
Készült: Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 2010. szeptember 
23-án megtartott 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 Török Róbert és Bognár Gábor képviselőket kérte fel, 
jegyzőkönyv - vezetőként, pedig Horváth Attilánét mutatta be. 
 
 
Napirendi pontok:   
 
1,/   2010. I. félévi zárás 
       Beterjesztő: Tóth Zoltán polgármester 
       Előadó: Molnár Istvánné pü. Főmunkatárs 
                         
2,/ 2010. III. negyedévi rendeletmódosítás 
     Beterjesztő: Tóth Zoltán polgármester 
     Előadó: Molnár Istvánné pü. Főmunkatárs 
 
3,/ Az elmúlt 4 év értékelése 
 
4,/ Egyebek 
 
 
I. Napirendi pont: 2010. I. félévi zárás 
                               Beterjesztő: Tóth Zoltán polgármester 
                               Előadó: Molnár Istvánné pü. Főmunkatárs 
 
 
Tóth Zoltán polgármester: A 2010. I. félévi zárást a képviselők kézhez kapták ( 1. 
számú melléklet ), a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, megkéri Török Róbertet, hogy 
mondja el a bizottság állásfoglalását. 
 
Török Róbert:  Pénzügyi Bizottság a 2010. I. félévi zárást megtárgyalta és 
elfogadásra javasolja. 
 
 
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 



70/2010 (IX.23) sz. önkormányzati határozat 
Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2010. I. félévi gazdálkodási helyzetéről szóló 
beszámolót elfogadja 106.037 eFt bevételi és 99.989 eFt kiadási 
oldallal. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tóth Zoltán polgármester   

 
 
II. Napirendi pont: 2010. III. negyedévi rendeletmódosítás 
                                Beterjesztő: Tóth Zoltán polgármester 
                                Előadó: Molnár Istvánné pü. Főmunkatárs 
 
 
Tóth Zoltán polgármester: A 2010. III negyedévi rendeletmódosításról készült 
anyagot ( 2. 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. III negyedévi 
rendeletmódosítását megtárgyalta és elfogadásra javasolja. 
 
 
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Bajót Község Önkormányzatának 
  9/2010.(IX.23) 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. június 30-a és augusztus 30-a 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 

0 E Ft  Felhalmozási forráshiány 



 
és az önkormányzat 2010. évi  
 

151.614 E Ft Működési bevételek főösszegét 
161.614 E Ft Működési kiadások főösszegét 
10.000 E Ft  Működési forráshiány 

 
 

77.894 E Ft Felhalmozási bevételek főösszegét 
77.894 E Ft Felhalmozási kiadások főösszegét 

0 E Ft  Felhalmozási forráshiány 
 
állapítja meg. 
 
(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat 
 

46.832 E Ft személyi jellegű juttatások 
12.305 E Ft munkaadókat terhelő járulék 
54.787 E Ft dologi kiadás 
29.478 E Ft támogatásértékű működési kiadás 

2.553 E Ft működési célú pénzeszközátadás államháztart. 
kívülre 

9.353 E Ft társadalom- és szociálpolitikai juttatás 
4.000 E Ft föld terület vásárlás 

25.782 E Ft felújítás 
11.953 E Ft intézményi beruházási kiadások 

2.463 E Ft Támogatásértékű felhalmozási kiadás óvoda 
felújítás 

340 E Ft Felhalmozási tám. „Öregkőaljai pincebarátok köre” 
6.304 E Ft Működési tartalék 

32.091E Ft Felhalmozási tartalék 
1.267 E Ft Felhalmozási kölcsön törlesztés 

 
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg. 
 

(3) Bajót Község Önkormányzat Képviselő-testülete a következő kiemelt bevételi 
előirányzatokat határozza meg, 

2.804 E Ft Intézményi működési bevételek 

77.994 E Ft Önkormányzatok sajátos működési bevétele 

31.382 E Ft Önkormányzatok költségvetési támogatása 

71.609  E Ft Véglegesen átvett pénzeszközök ( felhalmozási ) 

18.556 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. 

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 23-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                        Tarnóczy Tünde 
      Polgármester                                  körjegyző 

 
 
 
 III. Napirendi pont: Az elmúlt 4 év értékelése 
 
Tóth Zoltán polgármester ismertette a testülettel a 4 évvel ezelőtti polgármesteri 
programjáról: 
 
1,) Az önkormányzati működés hatékonyságának javítása. 
 Rendszeres, széleskörű és pontos tájékoztatás a hivatal működéséről. 
Ügyfélközpontú szemlélet erősítése. A civil szervezetek és a lakosság szélesebb 
körű bevonása a döntés előkészítési folyamatokba. Pályázatfigyelés és előkészítés 
rendszerének kialakítása. A környező településekkel való együttműködés javítása, 
kiszélesítése.  
 
