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Készült: Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 2010. augusztus 
31-én megtartott rendkívüli testületi ülésén. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
                         Bajót, Kossuth Lajos utca 69 . 
  
Jelen vannak:     Tóth Zoltán polgármester, 

Török János, Paul Zoltánné, Buzás Kelemen, Malagurszkiné 
Szabó Éva, Füle Regina és Kriszeg  Ilona képviselők 

          Tarnóczy Tünde körjegyző 
 
 
Tóth Zoltán polgármester a határozatképesség kinyilvánítása után köszöntötte a 
megjelenteket és az ülést megnyitotta. 
 
Jegyzőkönyv hitelesítésre Malagurszkiné Szabó Éva és Paul Zoltánné képviselőket 
kérte fel, jegyzőkönyv - vezetőként, pedig Horváth Attilánét mutatta be. 
 
 

Napirendi pontok:   
 
1,/  A védőnői állásra meghirdetett pályázatok elbírálása 

                                        
2,/  Az Esztergomi Kistérségi Társulási megállapodás módosításának    
       elfogadása 

 
            3, Egyebek 
 
 
 
I. Napirendi pont: A védőnői állásra meghirdetett pályázatok elbírálása 

 
 
Tóth Zoltán polgármester: A meghirdetett védőnői állásra egy pályázat érkezett 
Szádóczkiné Török Ivett részéről. A pályázó gyakorlatával probléma van, mivel az 
Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatósági Hivatal a gyakorlatát elutasította, 
arra hivatkozva, hogy a felügyeletet ellátó személynek nyilvántartásuk alapján nincs 
érvényes működési nyilvántartása. Ez nem igaz, mivel áprilisban megkértük 
számára. Szádóczkiné és a vezető védőnő próbálja ezt az ügyet lerendezni. A 
védőnői rendelőben apró fejlesztéseket végeztünk, az előírásoknak megfelelően. A 
pályázónak a végzettsége meg van, a bérét már kikalkuláltuk, többlet költséggel 
pillanatnyilag nem jár. 
 
Török János: Szakmailag nem ért hozzá, de azt szeretné ha a szerződésben meg 
lehetne említeni, hogy Bajótra építkezzenek. Elvárnánk a Bajóton dolgozóktól, hogy 
itt is lakjon. Tudja, hogy törvényileg nem lehet, de észrevételként me lehetne 
említeni.  
 



 2 

Tóth Zoltán polgármester: A kinevezésben nem, de külön meg lehet említeni egy 
szerződésben. 
 
Török János: Az iskolánál is azt szeretné elérni, hogy ott is bajótiak dolgoznának. 
  
 
A képviselő-testület rövid beszélgetés után egyhangú, 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 

60/2010 (VIII.31) sz. önkormányzati határozat 
Bajót Község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Szádóczkiné Török 
Ivett 2073 Tök, Deák Ferenc u. 3 szám alatti lakost védőnőként 
alkalmazza, azzal a megkötéssel, hogy belátható időn belül Bajótra 
költözzön. 
Határidő: 2010. szeptember 1. 
Felelős: Tóth Zoltán polgármester 

 
 
 
II. Napirendi pont: Az Esztergomi Kistérségi Társulási megállapodás   
                                módosításának elfogadása 
 
 
Tóth Zoltán polgármester: A logopédiai feladatokat eddig a Majer István Nevelési 
Tanácsadó látta el, 2010. szeptember 1-től a Montágh Imre Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézet vette át ezeknek a feladatoknak az ellását. 
Ezen változás miatt kell testületünknek elfogadnia a társulási megállapodás 
módosítását. 
 
A képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

61/2010 (VIII.31) sz. önkormányzati határozat 
Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési 
önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi 
CVII. Törvény 1.§ (9) bekezdés b) pontja alapján az Esztergom 
és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás társulási 
megállapodását – a határozat mellékletét képező tartalommal – 
módosítja, azt egységes szerkezetbe foglalva fogadja el. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tóth Zoltán polgármester 

 
 
II. Napirendi pont: Egyebek 
 
III.  
Tóth Zoltán polgármester: Tóth Zoltán polgármester: Az idei évben is meg kell 
erősítenünk a Bursa Hungarica pályázaton való részvételi szándékunkat. 
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A képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

62/2010 (VIII. 31) sz. önkormányzati határozat 
Bajót Község képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

 
1. csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetve 
felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójához. A Bursa Hungarica 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójának Általános Szerződési 
Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, 
elbírálása és folyósítása során maradéktalanul az Általános Szerződési 
Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el. 
 
2. Felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírásával. 
 
3. Legkésőbb 2010. október 1-ig kiírja a pályázatot a jelenlegi felsőoktatási hallgatók 
(„A” típusú pályázat), ill. felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánók („B” típusú 
pályázat) számára. A pályázatot az önkormányzat hirdetőtábláján közzéteszi. A 
pályázati kiírások a Bajót - Mogyorósbánya Körjegyzőség Hivatali helységben 
vehetők át. 
 
4. A benyújtott pályázatok elbírálásával és egyes hallgatóknak nyújtott összegek 
megállapítására a képviselő-testület jogosult. Az ösztöndíj elbírálása kizárólag 
szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül 
történik. 
 
5. A Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójának 
keretösszegét 360.000  Ft-ot költségvetésében biztosítja. 
 
Határidő: 2010 október 1 
Felelős: Tóth Zoltán polgármester  
               Tarnóczy Tünde körjegyző 
 
 
 
� Tóth Zoltán polgármester: A dögkút rekultivációjára benyújtott pályázatunk 
nyert, a feladatot el kell végezni. A támogatási szerződés részét kell, hogy képezze a 
konzorciumi megállapodás. A megvalósításra a költségvetésünkben a fedezet meg 
van, a beruházás nem közbeszerzés köteles. 
 
A képviselő-testület rövid beszélgetés után egyhangú, 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
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63/2010 (VIII. 31) sz. önkormányzati határozat 
1,) Bajót Község képviselő-testülete támogatja a bajóti 1055/11 hrsz-ú ingatlanon 
lévő dögkút rekultívációjára vonatkozó, KDOP-2009-4.1.1.B/09-2010-0001 sz. projekt 
lebonyolítását szabályozó konzorciumi megállapodás aláírását. 
 
2,) felhatalmazza a Polgármestert és a jegyzőt a megállapodás, a támogatási 
szerződéshez szükséges nyilatkozatok, illetve Bajót Község és Lábatlan Város 
Önkormányzata között létrejött megállapodás aláírására. 
 
Határidő: 2010. szeptember 30. 
Felelős: Tóth Zoltán, polgármester 
 
 
Buzás Kelemen képviselő 16,28 órakor megérkezett. 
 
 
� Tóth Zoltán polgármester: A Vértes Volán megkereste a Kernstok Károly 
általános iskolát mert az inflácóra való hivatkozással 3,7%-os szállításidíj-módosítást 
kívánnak végrehajtani. E szerint a vállalkozási díjuk 35.500 Ft+áfa összegre 
módosulna, Ebből a levélből nem derül ki, hogy  mi volt ez előtt az ár, mire 
vonatkozik ez az összeg, 1 napra vagy 1 buszra. Ezek alapján Ő nem tud erre mit 
mondani, nyilván kell a szállítás, de nem mindegy hogy mennyiért. Tisztázzuk velük a 
feltételeket. Abban maradtunk, hogy most egy hónapig különjárati szerződés 
keretében valósulna meg a gyermekek szállítása. Számításokat is végzett, a 
díjmódosítás 2,7 millió forint különbözetet jelentene, amit nekünk saját forrásból 
kellene biztosítani. Tisztázzuk velük, hogy ez alatt az egy hónap alatt, hogy mennyi 
járatra van szükség, lehet, hogy csak 2 járatra. Ha nem lehet velük tárgyalni, akkor 
lehet, hogy új közbeszerzést írunk ki, mert előfordulhat, hogy más cégnek is megéri 
ezt elvállalnia. Azt látja, hogy reggelente még csak-csak vannak gyerekek a buszon, 
de a haza utazást már megoldják sokan más busszal, vagy gépkocsival. 
 
 
� Tóth Zoltán polgármester: A nyergesi óvoda vezetője tájékoztatott arról, 
hogy szülői kérésre az ovi nyitva-tartását szeretnék módosítani. 15 szülő kérte, hogy 
az óvoda nyitva-tartását 1 órával hosszabbítsák meg. Ennek anyagi következményei 
vannak, mivel plusz 1 óvónőt kellene alkalmazni. Ezt gondolatébresztőnek szánja, 
nem kell a testületnek ebben a kérdésben döntenie, de kéri, hogy gondolkodjanak a 
képviselők, hogy milyen áthidaló megoldás lehetséges. 
 
