Készült: Bajót Község Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott
testületi ülésén.
Az ülés helye: Millenniumi ház
Bajót, Kossuth Lajos utca 147.
Jelen vannak:

Tóth Zoltán polgármester,
Paul Zoltánné, Malagurszkiné Szabó Éva, Buzás Kelemen és
Kriszeg Ilona képviselők
Tarnóczy Tünde körjegyző

Tóth Zoltán polgármester a határozatképesség kinyilvánítása után köszöntötte a
megjelenteket, és az ülést megnyitotta.
Jegyzőkönyv hitelesítésre Buzás Kelemen képviselőt kérte fel, jegyzőkönyv vezetőként, pedig Horváth Attilánét mutatta be.
Napirendi pontok:
1, Beszámoló a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről
eseményekről
Előadó: Tóth Zoltán polgármester
2, 2011.évi munkaterv megtárgyalása
3, Bóbita Óvoda Bajóti tagintézményének átszervezése
4, Bóbita Óvoda Bajóti tagintézményének fűtéskorszerűsítésére
benyújtandó pályázathoz önrész biztosítása
5, Egyebek
Tóth Zoltán polgármester javasolta, hogy a második napirendi pontnak a testület
vegye fel az SZMSZ módosítását, a többi napirendi pont változatlan maradna.
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a polgármester ügyrendi módosítását.
I. napirendi pont: Beszámoló a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről
eseményekről
Előadó: Tóth Zoltán polgármester
Tóth Zoltán polgármester: A két ülés között eltelt időszakról szóló beszámolót
minden képviselő kézhez kapta (1 számú melléklet), van-e kérdése, hozzászólása
valakinek. A kérdések előtt még elmondaná, hogy a rendőr szolgálati lakásban a
födém felgyulladt, szerencsére nem lett jelentősebb kár. A költségeket a biztosító

1

csak részben térítette meg, mert voltak szabálytalanságok, 200-250e Ft. többlet
költségünkbe került, hogy ezt megjavíthassuk. Tegnap előtt kiderült, hogy az orvosi
lakásnál az udvaron jelentős csőtörés van, több száz köbméter víz elfolyt, nem
találjuk a csőtörés helyét. Az egész rendszert ki kell váltanunk, új vezetékeket kell
lefektetnünk. Sajnos itt is lesznek költségeink. A buszfordulónál is vannak gondjaink
a közvilágítással. A hatóság annyit kért, hogy az út besorolásának megfelelő
közvilágítás legyen.
A Szabadság utca árok felújítását folytatjuk.
A föld visszaigényléssel kapcsolatban elmondaná, hogy mint tudják tavaly áprilisban
meg volt az értékbecslés és csak alá kellett volna írni a szerződést. Kérésünkre,
hogy segítsenek már dűlőre jutni ez ügyben azt a választ kaptuk, hogy a megfelelő
helyre továbbították a kérésünket, ott tartunk, hogy meg van az ügyirat az MNV Zrtnél, a dosszié, ami teljesen üres, be van iktatva, hogy van, ilyen ügy csak senki nem
tudja, hogy hol van. Most keresik, hogy hol vannak, az aktából az irtatok. Ha most új
eljárást kell kezdeményezni akkor nem kapjuk vissza a földeket, ezért nem szeretné
hagyni azt, hogy lerázzanak bennünket. Dr. Völner Pálnak elküldtük az összes
dokumentációnkat és a segítségét kértük.
Buzás Kelemen: A Palotás féle szemétszállításról kérdezne.
Tóth Zoltán polgármester: Felkerestek, hogy szemétszállítással is foglalkoznak. A
konténereket olcsóbban adják, mint az AVE Zrt., a temetői szemétszállításnál
jelentős megtakarítást jelentene, ha ők szállítanák a hulladékot. Eseti
szemétszállítást is lehetne velük végeztetni.
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a polgármester beszámolóját elfogadta.
II. Napirendi pont: SZMSZ módosítása
Tóth Zoltán polgármester: A testületi üléseket szeretnénk más napra áttenni, mivel
más társult településeken is csütörtöki napon van a testületi ülés és nem tudunk részt
venni rajtuk ha szükséges, ezért minden hónap utolsó keddjén lennének a
továbbiakban az ülések.
A képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
4/2011 (III.29.) 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 valamint az Ötv. 1. §
(6) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a 10/2007 (IV.26) sz.
rendeletét (továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja:
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1. §
Az R. 15. § (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„ A képviselő-testületi rendes ülést minden hónap utolsó keddjére kell összehívni.”
2. §
A rendelet 2011. április 1-én lép hatályba.

