Készült: 2010. október 14.
Helyszín: Millenniumi ház
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív alapján
Napirend: a mellékelt meghívó szerint
Az ülést vezeti: Kriszeg Ilona korelnök, majd Tóth Zoltán polgármester
Kriszeg Ilona korelnök a határozatképesség kinyilvánítása után köszöntötte a
megjelenteket és az alakuló ülést megnyitotta.
Jegyzőkönyv hitelesítésre Malagurszkiné Szabó Éva és Paul Zoltánné képviselőket
kérte fel, jegyzőkönyv - vezetőként, pedig Horváth Attilánét mutatta be.
Napirendi pontok:
1,) Ünnepélyes megnyitó, a választási bizottság tájékoztatója a választás
eredményéről, megbízólevelek átadása
2,) Az önkormányzati képviselők és polgármester eskütétele
3,) A polgármesteri program ismertetése
4,) A polgármester illetményének megállapítása
5,) Alpolgármester választása titkos szavazással
6,) Bizottságok megválasztása
7,) Az alpolgármester illetményének /tiszteletdíjának/ megállapítása
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat és a jegyzőkönyvhitelesítők személyét.
I. Napirendi pont: Ünnepélyes megnyitó, a választási bizottság tájékoztatója a
választás eredményéről, megbízólevelek átadása
Előadó: Bodnár Sándor HVI elnöke
A korelnök felkérésére Bodnár Sándor a Helyi Választási Bizottság elnöke beszámolt
a választások eredményéről, majd átnyújtotta a képviselőknek a megbízóleveleket.
II. napirendi pont: Az önkormányzati képviselők és polgármester eskütétele
Előadó: Bodnár Sándor HVI elnöke
Az esküt a polgármester és a képviselők a Helyi Választási Bizottság elnöke előtt
tették le.
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Bodnár Sándor a HVI elnöke további jó munkát kívánt a képviselő-testület tagjainak.
Tóth Zoltán polgármester javasolta a testületnek, hogy az alpolgármester választást
a 3. napirendi pont helyére hozzák előre, mert Bodnár Sándor előtt kell az esküt
letennie a megválasztott külsős alpolgármesternek is.
A képviselő-testület egyhangú 7 igen szavazattal elfogadta az ügyrendi javaslatot és
az 5. és 3. napirendi pontot felcserélte.
III. Napirendi pont: Alpolgármester választása titkos szavazással
Tóth Zoltán polgármester megköszönte Kriszeg Ilona korelnök ülésvezetői munkáját
és ettől a napirendi ponttól kezdve átvette az alakuló ülés vezetését.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
77/2010 (X.14) sz. önkormányzati határozat
Bajót Község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy egy külsős (képviselői
megbízással nem rendelkező és egy képviselői tagsággal rendelkező
alpolgármestert választ.
Felelős: Tóth Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
78/2010 (X.14) sz. önkormányzati határozat
Bajót Község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alpolgármestert
megválasztó
titkos
szavazás
lebonyolítására
létrehozandó
szavazatszámláló bizottság tagjainak Török Róbertet, Malagurszkiné
Szabó Évát és Kriszeg Ilonát választja meg
Felelős: Tóth Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Ezt követően javaslatot tett az alpolgármestert megválasztó titkos szavazás
lebonyolítására létrehozandó szavazatszámláló bizottság tagjait illetően. A bizottság
tagjai: Török Róbert, Malagurszkiné Szabó Éva és Kriszeg Ilona.
A polgármester a külsős alpolgármesteri tisztség betöltésére Török Jánost javasolta
a testületnek.
( Az alpolgármester megválasztásáról szóló jegyzőkönyv jelen jegyzőkönyv 1 számú
mellékletét képezi)
A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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792010 (X.14) sz. önkormányzati határozat
Bajót Község Képviselő-testülete, a polgármester javaslatára,
titkos szavazással, a képviselő- testület megbízatásának
időtartamára Török Jánost választotta meg külsős ( nem
képviselő) alpolgármesterré.
Feladata a polgármester különböző rendezvényeken való
helyettesítése, munkájának segítése.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Zoltán polgármester
