Készült: Bajót Község Képviselő-testületének 2011. szeptember 22-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
Bognár Gábor képviselők
Dérné dr. Varga Katalin mb. 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,/ Kernstok Károly Általános Iskola igazgatójának beszámolója a
2010-2011 oktatási évről
Előadó: Dudásné Szabó Ibolya tagintézmény-vezető
2,/ Bóbita Óvoda vezetőjének és tagintézmény-vezetőjének
beszámolója.
Előadó: Páldi Imréné tagintézmény-vezető
3,/ Jázmin Népviseletes Asszonykórus és a nyugdíjas klub beszámolója
Előadó: Krajcsovszki Zoltánné és Balázs Józsefné
4,/ Beszámoló a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről eseményekről
Előadó: Tóth Zoltán polgármester
5,/ 2011. I. félévi költségvetési zárás
Beterjesztő: Tóth Zoltán polgármester
Előadó: Molnár Istvánné pü. főmunkatárs.
6,/ Egyebek

I. Napirendi pont: Kernstok Károly Általános Iskola igazgatójának beszámolója
a 2010-2011 oktatási évről
Előadó: Dudásné Szabó Ibolya tagintézmény-vezető

Tóth Zoltán polgármester: A képviselők az írásos anyagot (1. számú melléklet )
kézhez kapták, van-e Dudásné Szabó Ibolyának az anyaggal kapcsolatban
kiegészíteni valója.
Dudásné Szabó Ibolya: Nincs kiegészíteni valója, minden úgy van, ahogy leírta.
Tóth Zoltán polgármester: A beszámolóban olvassa, hogy Baloghné Seres Katalin
kiemelkedő teljesítményt nyújt, ezt a teljesítményt valamilyen módon el kellene
ismerni.
Szemet szúrt neki a sok igazolatlan hiányzás, kéri, hogy Dudásné Szabó Ibolya
adjon neki egy listát, hogy kik ezek a gyerekek és ha a kisebbséghez tartoznak,
akkor beszél a kisebbségi önkormányzat elnökével a hiányzások megszüntetése
érdekében.
Az óvodától sajnos az iskola a fejlesztések terén le van maradva, de most már
igyekszünk ezt pótolni. Kiírásra került egy 100 %-os támogatottságú pályázat az
intézmények informatikai infrastruktúrájának fejlesztésére, ezt szeretnénk
megpályázni. Az iskolában aktuális lenne az ablakok cseréje, szigetelés stb.
Ezúton szeretné megköszöni a pedagógusok munkáját.
A képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

50/2011 (IX.22.) sz. önkormányzati határozat
Bajót község Képviselő-testület jelen jegyzőkönyv 1 számú melléklete
alapján a Kernstok Károly Általános Iskola beszámolóját elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Zoltán polgármester

II. Napirendi pont: Bóbita Óvoda vezetőjének és tagintézmény-vezetőjének
beszámolója
Előadó: Páldi Imréné tagintézmény-vezető

Tóth Zoltán polgármester: A képviselők az írásos anyagot (2. számú melléklet
kézhez kapták, van-e Páldi Imrénének az anyaggal kapcsolatban valami kiegészíteni
valója.
Páldi Imréné: Nincs kiegészíteni valója, várja a kérdéseket

Buzás Kelemen: Köszönjük a beszámolót, az óvodában minden úgy van, ahogy
Gizike leírta.
A képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

51/2011 (IX.22.) sz. önkormányzati határozat
Bajót község Képviselő-testület jelen jegyzőkönyv 2 számú melléklete
alapján a Bóbita Óvoda Bajóti Tagintézményének beszámolóját
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Zoltán polgármester