2,)  A bajóti honlap tartalmi elemeinek fejlesztése-lakosság részére az ügyintézéshez 
szükséges nyomtatványok elérhetőségének megteremtése. Lehetőség szerint a 
testületi jegyzőkönyvek felhelyezése. 
Települési intézmények helybentartása, az intézmények épületének felújítása, 
különös figyelemmel az öreg iskola épületére. Az intézmények működési 
költségeinek optimalizálása. Az öreg iskola mögötti területen salakos pálya 



kialakítása, felújítása.  
Hátrányos helyzetű, nehéz körülmények között élő családok, gyermekek, idős 
emberek támogatása. Gyermekvédelmi szolgálat megerősítése. 
- Polgárőrséggel való szorosabb együttműködés. 
- Falugondnoki szolgálat szervezése a napi feladatok ellátására, közmunkások      
  felügyeletére. 
- Utak karbantartása, járdák akadálymentesítése, pótlása. Kerékpárút kialakítása. 
- Vízelvezető árkok, patak stb. rendbetétele, építése. 
- Vállalkozók letelepedésének elősegítése. 
- Közmunkaprogram. 
 
3,) Turizmus, turizmusfejlesztéssel kapcsolatos elképzelések. 
A település természeti kincseinek megóvása. 
Vallási turizmus fejlesztése, együttműködés a Szalézirenddel. 
Helyi borkultúra fejlődésének támogatása, az ebben rejlő lehetőségek integrált 
kiaknázása. 
Kulturális rendezvények számának és minőségének növelés. Hagyományteremtő 
jelleggel olyan kulturális rendezvény szervezése, mely összefogja a civil szervezetek 
által már jelenleg is meglévő lehetőségeket, mely szélesebb nyilvánosság bevonását 
segíti elő, akár a környező települések, vagy országos szinten is ismertté teheti 
falunkat.  
Tűzoltószertár hasznosítása, falumúzeum, néprajzi múzeum kialakítása, hogy az ide 
látogató turisták ne csak átutazóban legyenek a településen, hanem itt is töltsenek 
némi időt. A régi tűzoltó eszközök felújítására, néprajzi anyagok kiállítására gondol. 
Szálláshelyek létesítése lakossági illetve vállalkozói részvétellel. Önkormányzat 
szerepvállalása esetén bevételi lehetőség. 
 
4,) Művelődés -  kultúra – sport 
Művelődési ház felújítása, tartalmas programok szervezése. Ifjúsági klub megfelelő 
működtetése.  
A Szikra Sportegyesület munkájának támogatása.  
Játszótér létesítésének előkészítése. 
 
A program 1 pontja teljes egészében megvalósult. 
A 2 pontjában az intézmények felújítás és állag megóvása megtörtént, kivéve az öreg 
iskola épülete, melynek állaga sajnos folyamatosan romlik. Az intézmények 
költségvetésének optimalizálása megtörtént.  
Ha részekre bontja, akkor ez a pont is megvalósult. 
A 3-4 pontja is a megvalósult a 4 évvel ezelőtti programjának. 
A Művelődési ház felújítása is a közel jövőben el fog kezdődni. 
 
Még tájékoztatná a testület, hogy a 4 év alatt 83 testületi ülésen 252 napirendet 
tárgyalta, 468 határozatot és 75 rendeletet hoztak. 
A legtöbb ülésen Malagurszkiné Szabó Éva, a legkevesebben Csontos Tibor 
képviselő vett részt. 
 
Török János: Köztük volt a legtöbb nézeteltérés, de nem Tóth Zoltán, hanem a 
polgármester ellen, de soha nem rossz szándékkal tette az észrevételeit.  Ez a 
faluért történik. Ha valakit a 4 év alatt megsértett attól most bocsánatot kér. Van mire 



büszkének lenni a polgármesternek és a hivatalnak. A testület döntései jók voltak, a 
Holcimmal is jó megállapodást kötöttek. 
 
Bognár Gábor: Eleinte a polgármesterrel kicsit óvatos volt. Aztán látta, hogy beindult 
a dolog, nincs semmi gond. A közgyűlésbe való külsős tagként való részvételét 
kellene támogatni. A Holcim szerződés megkötésénél nyerte el a bizalmát. A jövőben 
is csak így tovább, a fejlesztéseket folytatni kell.  
 