Török János alpolgármester letette az esküt Bodnár Sándor, a Helyi Választási
Bizottság elnöke előtt.
Török János: A polgármester úr megkereste ezzel a kéréssel, kicsit meglepte, de
nagyon jól esett a felkérés a külsős alpolgármesteri tiszt betöltésére. Köszöni a
testületnek a bizalmat, ezután is el fogja mondani a javaslatait, észrevételeit.
Ezt követően a polgármester képviselőtársai közül Buzás Kelement javasolta
alpolgármesternek.
( A polgármester megválasztásáról szóló jegyzőkönyv jelen jegyzőkönyv 2 számú
mellékletét képezi)
A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
80/2010(X.14) sz. önkormányzati határozat
Bajót Község Képviselő-testülete saját tagjai közül, a
polgármester javaslatára, titkos szavazással, a képviselőtestület megbízatásának időtartamára Buzás Kelement
választotta
meg
alpolgármesterré.
Feladata
a
polgármester
helyettesítése,
munkájának
segítése.
Bajóton - mivel a község 3000 főnél kevesebb lakosú alpolgármester társadalmi megbízatásban látja el a
feladatát.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Zoltán polgármester
IV. Napirendi pont: A polgármester illetményének megállapítása
Tarnóczy Tünde körjegyző: Javasolja, hogy a főállású polgármester illetménye
változatlan összegben legyen megállapítva, azaz bruttó 376.840 Ft/hó. Továbbá a
polgármestert költségátalány is meg illeti, melynek mértéke illetményének 30 %-a,
azaz bruttó 113.052 Ft/hó között állapítható meg.
Egyben kérte a képviselőket, hogy amennyiben valakinek ellenjavaslata van az
mondja el.
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A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozta:
81/2010(X.14) sz. önkormányzati határozat
Bajót Község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Bajót
község polgármester illetményének szorzóját 9,75-ben
állapítja meg. Alapilletményét összegszerűen 376.840 Ft-ban
állapítja meg.
Felelős: körjegyző
Határidő: azonnal
82/2010(X.14) sz. önkormányzati határozat
Bajót község Önkormányzata úgy dönt, hogy Bajót község
polgármester költségátalányának mértékét illetményének 30%ban állapítja meg. Költségátalányát összegszerűen 113.052 Ftban állapítja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: körjegyző
V. Napirendi pont: A polgármesteri program ismertetése
Tóth Zoltán polgármester: Az elmúlt 4 évben végzett munkát kívánom folytatni. Több
az előző cikluson túlmutató beruházás is folyamatban van, vagy megvalósításra vár.
Kiemelten jelentős a Kultúrotthon felújítás, a dögkút rekultivációja, a szemétlerakó
rekultiválása a Dobozi Mihály utcában, a sportlétesítmény fejlesztése, ezek a
fejlesztések lekötik 1-1,5 évre a forrásainkat és átmenetileg akár több 10 millió
forintos hitelt is görgetnünk kell majd magunk előtt. Ezzel együtt hangsúlyos szerepet
kell kapnia az intézmények felújításának, korszerűsítésének. Energia hatékonyság
javítása, szigetelés, fűtéskorszerűsítés alternatív megújuló energiaforrások
bevonásával. Folytatni kell az utcák felújítását, kiemelten fontosnak tartom, a József
Attila utca szilárd burkolattal történő ellátását, a település teljes tekintetében a
csapadékvíz elvezető rendszer korszerűsítését, kiépítését. Átfogó vízrendezési terv
készítésével szakaszos megvalósításban. Tervet kell készíteni a település járdáinak
fejlesztésére, felújítására és a lakosság bevonásával felújításukat szakaszosan
megvalósítani. Temető kerítésnek felújítása. Az öreg iskola épületének
hasznosítására pályázati forrást kell találni. Általában a pályázati aktivitást meg kell
őrizni. Orvosi lakás, rendelő felújítása, akadálymentesítése szükségszerűvé vált. A
lakosságmegtartó-erőképesség növelése érdekében az MNV Zrt.-NFA tulajdonában
lévő Papföldi 6 hektár önkormányzati tulajdonba vétele után telekalakítás
megkezdése. Hosszabb távú cél a lakosság szám növelésén keresztül az iskolai 8
osztályos képzés újraindítása. Kiemelten fontos továbbra is a hivatal és