III. Napirendi pont: Jázmin Népviseletes Asszonykórus és a nyugdíjas klub
beszámolója
Előadó: Krajcsovszki Zoltánné és Balázs Józsefné
Tóth Zoltán polgármester: A képviselők az írásos anyagot (3. számú melléklet )
kézhez kapták, van-e Balázs Józsefnénak az anyaggal kapcsolatban valami
kiegészíteni valója.
Balázs Józsefné: Nincs kiegészíteni valója.
Buzás Kelemen: A személyi jövedelem 1%-ának volt eredménye?
Balázs Józsefné: Igen, volt értelme.
Tóth Zoltán polgármester: Köszöni az asszonykórus rendezvényeken való
részvételét, kívánja, hogy a továbbiakban is legyen energiájuk ehhez a munkához.
A képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

52/2011 (IX.22.) sz. önkormányzati határozat
Bajót község Képviselő-testület jelen jegyzőkönyv 3 számú melléklete
alapján a Jázmin Népviseletes Asszonykórus beszámolóját elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Zoltán polgármester

IV. Napirendi pont: Beszámoló a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről
eseményekről
Előadó: Tóth Zoltán polgármester
Tóth Zoltán polgármester: Szokásától eltérően nem készített írásos anyagot.
Röviden beszámolna a főbb eseményekről. Kezdené a beruházásokkal. Túl vagyunk
az összes elnyert pályázaton, azokat megvalósítottuk, most vannak a pénzügyi
elszámolások. Minden beruházásunk, kiváló minőségben, határidőre befejeződött. A
finanszírozással sincs baj, azok a bevételek, amivel számoltunk mind bejött, nincs
szükségünk likvid hitelre. Az óvoda pályázatot is megnyertük, de a megvalósításhoz
idén semmiképpen nem tudunk hozzákezdeni, a kivitelező kiválasztása jelenleg
folyamatban van. Az iskolával szemben az óvodának sokkal jobb a helyzete, az
iskolára is kell a továbbiakban koncentrálni.
A 6,5 hektár földdel kapcsolatban úgy tűnik eredményre jutunk. Az NFA nyilatkozott,
hogy nem, ezt a földterületet el nem adja, de földcserére hajlandóak, ugyanakkora
aranykorona értékben kell a területeknek lennie. A csereföldek kiválasztásra kerültek,
holnap szemlézik meg a földeket és bízik benne, hogy tovább tudunk majd lépni, és
végre majd a mi tulajdonunk lesz a szóban forgó földterület.
Ma a Művelődési házban volt egy megbeszélés az Ister-Granum - EGTC
képviselőjével. Felvállalják a térség kerékpárútjainak kialakítását, kerékpárturizmusra
alkalmassá teszik. Bajóton folytatnák a Szabadság és Petőfi utcában felfestéssel, a
pincesoroknál pihenőt alakítanának ki. Szentkeresztnél egy út menne
Mogyorósbánya felé, egy Tokod-Nagysáp irányába,
Volt egy rongálási ügyünk, a Millenniumi ház oldalán letördelték a betűket ismeretlen
tettesek. A kamera felvétele értékelhető volt és a személyek kilétére fény derült. A
szülők vállalták a kár helyreállítását, amint ez megtörtént a rendőrségi
feljelentésünket visszavonjuk. Az egyik elkövető polgárőr, Őt kérte, hogy önként
mondjon le polgárőri tagságáról.
Az IKSZT helyszíni szemléjére kértünk halasztást az anyagok rendezésére való
hivatkozással. Lassan a működés is beindul, a programok összeállításra kerültek, de
az MVH még nem hagyta jóvá.
Török János: A kerékpár utat nem lehet a Kossuth Lajos utcában folytatni?
Tóth Zoltán polgármester: Nem kivitelezhető, a rendezési tervben is a Szabadság
utcában van.
A képviselő-testület további rövid egyeztetés után a polgármester beszámolóját
egyhangúlag elfogadta.
V. Napirendi pont: 2011. I. félévi költségvetési zárás
Beterjesztő: Tóth Zoltán polgármester
Előadó: Molnár Istvánné pü. főmunkatárs.
Tóth Zoltán polgármester: A 2011. I félévi zárását minden képviselő kézhez kapta,
van-e észrevétel az anyaggal kapcsolatban.

