JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Bajót Község Képviselő-testületének 2012. március 27-én 16.00 órai
kezdettel megtartott testületi ülésén.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal
Bajót, Kossuth Lajos utca 147.
Jelen vannak: Tóth Zoltán polgármester
Buzás Kelemen alpolgármester
Paul Zoltánné
Kriszeg Ilona
Török Róbert képviselők
Török János nem képviselő alpolgármester
Dics Mária mb. körjegyző
Horváth Attiláné jegyzőkönyv-vezető
Meghívott vendégek:

Tóth Andrea Duna Takarék térségvezetője
Krajcsovszki Zoltánné klubvezető
Balázs Józsefné

Tóth Zoltán polgármester a határozatképesség megállapítása után köszönti a megjelenteket, és az ülést megnyitja.
A jegyzőkönyv hitelesítésére Paul Zoltánné képviselőt kéri fel, jegyzőkönyvvezetőként pedig Horváth Attiláné köztisztviselőt mutatja be. Ügyrendi javaslatot tesz
arra, hogy a meghívóban szereplő napirendek sorrendjén – a vendégekre való tekintettel – módosítson a testület. Javaslata: első napirendi pontként a Takarékszövetkezet tájékoztatásának, majd második napirendi pontként a Nyugdíjasklub és Jázmin
Asszonykórus beszámolójának meghallgatása, harmadik rendi pontként a Zöldvillany
és a Columbus Kft. képviselőinek a napelemes energiáról szóló tájékoztatójának
meghallgatása, a többi napirend a meghívóban szereplő sorrendben következne.
A képviselő-testület az ügyrendi javaslatot elfogadja.
Elfogadott napirendi pontok
1.) Duna Takarékszövetkezet tájékoztatója
Előadó: Tóth Andrea térségvezető Jámbor Andrea kirendeltség-vezető
2.) Nyugdíjasklub és Jázmin Asszonykórus beszámolója
Előadó: Krajcsovszki Zoltánné klubvezető és Balázs Józsefné
3.) Zöldvillany és a Columbus Értékesítő Kft. képviselőinek tájékoztatója
4.) Beszámoló az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről és tett intézkedésekről
Előadó: Tóth Zoltán polgármester
5.) Tagóvoda vezetőjének személyéről véleménynyilvánítás

6.) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. (új Ötv.) alapján a további önkormányzati működés átgondolása.
7.) Egyebek
1. Napirend
Duna Takarékszövetkezet tájékoztatója
Előadó: Tóth Andrea térségvezető Jámbor Andrea kirendeltség-vezető
Tóth Zoltán polgármester: A Takarékszövetkezet írásos beszámolóját minden képviselő kézhez kapta (1. melléklet), Tóth Andrea térségvezetőnek van-e az anyaggal
kapcsolatban kiegészíteni valója.
Tóth Andrea röviden tájékoztatja a képviselőket a Duna Takarékszövetkezet felépítéséről, a betét- és hitelállomány alakulásáról, készpénzes forgalomról, stb. Továbbá
tájékoztatást ad az önkormányzat számláinak vezetéséről és forgalmuk alakulásáról.
Tóth Zoltán polgármester: Köszöni a rövid kiegészítést. A napokban már beszéltek
telefonon arról, hogy az önkormányzat számláján lévő pénz nagyobb részét szeretné
lekötni.
Tóth Andrea: Ha az önkormányzat hosszabb távon gondolkodik azon, hogy nagyobb összeget kötne le, akkor lehet gondolkodni egy olyan likvid alapban, ami értékpapírszámlán képződik. A likvidalappal az önkormányzat bevásárolja magát egy
olyan csoportba, aminek a pénzét egy befektető befekteti. Ez tőke- és hozamgarantált. Ez olyan célt szolgál, hogy amikor a pénzt nélkülözni tudják, arra az időszakra
kiemelt kamatozást tud biztosítani. Napi szinten lehet követni, kiszámolni, hogy hogyan áll az eszközérték. Készíteni fog erről a polgármester úr és a testület részére
egy leírást, amit alaposan áttanulmányozhatnak.
(Kriszeg Ilona képviselő 16 óra 15 perckor megérkezett.)
Tóth Zoltán polgármester: Erről a befektetésről leghamarabb májusban lehet szó.
A képviselő-testület rövid tanácskozás és beszélgetés után egyhangú, 5 „igen” szavazattal az alábbi határozatot hozta:
17/2012. (III. 27.) határozat
Bajót Község Képviselő-testülete a Duna Takarékszövetkezet tájékoztatóját jelen jegyzőkönyv 1. számú melléklete alapján elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Zoltán polgármester
(Tóth Andrea térségvezető távozik az ülésteremből.)