intézményeinek az abszolút takarékosság elvén való működtetés. Továbbra is fent
kell tartani, és fejleszteni kell a civil szervezetekkel történő együttműködést, de ez
igaz a vállalkozásokra is. Meg kell őrizni, szükség esetén fejleszteni kell a környező
településekkel az együttműködést, a jó kapcsolatot.
Fejleszteni kell a település honlapját! Ezzel együtt az elektronikus ügyintézés
lehetőségét.
Az idősekkel is foglalkoznunk kell, ha a Művelődési ház felújítása megtörtént,
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programokkal kell megtölteni, hogy a fiataloknak vonzó legyen.
Malagurszkiné Szabó Éva: Egy épületet felépíteni könnyebb, mint tartalommal
megtölteni.
Tóth Zoltán polgármester: A következő 4 év nem lesz olyan, mint az elmúlt időszak.
A pályázatokat befagyasztották, nem tudni, hogy UNIÓ-s pályázat lesz-e.
Török János: Ha ez a program 4 évre szól, Akkor bőséges lesz. Ha a 70-80 %-át
sikerül megvalósítani akkor nyugodtan indulhat majd a következő választáson. A
programhoz javasolja a Polgármesteri Hivatal lebontását és új épület építését az
udvarban.
Malagurszkiné Szabó Éva: Az intézményeket, postát, takarékot össze lehetne voni.
Tóth Zoltán polgármester: Ez akkor valósulhatna meg, ha jelentős forrást tudnánk
elérni.
A képviselő-testület egyhangúlag a polgármester programját elfogadta.
VI. Napirendi pont: Bizottságok megválasztása
Tóth Zoltán polgármester: A képviselő-testületnek jelenleg 5 állandó bizottsága
van, ezt összevonásokkal szeretné 3-ra csökkenteni.
A Településfejlesztési
Bizottságot a Pénzügyi Bizottsággal, a Szociális Bizottságot a Vagyonnyilatkozatkezelő Bizottsággal javasolná összevonni. Az előterjesztést minden
képviselő kézhez kapta, melyben szerepel a bizottságok tagjainak névjegyzéke.
A pénzügyi Bizottság elnökének a korábbi elnököt Török Róbertet, tagoknak pedig ifj.
Bognár Gábor és Kriszeg Ilona képviselőket, külsős tagként Páldi Imrénét és Balogh
Andrást javasolná.
A Szociális és Vagyon-nyilatkozatkezelő Bizottság elnökének Kriszeg Ilonát, tagnak
és egyben elnökhelyettesnek Paul Zoltánnét, külsős tagnak Dudás Júliát javasolja.
A Művelődési Bizottságba elnökének Paul Zoltánnét és tagnak minden képviselőt,
külsős tagként Ferenczi Gábort, Ferenczi Rudolfnét, Dudásné Szabó Ibolyát és
Török Gábornét javasolja.
Török János: A szociális bizottságba nem javasolja Dudás Júliát.
Paul Zoltánné: Külsős tagként Varga Gáborné volt eddig a bizottság tagja, a
munkáját jól végezte, az üléseken mindig jelen volt, nem tudja miért kéne helyette
mást keresni.
Török Róbert: A művelődési bizottság üléseire javasolja, hogy minden civil
szervezet egy-egy tagját hívják meg tanácskozási joggal.
A képviselő-testület rövid egyeztetés, vita után az alábbi rendeletet alkotta:
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11/2010 Bajót Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete az
Önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007
(IV.26) sz. rendelet módosításáról
Bajót község önkormányzat képviselő - testülete a helyi önkormányzatról szóló és
módosított 1990. évi LXV. tv. (továbbiakban: Ötv.) 1. § (6) bekezdése a) pontjában,
valamint a 18. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az Ötv. szabályainak
kiegészítéseként az önkormányzat és szervei szervezeti és működési
szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) megállapításáról szóló 10/2007 (IV.26.)
sz. rendeletét (továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
Az R. 11. §-ban szereplő „10 fő” szövegrész helyébe „7 fő” szövegrész lép.
2. §
Az 1. sz. függeléke helyébe e rendelet 1. sz. függeléke lép.
3. §
Az R. 42. § (2) bekezdés szövege helyébe az alábbi szövegezés lép:
„(2) (3) A képviselő-testület feladatainak eredményes ellátása érdekében az
állandó bizottságokat hozza létre:
a)Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
b) Művelődési és Sport Bizottság
c) Szociális, Egészségügyi és Vagyonnyilatkozat nyilvántartó Bizottság