Mivel nem volt kérdés a képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

53/2011 (IX.22.) sz. önkormányzati határozat
Bajót Község Önkormányzat Képviselő Testülete az Önkormányzat
2011. I. félévi gazdálkodási helyzetéről szóló beszámolót elfogadja
102.154 E Ft bevétellel és 77.247 E Ft kiadással.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Zoltán polgármester

VI. Napirendi pont: Egyebek

Dérné dr. Varga Katalin mb. körjegyző: A szociális rendeletünket két okból
is módosítanunk kell. Az egyik ok, hogy törvény módosítja a lakásfenntartási
támogatások rendszerét. A módosítás célja, hogy a szociális gáz- és távhőtámogatás
2011. augusztus 31. napjától való megszűnése miatt kérelem alapján átkerülhetnek
az önkormányzat által nyújtott új lakásfenntartási támogatás rendszerébe, Az
önkormányzatok által normatív alapon megállapítható támogatások feltehetően
emelkedni fognak, ennek forrása azonban az állami költségvetésben biztosított.
Ugyanakkor a törvénymódosítás kiterjed a nem normatív (helyi) lakásfenntartási
támogatások szabályozására is, ez került átvezetésre a helyi rendeletben, a korábbi
lényegének és szándékoknak megtartása mellett.
A másik ok, hogy a 6/2011. (IV.26) számú szociális rendeletünkkel kapcsolatban
törvényességi észrevétel érkezet, Az észrevételeket megvizsgálva elvégeztük a
szükséges kiigazításokat, melyek jó része nem jelentenek érdemi változást.
Legfontosabb, hogy a bérpótló juttatásban részesülőknél a helyi rendelet nem
kötelezheti a polgármestert, helyi képviselőt, ügyintézőt az ellenőrzés végzésére,
mert az a jogszabály alapján a jegyző hatásköre.
A képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Bajót Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2011. (IX.22.) önkormányzati rendelete
a szociális ellátások helyi szabályairól szóló
6/2011.(IV.26.) rendelet módosításáról
Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10.§. (1) bek, 26.§., 32.§. (1),(3)
bek., 37/D.§. (5) bek., 38.§. (9) bek., 43/B.§. (1) bek., 45.§. (1),(2) bek., 47.§. (1),(4)
bek., 50.§. (2) bek., 92.§. (1), (2) bek. kapott felhatalmazás alapján, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2011.(IV.26.) számú rendelet
(a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés
lép:
„(1) A kérelmező a szociális támogatás megállapítása érdekében írásbeli
kérelmét a jogszabályban előírt formanyomtatványon köteles benyújtani
vagy jegyzőkönyvbe foglalt nyilatkozatot kell tennie a szociális támogatás
igényléséről.”

2. §

A R. 4. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A (2) – (5) bekezdésben felsoroltak ellenőrzése szúrópróbaszerűen,
bejelentés, vagy hivatalos tudomásszerzés útján szerzett információ
alapján, helyszíni szemle formájában történik. Az ellenőrzés tapasztalatait
minden esetben jegyzőkönyvbe kell rögzíteni, a kifogásolt állapotról –
amennyiben lehetséges – fényképfelvételt kell készíteni és azt a
jegyzőkönyvhöz mellékelni, a jegyzőkönyvet pedig az ellenőrzött személy
bérpótló juttatásra való jogosultságát megállapító ügyében keletkezet
iratanyagához kell csatolni.”