2. Napirend
Nyugdíjasklub és Jázmin Asszonykórus beszámolója
Előadó: Krajcsovszki Zoltánné klubvezető és Balázs Józsefné
Tóth Zoltán polgármester: A Nyugdíjasklub és Jázmin Asszonykórus beszámolóját
minden képviselő kézhez kapta (2. melléklet).
Balázs Józsefné: Meg szeretné köszönni a képviselőknek a tavalyi évben nyújtott
anyagi támogatást és segítséget.
Krajcsovszki Zoltánné: Neki kérése van a képviselők felé: Veszprémben voltak országos Ki Mit Tud? versenyen, és bejutottak a középdöntőbe, ami Hévízen kerül
megrendezésre május hónapban. Az utazás költségéhez kérne anyagi támogatást a
képviselő-testület tagjaitól, amit nagyon szépen megköszönne.
Tóth Zoltán polgármester: A kérést a képviselők megbeszélik, és mindenki lehetősége szerint ad támogatást vagy nem ad. Gratulál a Jázmin Asszonykórus elmúlt évi
szerepléséhez, teljesítményéhez
A képviselő-testület egyhangú, 5 „igen” szavazattal az alábbi határozatot hozta:
18/2012. (III. 27.) határozat
Bajót Község Képviselő-testülete a Nyugdíjasklub és Jázmin Asszonykórus
beszámolóját jelen jegyzőkönyv 2. számú melléklete alapján elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Zoltán polgármester
(Krajcsovszki Zoltánné és Balázs Józsefné távoznak az ülésteremből.)
3. Napirend
A Zöldvillany és a Columbus Értékesítő Kft. képviselőinek tájékoztatója
Tóth Zoltán polgármester: Bemutatja a testületnek a Columbus Kft. képviselőjét
Bodnár Gábor, és a Zöldvillany képviselőjét, Srám Gábor urakat. Két témakörben
fogják az urak a testületet. Az egyik a közvilágítás – ahol jelentős fogyasztás van –
korszerűsítése. Ezen a területen már vannak olyan hatékony és korszerű eszközök,
amelyek jelentős megtakarítást eredményeznek. Egészen konkrétan a „led”világításról lenne szó. A másik a napenergia felhasználása. Várhatóan a közeljövőben lesznek ilyen témakörben pályázati kiírások. Elsősorban saját felhasználásra
termelődne energia, ún. kiserőművek segítségével. Felmérték az urak az intézményeinket, minden intézmény kapna egy kiserőművet, ami az energiát betermelné a
rendszerbe.
Felkéri az urakat, hogy mondják el a testületnek a tájékoztatójukat.
Bodnár Gábor köszönti a testület tagjait, és röviden bemutatja a Columbus Kft. cég
működését, majd felkéri Srám Gábort, a Zöldvillany képviselőjét, hogy tájékoztassa a