alábbi
5 fő
9.fő
3 fő”

4. §
Az R. 2. sz. függeléke helyébe e rendelet 2. sz. függeléke lép.
5. §
Az R. 3. sz. melléklete helyébe e rendelet 3. sz. melléklete lép.
6. §
Jelen rendelet 2010. október 15-én lép hatályba.
A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.

Tóth Zoltán
Polgármester

Tarnóczy Tünde
körjegyző
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1. sz. függelék

Bajót Község képviselő-testületének névsora
(SZMSZ 11. § (2) bekezdéséhez)
1,

Tóth Zoltán

polgármester

Bajót, Kossuth L. u 115..

2,

Buzás Kelemen

képviselő

Bajót, Kossuth L.u.161.

3.

ifj. Bognár Gábor

képviselő

Bajót, Kossuth L.u.151.

4,

Kriszeg Ilona

képviselő

Bajót, Petőfi S. u 27/a

5,

Malagurszkiné
Szabó Éva

képviselő

Bajót, Szabadság u 53.

6,

Paul Zoltánné

képviselő

Bajót, Szabadság u 90.

7,

Török Róbert

képviselő

Bajót, Petőfi S.u.3/b.
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2. sz. függelék
A Bizottságok tagjainak névjegyzéke
(SZMSZ 42. § (4) bekezdéséhez)
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság (5)
Pénzügyi bizottság tagjai:
Török Róbert képviselő
a bizottság elnöke

Bajót, Petőfi S. u 3/b.

ifj. Bognár Gábor
elnökhelyettes

Bajót, Kossuth L.u.151.

Képviselő tagjai:
Kriszeg Ilona

Bajót, Petőfi S. u 27/a

Nem képviselő tagjai:
Páldi Imréné
Balogh András

Bajót, Szabadság u. 76
Bajót, Szabadság u
Művelődési és Sport Bizottság (9)

Művelődési és Sport Bizottság tagjai:
Paul Zoltánné képviselő
a bizottság elnöke

Bajót, Szabadság u.90.

Malagurszkiné Szabó Éva
elnökhelyettes

Bajót, Szabadság u 53.

Képviselő tagjai:
Ifj. Bognár Gábor
Kriszeg Ilona
Török Róbert

Bajót, Kossuth L.u.151.
Bajót, Petőfi S. u 27/a
Bajót, Petőfi S.u.3/b.

Nem képviselő tagjai:
Ferenczi Gábor
Ferenczi Rudolfné
Dudásné Szabó Ibolya
Török Gáborné

Bajót, Bottyán J. u 12.
Bajót, Hősök tere 1.
Bajót, Kossuth L. u 28/a
Bajót, Kossuth L. u 71.
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Szociális, Egészségügyi Bizottság és Vagyonnyilatkozat
nyilvántartó Bizottság (3)
Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjai:
Kriszeg Ilona képviselő
a bizottság elnöke