3. §

A R. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § (1) Nem nyújtható támogatás annak, aki az alábbiakban
meghatározott lakás alapterületénél nagyobb lakásban lakik:
a. a háztartásban lakó egy személy esetén
35 m2
b. a háztartásban lakó két személy esetén
45 m2
c. a háztartásban lakó három személy esetén
55 m2
d. a háztartásban lakó négy személy lesetén
65 m2
e. ha négy személynél több lakik a háztartásban a d. pontban
megjelölt lakásnagyság és minden további személy után 5-5 m2,
de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.
(2) A községben a komfort nélküli, félkomfortos és komfortos
lakások után adható lakásfenntartási támogatás.
(3) A helyi lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy,
akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 250 %-át.
(4) A lakásfenntartási támogatásnál figyelembe vett költség az egy
négyzetméterre jutó havi költség, melynek összege 450 Ft.
(5) A lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege nem
lehet kevesebb 2.500,- Ft-nál.
(6) A támogatás havi részletekben vagy egy összegben is
kifizethető, valamint természetbeni támogatásként is megállapítható.
A támogatás formájáról a támogatást megállapító határozatban
rendelkezni kell.
(7) A támogatás folyósításának időtartama legfeljebb 1 év.

(8) a kérelmek benyújtása az év során folyamatos.
(9) A támogatás megállapítása I. fokon a polgármester hatásköre.”
4. §

(1) A R. 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Sürgős szükség esetén, ha az igénylő életkörülményei az azonnali
segítséget indokolják – különösen betegség, kórházi ápolás, baleset,
Munkaügyi Hivatallal kapcsolatos együttműködés tejesítéséhez utazási
költségtérítés – számára a polgármester átruházott hatáskörben maximum
20.000 Ft átmeneti segélyt állapíthat meg. Ebben az esetben a
megállapításhoz csak írásos kérelem és a igénylés okát igazoló
dokumentum (idézés, beutaló, recept, stb.) szükséges. A 20.000 Ft
átmeneti segély ismételten vagy részletekben havi rendszerességgel is
megállapítható.

4. §

(2) A R. 9. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) a kérelmező családjában az egy főre számított havi jövedelem nem
haladhatja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250 %,
egyedülálló esetén a 300 %-át,”

5. §

(1) A R. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások körében az önkormányzat
a. alapellátásként étkeztetést és jelzőrendszeres házi segítségnyújtást,
b. családsegítő szolgáltatást
biztosít.
(2) A R. 10. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A személyes gondoskodás körébe tatozó ellátásért térítési díjat kell
fizetni. A térítési díj megállapítását és a befizetés rendjét a szociális
étkeztetés díjáról szóló önkormányzati rendelet szabályozza.”

6. §

Hatályát veszti a R. 1. § (1) bekezdés a) pontja, a 10.§ (1) bekezdés c)
pontja, 3) és (5) bekezdés második mondata, valamint a 13. § (1)
bekezdése.

7. §

Ez a rendelet 2011. október 1-én lép hatályba, és az azt követő napon
hatályát veszti.

Tóth Zoltán
polgármester

Dérné dr. Varga Katalin
mb. körjegyző


Tóth Zoltán polgármester: A közterület használatával kapcsolatban történt
elmozdulás. A Volán tudomásul vette, hogy van közterület használati fizetési
kötelezettsége és elkezdte fizetni. A Kréber nem reagált am megkeresésünk, de
amikor számlát küldtünk közölte, hogy nem tudja fizetni, nem tudja ezt az összeget
kigazdálkodni. és elküldi a bajóti alkalmazottjait. A két cég képviselőjével leültünk
tárgyalni és a Kréber állásfoglalása megváltozott. Az egyik buszt beviszi a
telephelyre és kifizeti a sofőr bejárását, a másik busznak pedig máshol keres
parkolási lehetőséget. A Volánnak fizetünk hozzájárulást egy járat üzemeltetéséhez,
javasolta, hogy kompenzálják a két tarifát, a fennmaradó összegben pedig kedvező
tarifával szállítaná a tanulókat. Ebben nem kell dönteni csak tájékoztatásnak szánta.