Tóth Zoltán
Polgármester

Tarnóczy Tünde
körjegyző

III. Napirendi pont: 2011.évi munkaterv megtárgyalása
Tóth Zoltán polgármester: Az idei évben úgy gondolta, hogy egész éves
munkatervet készítenek. Kéri, hogy a testülettel közösen nézzék át a kiosztott
munkaterv tervezetet.
A képviselő-testület rövid egyeztetés után egyhangú, 5 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
15/2011 (III. 29) sz. önkormányzati határozat
Bajót Község Képviselő-testület a 2011. évi munkatervet jelen
jegyzőkönyv 2. számú mellékletei alapján elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Zoltán polgármester

IV. Napirendi pont: Bóbita Óvoda Bajóti tagintézményének átszervezése
Tóth Zoltán polgármester: A Bóbita Óvoda tagintézményének átszervezésével
kapcsolatban most csak arról kell határozatot hoznunk, hogy az átszervezést
elhatározzuk. A gyereklétszám drasztikusan lecsökkent, az átszervezésre ezért
lenne szükségünk. Az átszervezést Nyergesújfalu Város testület fogja elvégezni, a
határidő május 31.
A képviselő-testület rövid egyeztetés után egyhangú, 5 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
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16/2011 (III.29) sz. önkormányzati határozat
Bajót Község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Bóbita óvoda
tagintézményének átszervezését kéri Nyergesújfalu Város
Önkormányzatától, mint fenntartótól.
Az átszervezés keretében a 3 tiszta csoport helyett 2 vegyes
csoport kialakítását és 1 fő óvodapedagógus leépítését tartja
indokoltnak. Kéri a polgármestert tegye meg a szükséges
intézkedéseket.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Zoltán polgármester

V. Napirendi pont: Bóbita Óvoda Bajóti tagintézményének fűtéskorszerűsítésére benyújtandó pályázathoz önrész biztosítása
Tóth Zoltán polgármester: A tavalyi évben nem sikerült az óvoda fűtéskorszerűsítésére és szigetelésre benyújtanunk a pályázatot, ez a pályázat most újból kiírásra
került, ez 11 milliós pályázat 8% támogatottsággal, 30 millió forint a maximálisan
pályázható összeg, az önrész 3.038.219 Ft, amit a 2012 évi költségvetésben kell
biztosítanunk. El kell határoznunk, hogy pályázunk-e. Félt az idei évtől, de elég jól
állunk anyagilag a számlánkon jelenleg kb.: 18-20 millió forint van, vannak
kintlévőségeink is. A Jázmin Asszonykórus a kamatmentes hitelt visszafizette
számlánkra, a pincebarátoknak nyújtott hitel is 1-2 héten belül visszafizetésre kerül.
Ma kapta a jó hírt, hogy a megyei 3 millió forintos hitelt is megkaptuk. A kistelepülési
alapban is van még 3 millió forintunk. Az egyháztól is be fog jönni az 1 millió forint,
likviditási gondjaink előre láthatólag nem lesznek.
Paul Zoltánné: Ha megnyerjük a pályázatot mikor kezdődnek a munkák.
Tarnóczy Tünde körjegyző: Szeptember környékén várható, de az óvodai munkát
nem fogja zavarni, mert ezek külső munkák.
A képviselő-testület rövid egyeztetés után egyhangú, 5 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
17/2011 (III.29) sz. önkormányzati határozat
Bajót Község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:
- a 7/2011 (III.09) BM rendeletben foglaltaknak megfelelően a Bóbita Óvoda
bajóti tagintézményének fűtéskorszerűsítéséhez, szigeteléséhez szükséges
önrészt 3.038.219 Ft-ot az önkormányzat 2011. évi költségvetésében
biztosítja.
- A Bóbita Óvoda székhelyintézményét és tagintézményét eredeti
rendeltetésnek megfelelően hasznosítja, a feladat-ellátási helyet nem szünteti
meg, az intézmény fenntartói jogát nem adja át állami fenntartó részére.
- Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2011. április 1.
Felelős: Tóth Zoltán polgármester
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VI. Napirendi pont: Egyebek