Bajót, Petőfi S.u. 27/a

Paul Zoltánné
elnökhelyettes

Bajót, Szabadság u 90

Nem képviselő tagjai:
Varga Gáborné

Bajót, Kossuth L. u 8.
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3. számú melléklet
A képviselő-testület állandó bizottságai által ellátandó feladatok jegyzéke
(SZMSZ 42. § (6) bekezdéséhez
1. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság feladatai
(1) Véleményezi az önkormányzat gazdasági program tervezetét.
(2) Közreműködik az önkormányzat éves költségvetéséről és zárszámadásáról szóló
rendelet előkészítésében.
(3) Javaslatot tesz
megszüntetésére.

gazdálkodó

szervezetek

alapítására,

átszervezésére,

(4) Megvizsgálja más bizottságok döntésének pénzügyi, költségvetési kihatásait,
ennek eredményét a testületi ülésen előterjeszti.
(5) Ellenőrzi az elfogadott költségvetés felhasználását.
(6) Véleményezi a hitelfelvételre, pénzeszközök átcsoportosítására,
pénzmaradvány és a tartalék felhasználására vonatkozó javaslatokat.

a

(7) Véleményt nyilvánít a képviselő testület hatáskörébe tartozó, gazdasági
kötelezettség vállalást tartalmazó ügyleteknél.
(8) Közreműködik az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás szabályainak
kidolgozásában.
(9) Felülvizsgálja a fenti feladatokkal kapcsolatos önkormányzati rendeleteket és
javaslatot tesz ezek módosítására.
(10) Elvégzi az Ötv. 92. § (13) bekezdésében foglaltakat.
(11) A Millenniumi ház postaládájába gyűjtött, a község fejlődését, fejlesztését segítő
lakossági ötleteket, javaslatokat összegyűjti és szelektálja.
(12) Amelyek a képviselő-testület hatáskörébe tartoznak, és közösségi érdeket
érintenek a képviselő-testület elé terjeszti. Az előterjesztésnek tartalmaznia kell a
lakossági ötletek megvalósításának lehetőségeit is. A képviselő-testületi döntés
alapján segít annak megvalósításában.
(13) A képviselő-testület elé nem kerülő leveleknél megindokolja az elutasítás okát
és arról – amennyiben lehetséges – értesíti a levél íróját.
(14) Részt vesz a település fejlődését szolgáló egyéb programokban, ötletek
kidolgozásában, végrehajtásában.
(15) Figyeli az aktuális pályázatokat.
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(16) Válogatás után az aktuális pályázati anyagot benyújtja a polgármester részére.
(17) A bizottság negyedévente egyszer és szükségszerűen tartja üléseit.
2. A Művelődési és Sport Bizottság feladatai
(1) Bajót község kulturális életét érintő teendők ellátása,
(2) a település sportolási feladatainak koordinálása, a tehetséges fiatalok segítése.