Tóth Zoltán polgármester: A Virágos Bajótért rendeletünkben Gönczi
Mariann pontozási rendszert alakított ki. A testület tagjai a rendelet tervezetet kézhez
kapta, van-e valakinek hozzászólása, kérdése.
A képviselő-testület rövid egyeztetés után, egyhangú, 5 igen szavazattal az alábbi
rendeletet alkotta:
Bajót Község Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2011. (IX.28.) önkormányzati rendelete
a „Virágos és tiszta Bajótért” mozgalom díjazásáról szóló
4/2007 (II.14.) sz. rendelet módosításáról
Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdésének
f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

A „Virágos és tiszta Bajótért” mozgalom díjazásáról szóló 4/2007 (II.14.) sz.
rendelet 4. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A bírálat során a cél a településképet meghatározó módon javító
ingatlanok
kiválasztása, melynek keretében a Képviselő-testület által
alkalmazott bírálati szempontok:
a) Az ingatlant határoló közterület rendezettsége (magába foglalja közterületi
zöldfelületek gondozottsága, fásszárú növények állapota):
rendezett (10 pont) – kevésbé rendezett (5 pont) - elhanyagolt (0)
b) Közterület virágosítása egynyári, évelő lágyszárúakkal:
számos kiültetett virág (10 pont) – virágosított (5 pont) - nem virágosított (0
pont)
c)Udvar rendezettsége:
rendezett (5 pont) – elhanyagolt, illetve nem látszik az utcáról (0)

d) Udvar virágosítása egynyári., évelő lágyszárúakkal:
Virágosított (5 pont) – nem virágosított, illetve nem látszik az utcáról (0
pont)
e) Épület állapota:
rendezett (10 pont) – elhanyagolt (0)
f) Épület hatása a településképre, elhelyezkedése a településen:
frekventált helyen (Kossuth utca, kerékpárút határán) található (5 pont) –
nem frekventált helyen található (4 pont)
g)Az ingatlan az elmúlt években bekerült a jutalmazásra javasolt ingatlanok
körébe:
igen (1 pont) – nem (0 pont)”
2. §

Ez a rendelet 2011. október 1-én lép hatályba, és az azt követő napon
hatályát veszti.

Tóth Zoltán
polgármester

Dérné dr. Varga Katalin
mb. körjegyző


Tóth Zoltán polgármester: Felül kell vizsgálni azt, hogy országos védettség
alá eső területekre a védettséget fenn kívánjuk-e tartani. Gönczi Mariann készített
erre egy előterjesztést, melyet minden képviselő kézhez kapott.
A képviselő-testület az előterjesztés alapján részletesen, helyrajzi számonként,
megtárgyalta a védettség alá esőterületek területi elhelyezkedését, és hogy
védettség alatt tartsák-e, majd egyhangú, 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet
hozta:

54/2011 (IX.22.) sz. önkormányzati határozat
Bajót Község Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja a Bajót
község közigazgatási területén található 1989 előtt védetté nyilvánított
Öreg kő (0220/16 hrsz) és Péliföldszentkereszti erdő területén kívül a a
Nyáras völgy (159/5, 0157/1), Czinege hegy (0194 hrsz) és a Tőkekúti
kertek (02/6 hrsz) nevet viselő földterületek helyi jelenősségű védett
területté nyilvánító eljárásának lefolytatását
Határidő: 2011. szeptember 15.
Felelős: Tóth Zoltán, polgármester


