a környezetét is állítsák vissza az eredeti állapotba.
Valószínű, hogy a nyár folyamán rendkívüli testületi ülés megtartására lesz majd a
közbeszerzési eljárás miatt szükség.
Elnézést kér, hogy a mai ülés napirendi pontjai közül a két ülés közötti beszámoló
azért hiányzik, mert sajnos egyéb fontosabb elfoglaltsága miatt nem volt rá ideje.

További 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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