3. Szociális, Egészségügyi és Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó Bizottság
feladatai
(1) figyelemmel kíséri a területet érintő szociális feladatokat, arra vonatkozó
megoldási javaslatokat dolgoz ki és hangol össze
(2) javaslatot tesz az önkormányzat intézkedéseinek szervezeti, strukturális
átalakítására, fejlesztésére,
(3) elemzi az egészségügyi és a szociális ellátás helyzetét, a felmerülő szükségletek,
kielégítését, arra feladattervet dolgoz ki,
(4) figyelemmel kíséri és elemzi a gyermek- és ifjúságvédelem helyzetét, különös
tekintettel a veszélyeztetettekre, lehetőségei szerint segíti a gyermek- és
ifjúságvédelem feladatainak ellátásában közreműködő nem önkormányzati
szervekkel való kapcsolattartás fejlesztését,
(5) végrehajtja a helyi szociális rendeletben ráruházott feladatokat.
(6) A polgármester, valamint a képviselők vagyonnyilatkozatát a Vagyonnyilatkozat
nyilvántartó és ellenőrző Bizottság (továbbiakban: Bizottság) tartja nyilván és
ellenőrzi.
(7) Feladata a vagyonnyilatkozatok olyan kezelése, amely lehetővé teszi a
nyilvánosság biztosítását.
(8) Feladata a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség megtételéhez információ és
nyomtatvány biztosítása a képviselő testület hivatalán keresztül.
(9) Feladata a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos ellenőrzési eljárás lefolytatása,
ennek keretében:
a) a képviselő felszólítása (saját és hozzátartozóinak) az ellenőrzéshez
szükséges azonosító adatok bejelentésére;
b) a felszólításra szolgáltatott azonosító adatok megfelelő őrzése és az
ellenőrzést követő 8 napon belüli törlése.
(10) a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás eredményéről a képviselő-testület
soron következő ülésén való tájékoztatás.
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VII. Napirendi pont: Az alpolgármester illetményének /tiszteletdíjának/
megállapítása
Tóth Zoltán polgármester: Az alpolgármester és a képviselők eddig sem vettek fel
tiszteletdíjat, azt kell a testületnek eldöntenie, hogy a jövőben igényt tartanak-e
tiszteletdíjra.
A képviselő-testület egyhangú 7 igen szavazatta az alábbi határozatot hozta:
83/2010(X.14) sz. önkormányzati határozat
Bajót község képviselő-testülete úgy dönt, hogy sem az alpolgármester,
sem a képviselők részére nem állapít meg tiszteletdíjat.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Zoltán polgármester
Tóth Zoltán polgármester javasolta, hogy az elkövetkezőkben egy fő legyen csak
jegyzőkönyv-hitelesítő és mindig a névsorban következő, ezt majd az SZMSZ-ben
módosítjuk.
Tóth Zoltán polgármester az alakuló ülést bezárta, de kérte a képviselőket, hogy
maradjanak még egy folytatólagos testületi ülésen.

Kmf.

Tóth Zoltán
Polgármester

Tarnóczy Tünde
körjegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők

Malagurszkiné Szabó Éva
Képviselő

Paul Zoltánné
képviselő

12

1.sz. melléklet

Jegyzőkönyv nem képviselő alpolgármester
megválasztásáról
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Készült: 2010. október 14.
Helyszín: Bajót, Millenniumi ház
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

IV. Napirendi pont: Az alpolgármester megválasztása
Előadó: Tóth Zoltán polgármester
Tóth Zoltán polgármester a külsős, nem képviselő alpolgármester személyére tett
javaslatában Török Jánost jelölte meg erre a tisztségre. Török János beleegyezett a
napirendi pont nyílt tárgyalásába, így nem volt szükség zárt ülés elrendelésére.
A szavazatszámláló bizottság tagjai kiosztották az előre elkészített szavazólapokat,
majd a polgármester pár perc szünetet rendelt el, hogy mindenki titkosan
szavazhasson. A szavazatszámláló bizottság ezt követően összegyűjtötte a
szavazólapokat, majd kihirdette a végeredményt:
A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, a polgármester javaslatára, titkos
szavazással, a képviselő-testület megbízatásának időtartamára Török Jánost
választotta meg külsős, nem képviselő alpolgármesterré. Feladata a polgármester
különböző rendezvényeken való helyettesítése, munkájának segítése.

kmf.

A szavazatszámláló bizottság tagjai:

........................................ ..........................................
Török Róbert
Malagurszkiné Szabó Éva

.................................
Kriszeg Ilona
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2.sz. melléklet

Jegyzőkönyv az alpolgármester
megválasztásáról
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Készült: 2010. október 14.
Helyszín: Bajót, Millenniumi ház
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