Tóth Zoltán polgármester: Sokszor felmerült már az a probléma, hogy mit
kezdjünk az öreg iskola épületével. Az épület ott áll üresen, folyamatosan
amortizálódik és még az állagmegóvásra sem tudunk forrást biztosítani. Ezzel
kapcsolatban volt egy elképzelése, hogy egy kisebb léptékű fejlesztéssel
kialakíthatnánk egy sportkomplexumot. Sajnos ilyen célra nem írtak ki pályázatot.
Megkeresték most egy olyan ötlettel, hogy megvásárolnák ezt az ingatlant, egy
pályázat megvalósításához, idősek otthona fejlesztést képzeltek el benne. Az
épületet szépen felújítanák, az aktívabb idősek el tudnának templomba, vásárolni,
járni. Jelezte, hogy nem híve a törzsvagyon eladásának, de ebben az esetben nem
lát más lehetőséget, mint az értékesítés. Megfontolásra érdemes ez az ajánlat. Ha az
ajánlatra igent mondunk, akkor vannak teendőink, ha nem, akkor minden marad, így
ahogy van. A cél a környékkel összeegyeztethető. Ő hajlik a hasznosítás felé,de
szigorúan kikötve, hogy csak idősek otthona lehet az épületben.
Bognár Gábor: Ha igen, akkor mennyi az annyi, mert apró pénzért nincs értelme.
Tóth Zoltán polgármester: Mi nem tudunk apró pénzért semmit étékesíteni, van
ezzel törvényi kötelezettségünk. Egy részt, át kell minősíttetnünk és utána fel kell
értékeltetnünk, minimum 3 független értékbecslővel.
Buzás Kelemen: Ha úgy döntünk, hogy megválunk tőle még ez a legcsendesebb,
amire hasznosítanák.
Tóth Zoltán polgármester: Még munkahelyet is teremtene. Minimális anyagi
vonzata van, de kell róla dönteni, hogy az értékbecslést elkezdhessük. Javasolja,
hogy próbáljuk meg. Készítünk értékbecslést és meg látjuk, hogy a vevő mit szól
hozzá.
A képviselő-testület további rövid egyeztetés után 4 igen és 1 tartózkodás mellett az
alábbi határozatot hozta:

55/2011 (IX.22.) sz. önkormányzati határozat
Bajót község képviselő-testülete felhatalmazza a polgármester, hogy
elkezdje a tárgyalásokat az öreg iskola épületének értékesítésével
kapcsolatban és értékbecslést végeztessen az épületre.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Zoltán polgármester.
Tóth Zoltán polgármester: Szabó Istvánné több kisebb területet felajánl az
önkormányzatnak. Ezek a földek osztatlan közös tulajdonban vannak és nagyon
kicsik, nem tudunk mit kezdeni velük, az átíratási költség nagyon magas. Nem érnek
annyit, mint az átíratási költség.
A képviselő-testület rövid egyeztetés után egyhangú, 5 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

56/2011 (IX.22.) sz. önkormányzati határozat
Bajót község képviselő-testülete úgy döntött, hogy Szabó Istvánné által
felajánlott földterületeket nem fogadja el.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Zoltán polgármester

Tóth Zoltán polgármester: A Művelődési ház átadásával a Millenniumi
házban már nincs funkció, az épület adottságai rendezvények szervezésére nem
alkalmas. A testület már hozott egy határozatot, hogy a hivatal oda átköltözne. Ezt a
határozatot szeretné az új testülettel megerősíttetni. Jelentős költséggel ez nem
járna, a világítást és az informatikát kell kialakítani. A családsegítő szolgálat már
átköltözött a hivatal tanácstermébe és sokkal jobban működik, a megkeresések
száma lecsökkent.
Buzás Kelemen: Várjuk meg mi lesz az önkormányzatok átszervezésével.
Tóth Zoltán polgármester: Valószínűleg minket már nagy sérelem nem fog érni az
átszervezéssel. Mi már lecsökkentettük a létszámot. A Millenniumi Gyűjtemény itt
marad az épületben.
Török János: Ha itt lesz a hivatal Ő a lábát, akkor ide be nem teszi. Megérti, hogy a
másik épület egészségtelen, romos, de hogy ha nem lesz lakva, annak az állaga is
leromlik. Őt az bántja, aggasztja, hogy ezt a házat olyan célra akarják felhasználni,
amire ez nem épült.
Tóth Zoltán polgármester: Azon a testületi ülésen, amikor erről határozott a testület
valószínű, hogy Török János nem volt jelen, mert Ő tett a hasznosításra javaslatot.
Addig, amíg az épületek állaga megengedi a jelenlegi pénzügyi és szociális részen
lenne a körzeti megbízottnak egy iroda, ott maradna az irattár, a raktározás, és ott
lenne a családsegítő szolgálat is. A másik épületrészben kapna a kisebbségi
önkormányzat egy helységet, a nyugdíjas klub és a polgárőrség. Ezek időszakos
használatot
igényelnek,
kialakítanánk
egy
külön-külön,
helységenkénti
fűtésszabályozási rendszert.
Török János: Az én verziómban mindenféleképpen a községházának azon a helyen
kell lennie.
Bognár Gábor: Ha 10 év múlva sem lesz olyan pályázat, hogy tudunk építeni, akkor
mi lesz? Mi a különbség.
Török János: Azt kérte, hogy olyan döntés szülessen a testület részéről, minden
szándék az, hogy oda egy új községházát építsen.
Bognár Gábor: Ha lesz egy olyan pályázati forrás, akkor csináljuk meg. Miért ne?
Török János: Hajlandó kompromisszumra, nem kell határidő az új megépítésére.

A képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
57/2011 (IX.22.) sz. önkormányzati határozat
Bajót Község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy ideiglenes jelleggel a
az önkormányzat székhelyét átteszi a Millenniumi Házba, megtartva
annak eredeti funkcióját, és a Millenniumi Gyűjtemény továbbra is
látogatható lesz. Hosszabb távon célul tűzi ki, hogy a régi hivatal
épületét lebontja és helyére belátható időn belül új központi hivatalt
épít.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Zoltán polgármester

Tóth Zoltán polgármester: Az IKSZT költségviselésével kapcsolatban van
egy olyan költségelem amit át kell vállaljunk, nem egy nagy költség.
Az
Öregkőaljai Pincebarátok Köre Egyesületnek van egy könyvelője, aki valamennyiért
végezte a könyvelési tevékenységét. Most átmenetileg megnövekedett ez a teher,
mert több a számla, a könyvelő azt mondta, hogy erre az átmeneti időszakra 3.000 Ft
könyvelési díj helyett 12.000 Ft-ot kér, 1-szer 1.000 Ft-ot Malagurszkiné
bejelentéséért. Tartósan, folyamatos havi 2.000 Ft-ot kér.

A képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
58/2011 (IX.22.) sz. önkormányzati határozat
Bajót Község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Öregkőaljai
Pincebarátok Köre Egyesület könyvelőjének fizetendő plusz
költségeket egyesületi támogatásként átvállalja.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Zoltán polgármester

Tóth Zoltán polgármester: Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztése a
közoktatásban” című pályázat került kiírásra. A pályázat általános iskolák részére
informatikai eszközök beszerzését támogatja, 100%-os támogatottságú.
A képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

59/2011 (IX.22.) sz. önkormányzati határozat
Bajót Község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „Intézményi
informatikai infrastruktúra fejlesztése a közoktatásban” (TIOP1.1.1.-11/c) pályázatot benyújtja.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Zoltán polgármester


Tóth Zoltán polgármester: A Kistérségi Alap maradék keretéből kb. 500.000
Ft-nyi összeget kapunk. Szeretné a buszfordulót összekötni a Petőfi utcával. Azon a
kis területen a második szelektív hulladékgyűjtőket kellene elhelyezni. A papföldhöz
felvezető gyalogút helyére megterveztetné a járdát, lépcsőkkel és folyókával. A
terveztetéshez kéri a testület felhatalmazását.
A képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
60/2011 (IX.22.) sz. önkormányzati határozat
Bajót Község Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármester a
Kossuth Lajos utca és a Táncsics Mihály utcát összekötő járda
megtervezetésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Zoltán polgármester