jelenlévőket a napelemes kiserőművekről, közben kiosztja a képviselő-testület tagjainak készített az írásos ajánlatukat. (3. melléklet)
Srám Gábor részletesen elmagyarázza az ajánlatban szereplő táblázat tartalmát,
továbbá részletesen beszél a napelemes kiserőművek előnyéről, beruházási költségéről, megtérüléséről.
Tóth Zoltán polgármester: Amint kiírják a pályázatot, azt megpályáznánk és az önrészt a költségvetésből adnánk hozzá. Mikorra várható a pályázat kiírása? Ha pályázunk, a pályázat elkészítésében tudnak-e segítséget nyújtani? Mennyi a garancia?
Srám Gábor: A napelem modulokra 25 év teljesítmény garancia van, azon felül minden telepítésre és eszközre 5 év. A pályázat kiírása áprilisban várható. A pályázatot
teljes egészében is el tudják készíteni.
Továbbiakban Srám Gábor a modulokról, teljesítményről, rendszer felépítéséről tájékoztatja a képviselőket és válaszol az általuk feltette kérdésekre, majd átadja a szót
Bodnár Gábornak.
Bodnár Gábor rövid tájékoztatást nyújt a „led”-es közvilágítással kapcsolatban. Elmondja, hogy ez a korszerűsítés lámpatest-cserével nem jár, csak égőcserével, majd
ismerteti a lámpák működését, fényerősségét és az égőcserék technikai megoldását,
a megtakarítás mértékét. Javasolja, hogy próbaként szereljenek fel 2-3 db fényforrást, mert majd így tudnak véleményt alkotni a képviselők.
Tóth Zoltán polgármester: Köszöni a kielégítő tájékoztatásokat, az egyebek napirendi pontban vissza fognak térni erre a témára.
(Srám Gábor és Bodnár Gábor távozik az ülésteremből.)
4. Napirend
Beszámoló az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről és tett intézkedésekről
Előadó: Tóth Zoltán polgármester
Tóth Zoltán polgármester: Az írásos beszámolót minden képviselő kézhez kapta (4.
melléklet). Kérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás az anyaggal kapcsolatban.
Rövid beszélgetés után a testület egyhangú, 5 „igen„ szavazattal a polgármester beszámolóját elfogadja.

5. Napirend
Tagóvoda vezetőjének személyéről véleménynyilvánítás
Tóth Zoltán polgármester: Páldi Imréné, az óvoda jelenlegi tagintézmény-vezetője
nyugdíjba vonul és meg kell bízni az új tagintézmény-vezetőt. Az intézmény vezetője
Nyergesújfaluról megkereste az önkormányzatot és a képviselő-testület véleményét
kéri. A helyettesítéssel Paul Zoltánné volt eddig megbízva, őt kéne megerősíteni tagintézmény-vezetőként, és a vezetői pótlék %-át is meg kell állapítanunk.
Paul Zoltánné képviselő személyes érintettséget jelent be.
A képviselő-testület rövid megbeszélés, egyeztetés után 4 „igen” és 1 tartózkodás
mellett az alábbi határozatot hozza:
19/2012. (III. 27.) határozat
Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B.§
(5) bekezdés b) pontja alapján a Bóbita Óvoda és Bölcsőde Bajóti Tagóvodájának vezetésével javasolja megbízni – a nevelőtestület által is javasolt –
Paul Zoltánné közalkalmazottat.
2.) az 1.) pont szerinti javaslatának jogalapja a Társulási megállapodás
8.1. pontja.
3.) Paul Zoltánné tagóvoda-vezető (magasabb vezető) vezetői pótlékának
összegét javasolja 200 %-ban megállapítani.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

6. Napirend
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. (új Ötv.)
alapján a további önkormányzati működés átgondolása
Tóth Zoltán polgármester: Balogh Miklós, Nagysáp község polgármestere megkeresett, hogy szeretne a körjegyzőségünkhöz társulni. Bajót és Nagysáp települések
azonos lakosságszámúak, van közös közigazgatási határunk is, a fejlettségi szintünk
is nagyjából azonos, kiegyensúlyozott viszony alakulhatna ki. Nyitottak arra, hogy
Bajót „gesztorságát” el tudnák fogadni. Ilyen együttműködés esetén jegyző - aljegyző
felállásban kell gondolkodni. Tájékoztatta Balogh Miklóst, hogy személy szerint Bajót
részéről a partnerség megvan, a testület nem zárkózna el ez elől a megoldás elől.
Nem gondolkodna még most sem Mogyorósbánya nélkül, valódi és stabil működést
egy hármas felállás jelentene. Három település már kellő erőt tudna képviselni, jobban kihasználható az apparátus is. Kérte Balogh Miklóst, hogy keresse meg Mogyorósbánya község polgármesterét és vesse fel ezt a kérdést neki. Ő meg is tette,
Nagysápról hivatalosan meg is érkezett ez a kérés felénk, viszont Mogyorósbányáról
semmi visszajelzést nem kaptam. Mi mindenképpen partnerek lennénk, még Mogyo-