Török János: Nehéz ebben állást foglalni, mert nem ismeri azokat a családokat, 
akiknek erre igényük van, de nehezen tudja elképzelni, hogy valamiképpen nem 
tudnák a gyerekek elvitelét az óvodából megoldani.  
 
Füle Regina: Többen a nyergesi óvodába hordják a gyereküket, hogy tudjanak 
menni dolgozni. 
 
A képviselő-testület rövid beszélgetést folytatott az óvónők időbeosztásáról és 
programjaikról. 
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� Tóth Zoltán polgármester: Tájékoztatná a testületet, hogy a 1148/2010. (VII. 
8.) Korm. határozat alapján biztosított keretből, a 2010. május-június hónapokban 
kihirdetett veszélyhelyzetek időszakában megsemmisült, vagy helyreállíthatatlanná 
vált lakóingatlanok kárenyhítési támogatásához benyújtott kérelme alapján 
községünk 8,2 millió Ft támogatást kapott. Ebből az összegből a két károsult család 
részére a Dobozi Mihály utca 7 és 29 szám alatti ingatlanokat tudnánk megvásárolni. 
Kéri a testületet, hogy döntsenek az ingatlanok megvásárlásának ügyében. 
 
 
A képviselő-testület rövid beszélgetés után egyhangú, 6 igen szavazattal az alábbi 2 
határozatot hozta: 
 
 

64/2010 (VIII. 31.) sz. önkormányzati határozat 
Bajót Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 1148/2010. (VII. 8.) 
Korm. határozat alapján biztosított keretből, a 2010. május-június hónapokban 
kihirdetett veszélyhelyzetek időszakában megsemmisült, vagy helyreállíthatatlanná 
vált lakóingatlanok kárenyhítési támogatásához benyújtott kérelme alapján Imre 
Sándor Bajót, Dobozi Mihály u. 103. szám alatti lakos részére a Bajót Dobozi M. u. 
29. szám alatti ingatlan megvásárlása céljából 4.200.000 Ft támogatást biztosít úgy, 
hogy a támogatás összegét Bajót Község Önkormányzata (továbbiakban: 
önkormányzat)  utalja át engedményezés alapján az eladó részére.  
Az adásvételből adódó költségeket az önkormányzat fizeti meg. 
A támogatás odaítélése során a képviselő-testület figyelembe vette a károsult 
szociális helyzetét és rászorultságát, azt a tényt, hogy a legolcsóbb és leggyorsabb 
megoldás az ingatlanvásárlás, valamint, hogy a károk más forrásból nem térítődtek 
meg. 
Felhatalmazza a polgármestert, a támogatási szerződés és az adásvételi szerződés 
aláírására. 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2010. október 31. 
 
 
 

65/2010 (VIII. 31.) sz. önkormányzati határozat 
Bajót Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 1148/2010. (VII. 8.) 
Korm. határozat alapján biztosított keretből, a 2010. május-június hónapokban 
kihirdetett veszélyhelyzetek időszakában megsemmisült, vagy helyreállíthatatlanná 
vált lakóingatlanok kárenyhítési támogatásához benyújtott kérelme alapján és 
Kovács Gyula Bajót Nyáras völgy 1. sz alatti lakos részére a Bajót Dobozi M. u. 7. 
szám alatti ingatlan megvásárlása céljából 4.000.000 Ft támogatást biztosít úgy, 
hogy a támogatás összegét Bajót Község Önkormányzata (továbbiakban: 
önkormányzat)  utalja át engedményezés alapján az eladó részére.  
Az adásvételből adódó költségeket az önkormányzat fizeti meg. 
A támogatás odaítélése során a képviselő-testület figyelembe vette a károsult 
szociális helyzetét és rászorultságát, azt a tényt hogy legolcsóbb és leggyorsabb 
megoldás az ingatlanvásárlás, valamint, hogy a károk más forrásból nem térítődtek 
meg. 
Felhatalmazza a polgármestert, a támogatási szerződés és az adásvételi szerződés 
aláírására. 
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Felelős: polgármester 
Határidő: 2010. október 31. 
 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt a polgármester az ülést bezárta 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 

 
Tóth Zoltán.        Horváth Attiláné   
Polgármester       körjegyző-helyettes 
 
 
 
Jegyzőkönyv-hitelesítők: 
 
 
 
Malagurszkiné Szabó Éva      Paul Zoltánné 
        képviselő            képviselő 
 