 
A képviselő-testület rövid beszélgetés után egyhangú 8 igen szavazattal a 
polgármester tájékoztatását elfogadta. 
 
 
IV. Napirendi pont: Egyebek 
 
Tóth Zoltán polgármester: A dögkút rekultivációs pályázat támogatási 
szerződésének aláírásához szükséges az előírt után követési időszak végéig, azaz a 
megvalósítástól számított 30 évig a területet a törzsvagyon részeként, nem 
forgalomképes vagyontárgyak között tartja nyilván. Mivel jelenleg a dögkút területe 
forgalomképes, szükséges a forgalomképesség megváltoztatása, melyhez testületi 
határozat szükséges.  
 
 
A képviselő-testület egyhangú 9 igen szavazattal az alábbi határozatot és rendeletet 
hozta:  
 

71/2010 (IX.23) sz. önkormányzati határozat 
Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1) hozzájárul a bajóti 1055/11 hrsz-ú ingatlan forgalomképtelenné 
nyilvánításához és vállalja, hogy az ingatlant az Önkormányzat 
törzsvagyonában tartja.  

 
2) hozzájárul, hogy az ingatlan-nyilvántartásba 30 évig tartó mezőgazdasági 

termelőtevékenységre vonatkozó tilalom kerüljön bejegyzésre. 
 
3) Felhatalmazza a polgármestert és körjegyzőt a szükséges dokumentumok 

aláírására.  
Határidő: 2010. október 31. 
Felelős: Tóth Zoltán, polgármester 
 
 

Bajót Község Önkormányzatának 10/2010 (IX.23) sz. Rendelete az 
önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 

9/2004 (IV.26.) sz rendelet módosításáról 
 

Bajót Község Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. 16. § (1) bekezdésében, a 79. §-ban és a 80.§-ban és az 
Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Tv. 108. § (1) és (2) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal kapcsolatos 



jogokról és kötelezettségekről a 9/2004 (IV.26.) sz. rendeletének (továbbiakban: R) 
módosítása céljából az alábbi rendeletet alkotja: 

 
1. § 
 

Az R. 1. sz. mellékletében szereplő 1055/11 hrsz-ú 8550 nm nagyságú beépítetlen 
területet a forgalomképes törzsvagyonból törli és az 1055/11 hrsz-ú 8550nm 
nagyságú területet beépítetlen terület, dögkút megnevezéssel áthelyezi a 
forgalomképtelen törzsvagyonába. 
 

2. § 
 

(1) A rendelet 2010. szeptember 23-tól lép hatályba.  
(2) A rendelet kihirdetésről a jegyző gondoskodik. 
 
 
 
 
Tóth Zoltán               Tarnóczy Tünde 
Polgármester         körjegyző 
 
 
Tóth Zoltán polgármester: Saját forrásból tudunk csak a jövőben utakat felújítani, a 
Kiss Ernő utcára gondol, aminek az állapota rendkívül töredezett balesetveszélyes. A 
felújításra elvégzésére 3 árajánlatot kértünk be. A legjobb árat a Magyar Közút adta 
be, de náluk képviselő változás volt és nem tudják a kivitelezést vállalni, mert csak 
saját eszközökkel vállalnák a munkát, és az eszközeik nincsenek a közelben, nem 
szándékozzák ide szállítani azokat.  A második legjobb ajánlat az Árkádok Kft.től 
érkezett. Még egy árajánlatot kértünk a Magyar Aszfalttól, ezt még a döntés előtt 
megvárná. De, hogy ne kelljen rendkívüli ülést tartanunk, javasolja, hogy a testület 
hozzon egy olyan határozatot, hogy amennyiben a Magyar Aszfalt ajánlata nem lesz 
kedvezőbb az Árkádok Kft-élnél akkor az Árkádok Kft-vel végeztessük el a munkát. 
 
 
A képviselő-testület egyhangú 9 igen szavazattal az alábbi határozatot és rendeletet 
hozta:  
 

72/2010 (IX.23) sz. önkormányzati határozat 
Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,  
 
1, hogy biztosítja a Kiss Ernő utca felújításához szükséges 1.462.500 Ft 3 áfa 
összeget átcsoportosítással az Öregkő utcai vízelvezető árok felújítására betervezett 
összeg terhére  
 
2, A felújítással kapcsolatos munkák elvégzésével az Árkádok Kft.t bízza meg, 
amennyiben a Magyar Aszfalt Zrt. kedvezőbb árajánlatot nem nyújt be. 
 