Tóth Zoltán polgármester: Sujbert Márk édesanyja kéréssel fordult a testület
felé. Fia súlyos beteg, folyamatos szüksége van lélegeztető készülékre, ami
kb.:162.000 Ft. A hét védi sport gála bevételét erre a célra ajánlották fel, és még
hallotta, hogy más honnét is kaptak támogatást. Azt javasolná, hogy a felajánlott
összegek és a gép különbözetével támogassuk Őket.
Buzás Kelemen: A családmennyivel járul hozzá?
Tóth Zoltán polgármester: Nem tudja. A többi támogatást meg lehet kérdezni.
Buzás Kelemen: A pénz ellenőrzésére gondol.
A képviselő-testület rövid egyeztetés után egyhangú, 5 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
18/2011 (III.29) sz. önkormányzati határozat
Bajót Község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Sujbert Márk
lélegeztető gépéhez a felajánlásokat figyelembe véve a
különbözetet biztosítja, de a támogatás összege maximum
50.000 Ft.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Zoltán polgármester


Tóth Zoltán polgármester: Az Öregkőaljai Pincebarátok Köre is azzal a
kéréssel fordult a testülethez, hogy a „Szent Orbán” szobor építését támogassa. A
szobor támogatására 150.000 Ft-ot javasolna.
Kriszeg Ilona: Kicsit soknak tartja, 100.000 Ft-ot is elégnek tartana.
A képviselő-testület rövid egyeztetés után egyhangú, 5 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
19/2011 (III.29) sz. önkormányzati határozat
Bajót Község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Öregkőaljai
Pincebarátok Köre Egyesület „Szent Orbán szobor” építését
130.000 Ft-tal támogatja, azzal a feltétellel, hogy a szobor
talapzatára az önkormányzat, mint támogató kerüljön
feltüntetésre.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Zoltán polgármester
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Tarnóczy Tünde körjegyző: A Földhivatal részére kell egy határozat, hogy az
500 hrsz-ú ingatlan elcseréljük, és a különbözetet megfizetjük.
A képviselő-testület rövid beszélgetés után, egyhangú, 5 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
20/2011 (III.29) sz. önkormányzati határozat
Bajót Község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja a 262 hrsz-ú területből
90 nm nagyságú rész, 500 hrsz-ú területre történő cseréjét a 261 hrsz-ú terület
ingatlanának tulajdonosaival, úgy, hogy a területek nagyságából adódód
értékkülönbözetként az önkormányzat 22.450 Ft-ot fizet meg a 261 hrsz-ú ingatlan
tulajdonosainak.
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Zoltán polgármester


Tóth Zoltán polgármester: A Takarékszövetkezet kérése, hogy a szerződéskötéshez a 110/2010 (XII.14) számú határozatunkat egészítsük, ki, hogy amennyiben
az MVH-tól alacsonyabb összeget kapunk, mint a kölcsön tőke része azt az
Önkormányzat kiegészíti.
A képviselő-testület rövid egyeztetés után egyhangú, 5 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

21/2011 (III.29) sz. önkormányzati határozat a 110/2010. (XII.14) sz.
önkormányzati határozat módosításáról
Bajót Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 110/2010.
(XII.14) sz. önkormányzati határozatát az alábbiakkal egészíti ki:
- Bajót Község Önkormányzata úgy dönt, hogy amennyiben az MVH mint
támogató hatóság alacsonyabb összeget utal, mint a kölcsön tőkerésze, úgy
Bajót Község Önkormányzata vállalja a különbözet megfizetését.
- Bajót Község Önkormányzata úgy dönt, hogy a projekt költségvetésének
túllépése esetén a szükséges források haladéktalanul az Öregkőaljai
Pincebarátok Köre Egyesület rendelkezésére bocsátja.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Zoltán polgármester
Tóth Zoltán polgármester: A buszfordulóval kapcsolatban határozatot kell hoznia a
testületnek, melyben a telekkialakításról dönt.
A képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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22/2011 (III.29) sz. önkormányzati határozat
Bajót Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Bajt Község Önkormányzat tulajdonát képező 262, 264,
266 hrsz-ú ingatlanok egy részéből 266/1 hrsz-ú buszforduló és
266/2 hrsz beépítetlen terület művelési ágú ingatlanokat alakít ki,
úgy hogy a 266 hrsz-ú ingatlan hrsz-a 266/2-re módosulHatáridő: azonnal
Felelős: Tóth Zoltán polgármester

 Török János: A Berta néninél mi lesz a fa kivágással?
Tóth Zoltán polgármester: Nem vágjuk ki a fát, levágtuk azokat az ágakat, amik
átlógtak.

Török János: Azt kérdezné, hogy dr. Völner Pál országgyűlési képviselő úr
nem akarna-e fogadóórát Bajóton tartani.
Tóth Zoltán polgármester: Jó ötlet, beszélni fog róla vele.
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt a polgármester az ülést bezárta.

Kmf.

Tóth Zoltán
Polgármester

Tarnóczy Tünde
körjegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítő:
Buzás Kelemen
képviselő
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