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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. 
 



Tarnóczy Tünde körjegyző tájékoztatta a testületet a bérbe adás jogszabályi 
feltételeiről. 
 
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 0194 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              Tarnóczy Tünde 
Polgármester                    körjegyző 
 
 
 
Jegyzőkönyv hitelesítők. 
 
 
 
 
Malagurszkiné Szabó Éva      Paul Zoltánné 
Képviselő                    képviselő 
 
 
 
 
 