IV. Napirendi pont: Az alpolgármester megválasztása
Előadó: Tóth Zoltán polgármester
Tóth Zoltán polgármester az alpolgármester személyére tett javaslatában Buzás
Kelement jelölte meg erre a tisztségre. Buzás Kelemen beleegyezett a napirendi pont
nyílt tárgyalásába, így nem volt szükség zárt ülés elrendelésére.
A szavazatszámláló bizottság tagjai kiosztották az előre elkészített szavazólapokat,
majd a polgármester pár perc szünetet rendelt el, hogy mindenki titkosan
szavazhasson. ( Az alpolgármester-jelölt személyes érintettsége miatt természetesen
nem vett részt a szavazásban.) A szavazatszámláló bizottság ezt követően
összegyűjtötte a szavazólapokat, majd kihirdette a végeredményt:
A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, a polgármester javaslatára, titkos
szavazással, a képviselő-testület megbízatásának időtartamára Buzás Kelement
választotta meg alpolgármesterré. Feladata a polgármester helyettesítése,
munkájának segítése. Bajóton - mivel a község 3000 főnél kevesebb lakosú - az
alpolgármester társadalmi megbízatásban látja el feladatát.

kmf.

A szavazatszámláló bizottság tagjai:

........................................ ..........................................
Török Róbert
Malagurszkiné Szabó Éva

.................................
Kriszeg Ilona
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Folytatólagos jegyzőkönyv
Készült: 2010. október 14.
Tóth Zoltán polgármester: A Jázmin Népviseletes Asszony Kórus azzal a kéréssel
fordul a képviselő-testülethez, hogy a LEADER pályázaton elnyert összeget a testület
előlegezze meg számukra, mivel a pályázat utófinanszírozott. A pénzt, amint
megkapják és a számlájukra, átutalásra kerül az önkormányzat részére, visszafizetik.
A képviselő-testület egyhangú 7 igen szavazattal az Alábbi határozatot hozta:
84/2010 (X. 14) sz. önkormányzati határozat
Bajót Község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Jázmin
Népviseletes Asszony Kórus részére 428.960 Ft visszatérítendő
támogatást biztosít a 2010. évi költségvetéséből. Az
asszonykórus a támogatást a LEADER pályázat keretén belül
megnyert pályázati támogatási összeg bankszámlára való
érkezése után köteles 8 banki napon belül az önkormányzat
számlájára átutalni.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Zoltán polgármester

Tóth Zoltán polgármester: A „Virágos és tiszta Bajótért mozgalomról” pályázaton az
internetes szavazás alapján a Bajót, Öregkő utca 4 szám családi ház lett az első.
Kéri a testületet, hogy a 2. és 3. helyre javasoljanak ingatlanokat.
A képviselő-testület rövid vita, egyeztetés után az alábbi határozatot hozta:
85/2010 (X. 14) sz. önkormányzati határozat
Bajót Község Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Virágos
Bajótért pályázat helyezettjei:
I. helyezett Bakonyi Lajos Bajót, Öregkő utca 4
II. helyezett Jámbor Gáborné Bajót, Petőfi S. utca 24.
III. helyezett Varga Ferenc Bajót, Petőfi S. utca 44 szám alatti
lakosok.
Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Zoltán polgármester
Tóth Zoltán polgármester: Malagurszki Béla azzal a kéréssel fordul a testülethez,
hogy az általa legeltetés használt önkormányzati tulajdonban lévő legelőt a testület
számára haszonbérletbe adja.
Török Róbert Régebben is adtunk bérbe legelőt karbantartás fejében.
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A képviselő-testület egyhangú 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

86/2010 (X. 14) sz. önkormányzati határozat
Bajót Község Képviselő-testület úgy döntött, hogy
karbantartásért Malagurszki Béla Bajót, Szabadság utca 53
szám alatti lakos részére haszonbérletbe adja az önkormányzat
tulajdonát képező 0157/1, 0159/1 és a 01947 hrsz legelőt 5 éves
időtartamra.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Zoltán polgármester
Török János: Javasolja, hogy id. Bognár Gábornak a képviselő-testület adományozza
a díszpolgári címet. Bognár Gábor 20 évig volt a testület tagja és ebből több cikluson
keresztül a község alpolgármestere.
Tóth Zoltán polgármester: A következő testületi ülésre előkészítik a javaslatot és
beterjesztik a testület elé.

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

Tóth Zoltán
Polgármester

Tarnóczy Tünde
körjegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők.

Malagurszkiné Szabó Éva
Képviselő

Paul Zoltánné
képviselő
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