rósbánya nélkül is. Határozatban kérjük fel Mogyorósbánya képviselő-testületét, hogy
záros határidőn belül nyilatkozzanak.
Török János: Javasolna egy fehér asztalos beszélgetést a döntés meghozatala
előtt.
Tóth Zoltán polgármester: Most csak egy szándéknyilatkozatot kellene tennünk. A
kötetlen beszélgetéssel ő is egyetért.
A képviselő-testület egyhangú 5 „igen” szavazattal az alábbi határozatot hozta
20/2012. (III. 27.) határozat
Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1.)

a)

a jelenleg hatályos, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 39-40.§-aiban és

b)

a 2013. január 1-jén hatályba lépő Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény III. fejezetében

foglaltakat alapul véve, az önkormányzati továbbműködést áttekintve és értékelve, Balogh Miklós, Nagysáp község polgármestere által küldött megkeresésre kinyilvánítja azon kifejezett szándékát, hogy 2013. január 1. napjával a jelenlegi 2 tagú, Bajót-Mogyorósbánya Körjegyzőség kibővüljön
Nagysáp községgel.
2.) kéri Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének nyilatkozatát 2012. április 10-ig arról, hogy egyetért-e Nagysáp községnek
a jelenlegi körjegyzőséghez történő csatlakozási szándékával.
Felelős: polgármester és jegyző
Határidő: azonnal (a megküldésre)
(Paul Zoltánné egyéb elfoglaltsága miatt az ülést elhagyja.)
7. Napirend
Egyebek
Tóth Zoltán polgármester: Térjünk vissza a közvilágítás korszerűsítésére. Úgy gondolja ez a jövő, bele kellene vágnunk, pénzünk is van. Ha az erőművekre gondol,
akkor a pályázati önrészt minden féleképen ki tudjuk fizetni. Az érdekesebb az izzócsere, azt miből csináljuk meg, még annyi pénzünk van, hogy akár önerőből is meg
tudjuk oldani. Az izzócsere 4 millió forintba kerül, és ugyan ennyi lenne a pályázati
önrész is a kis erőműveknél. Előbb-utóbb kénytelenek lennénk ezeket megcsinálni,
és ha most pályázat is van rá meg kellene próbálni. A cégek képviselői számára nagyon szimpatikusak, akár velük vagy mással is meg lehet oldani a beruházást. Ők ide
jöttek, felmértek mindent, korrektül elmondtak mindent. Ha az izzócseréket megcsi-

náljuk, hamar megtérül. Egyelőre testületi döntést nem hozna, csak a szándék, hogy
foglalkozzunk-e vele. Kérhetünk még árajánlatokat más honnan is.
Buzás Kelemen: A próba jelleggel felszerelendő izzókat el kell fogadni, és egymás
melletti oszlopokra felszereltetni.
A képviselő-testület röviden beszélgetett az izzók élettartamáról, fényerejéről és beszélgette más településen alkalmazott ledes közvilágításról, és a közvilágítás jelenlegi vezérléséről.
A polgármester rövid, más témájú beszélgetést követően a képviselő-testület ülését
bezárja.

Tóth Zoltán
polgármester

Dics Mária
mb. körjegyző

Paul Zoltánné
képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítő

Horváth Attiláné
igazgatási főmunkatárs
jegyzőkönyv-vezető