3, Utasítja a polgármester a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tóth Zoltán, polgármester 



 
Tóth Zoltán polgármester: Beszélt az intézményvezetővel és a tagintézmény 
vezetővel is, elmondta nekik, hogy anyagilag támogatni a testület nem tudja az 
óvoda nyitvatartásának meghosszabbítását. Ha munkaszerződésen belül meg tudják 
oldani a testület maximálisan, támogatja. Meg tudják oldani, de minimális költsége 
lenne. Átmenetileg hosszabbítanánk meg a nyitvatartást, és decemberben meglátjuk, 
hogy a szülők igénye jogos volt-e, és tényleg azon szülők gyermekei vannak itt akik 
nem tudják az elhelyezést másképpen megoldani. Kimutatást kérünk majd az 
igények jogosságáról.  
 
A képviselő-testület rövid beszélgetés után, egyhangú 9 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta:  
 
 

73/2010. IX.23) sz. önkormányzati határozat 
Bajót Község Önkormányzatának Képviselő testület úgy dönt, hogy a Bóbita 
Óvoda Bajóti Tagintézményének nyitvatartási idejét 2010. szeptember 27-től  
2010. december 31-ig  7 00 – 1630-ig meghosszabbítja.  
A 2010. decemberi testületi ülésen az óvoda nyitvatartását felülvizsgálja, hogy 
a meghosszabbított nyitvatartásra jogos-e az igény. 
Határidő: 2010. szeptember 27. 
Felelős: Tóth Zoltán polgármester 

  
 
Tóth Zoltán polgármester: A Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 
támogatási kérelmet nyújtott be a testülethez 3 gyermek táboroztatásához kérnek 
30.000 Ft-ot. 
 
 
A képviselő-testület egyhangú 9 igen szavazattal az alábbi határozatot és rendeletet 
hozta:  
 

74/2010 (IX.23.) sz. önkormányzati határozat 
Bajót Község Képviselő-testülete úgy dönt, Kuckó Gyermekjóléti 
Szolgálat által szervezet táboroztatásban résztvevő gyermekek 
részére 30.000 Ft-ot biztosít a költségvetésből erre a célra. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tóth Zoltán polgármester 
 
 

Tarnóczy Tünde körjegyző: A februári együttes testületi ülésen felvetődött a 
köztisztviselők részére jutalom kérdése. Akkor a testület úgy döntött, hogy a ciklus 
utolsó testületi ülésén fog erről a kérdésről dönteni. 
 
Bognár Gábor: Igen ez így, volt, azt mondtuk, hogy majd meglátjuk, hogy a 
költségvetésben erre a célra mekkora összeget lehet kifizetni.  
 
Tarnóczy Tünde körjegyző: A költségvetésünkbe erre a célra 1.200.000 Ft van 
betervezve, ami tartalmazza a járulékokat is. 
 



A képviselő-testület rövid egyeztetés után, egyhangú 9 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

75/2010 (IX. 23.) sz. önkormányzati határozat 
Bajót község képviselő-testülete úgy dönt, hogy a körjegyzőség 
azon dolgozóinak és a körjegyzőasszony részére a falu 
ünnepségeinek megszervezéséért és egyéb munkakörükbe nem 
tartozó munkavégzésért megbízási díjat fizet, melynek 
összköltsége bruttó 1.200.000 Ft. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tóth Zoltán polgármester 
 

 
Tarnóczy Tünde körjegyző: A költségvetésbe a polgármesternek 6 havi 
végkielégítés lett betervezve, de mivel Tóth Zoltán marad a polgármester mivel, más 
polgármester jelölt nem indul az önkormányzati választásokon, ezért javasolja, hogy 
a betervezett végkielégítésből 1 havi bért jutalomként szavazzon meg a testület 
számára. 
 
 
A képviselő-testület rövid egyeztetés után, egyhangú 9 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

76/2010 (IX. 23.) sz. önkormányzati határozat 
Bajót község képviselő-testülete úgy dönt, hogy a polgármester 
részére a falu ünnepségeinek megszervezéséért és egyéb 
munkakörükbe nem tartozó munkavégzésért megbízási díjat 
fizet, melynek összköltsége bruttó 521.840 Ft. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tóth Zoltán polgármester 

 
 
Mivel több kérdés hozzászólás nem volt a polgármester az ülést bezárta. 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Tóth Zoltán              Tarnóczy Tünde 
Polgármester                    körjegyző 
 
Jegyzőkönyv hitelesítők. 
 
 
 
 
Bognár Gábor                Török Róbert 
Képviselő                    képviselő 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jegyzőkönyv 
mely, készült Bajót Község  

Képviselő-testületének 
2010. szeptember 23-án megtartott  

testületi üléséről 
 
 
 