Tóth Zoltán polgármester: Az idei évben is kiírásra került a Bursa Hungarica
ösztöndíj. A testületnek nyilatkozni kellé arról, hogy csatlakozik-e hozzá.
A képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
61/2011 (IX. 22.) 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 2012. évi fordulójához. A Bursa Hungarica
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012 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 2011. október 15-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 2012. évi fordulójának
keretösszegét 480.000 Ft-ot költségvetésében biztosítja.
Határidő: 2011 október 15
Felelős: Tóth Zoltán polgármester
Dérné dr. Varga Katalin mb. körjegyző


Tóth Zoltán polgármester: Ma reggel felhívta Nyergesújfalu Város
polgármesterét az iskola igazgatói pályázattal kapcsolatban. Az első forduló után a
nyergesi testület úgy döntött, hogy új pályázatot ír ki. Jelenleg 5 pályázat érkezett az
állásra, egy ebből visszalépett.
Tóth Zoltán polgármester röviden ismertette a pályázok támogatottságát.
Tóth Zoltán polgármester: Ő a pályázatokat nem is nagyon nézte végig, Szlávik
József végigcsinálta a nagy beruházásokat, sok-sok éve Ő az iskola igazgatója.
--------Török János: Szlávik József mindig nagyon korrekt anyagokat adott.
Buzás Kelemen: Úgy emlékszik a megállapodásban benne van, hogy a mi
véleményünket is ki kell kérniük.
Tóth Zoltán polgármester: Igen ezért hívta fel telefon a mai nap Mihelik Magdolna
polgármestert, és kérte, hogy a pályázatokat küldje át neki, hogy a testület elé vigye.
Délután 2 órakor érkeztek meg e-mailben az anyagok.
A képviselő-testület rövid beszélgetés után, egyhangú, 5 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

62/2011 (IX.22) sz. önkormányzati határozat
Bajót
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Nyergesújfalu
–
Bajót
Intézményfenntartó
Társulás
igazgatójaként Szlávik József pályázatát támogatja.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Zoltán polgármester

Tóth Zoltán polgármester: Nyergesújfalu Város Polgármestere levélben
megkeresett, hogy a hulladéklerakó telepen található elektronikus hídmérleget
szeretnék értékesíteni, ez a pénz a közös pénzalapot gyarapítaná. Az hídmérleg
értékesítéséhez a mi hozzájárulásunk is szükséges.
A képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

63/2011 (IX.22) sz. önkormányzati határozat
Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Nyergesújfalui Kommunális Hulladéklerakó telepen található
közös önkormányzati tulajdonú 61227/1 leltári számú
elektronikus hídmérleg értékesítéséhez hozzájárul.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Zoltán polgármester

Tóth Zoltán polgármester: A kerékpárút elkészült, és Nyergesújfalu
hivatalosan is szeretné a tulajdonunkba és vagyonkezelésbe átadni.
A képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

64/2011 (IX.22) sz. önkormányzati határozat
Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert, hogy a kerékpárút vagyonátadási
megállapodást aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Zoltán polgármester


Tóth Zoltán polgármester: A 45/2011 (VII.28) számú önkormányzati
határozatunk kiegészítésre szorul, mivel a személyi leépítés átszervezést von maga
után.
A képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

65/2011 (IX.22) sz. önkormányzati határozat
Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az óvoda
átszervezése miatt az óvodában 1 fő létszám leépítését
határozza el.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Zoltán polgármester


Bognár Gábor: A parlagfű mentestéssel lehetne e kezdeni valamit a falu
végén, az akácosban? A község területén bármerre megyünk sok a parlagfű és
sokan panaszkodnak. Az önkormányzatnak kell tovább jelezni. Ezeket össze kellene
gyűjteni.

Tóth Zoltán polgármester: Az akácosban a sorok között rend van, a sorokban
található parlagfű, egyeztet az érintettekkel és biztos benne, hogy vállalják a
parlagfű-mentesítést, csak valószínűleg rossz helyen kezdték. Intézkedni fogunk.

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

Tóth Zoltán
Polgármester
Jegyzőkönyv-hitelesítő:
Buzás Kelemen
képviselő

Dérné. Dr. Varga Katalin
mb. körjegyző

