
JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
Készült: Bajót Község Képviselő-testületének 2012. április 26-án 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 
 Malagurszkiné Szabó Éva 
 Török Róbert képviselők 
 Dics Mária mb. körjegyző 
 Horváth Attiláné jegyzőkönyv-vezető 
 Molnár Istvánné pü. főmunkatárs 
 
 
Meghívott vendégek: Borosháziné Végh Angéla Nyergesújfalui Rendőrőrs őrsparancsnoka 
 Sturcz Viktória alezredes az Esztergomi Rendőrkapitányság vezetője 
 Szabó József a polgárőrség képviselője 
  
 
 
Tóth Zoltán polgármester a határozatképesség megállapítása után köszönti a megjelenteket, 
és az ülést megnyitja. 
A jegyzőkönyv hitelesítésére Buzás Kelemen képviselőt kéri fel, jegyzőkönyv-vezetőként 
pedig Horváth Attiláné köztisztviselőt mutatja be. Ügyrendi javaslatot tesz a kiküldött 
meghívó napirendi pontjainak megcserélésére és kiegészítésére – a meghívott vendégekre 
tekintettel. 
 
 
Előterjesztett napirendek: 
 
1.) KEM Rendőr-főkapitányság Esztergom Városi Rendőrkapitányság beszámolója Bajót 

község vonatkozásában a közrend védelméről és a közbiztonságról 
 Előadó: Sturcz Viktória Kapitányságvezető és Borosháziné Végh Angéla őrsparancsnok 
 
2.) Polgárőrség beszámolója 
 Előadó: Bognár Gábor és Füle István 
 
3.) Beszámoló az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről és tett intézkedésekről 
 Előadó: Tóth Zoltán polgármester 
 
4.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetési zárása, beszámoló elfogadása 
 Beterjesztő: Tóth Zoltán polgármester 
 Előadó: Molnár Istvánné pü. főmunkatárs 



 
5.) Pedagógiai Szakszolgálat Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodásának 

módosítása 
 Előadó: Tóth Zoltán polgármester 
 
6.) Helyi elismerések alapításáról szóló rendelet megalkotása 
 Előadó: Tóth Zoltán polgármester 
 
7.) Egyebek 
 
7.1. Települési szilárd hulladék kezeléséről szóló 7/2007. (IV. 5.) önkormányzati rendelet 
        Módosításáról 
7.2. A szeméttelep rekultivációra félretett forrás felosztását 
7.3. Balog Attila kérelme 
7.4. Katona Ferenc földvásárlási kérelme 
7.5 Igazgatási szünet 
7.6 Folyószámla hitelkeret megújítása 
 
 
A képviselő-testület az ügyrendi javaslatot elfogadja. 
 
 
1. Napirend 
 
KEM Rendőr-főkapitányság Esztergom Városi Rendőrkapitányság beszámolója Bajót 
község vonatkozásában a közrend védelméről és a közbiztonságról 
Előadó: Sturcz Viktória Kapitányságvezető és Borosháziné Végh Angéla őrsparancsnok 
 
 
Tóth Zoltán polgármester: A Rendőrkapitányság írásos beszámolóját minden képviselő 
megkapta (1. melléklet), van-e a beszámolóval kapcsolatban kiegészíteni valója Borosháziné 
Végh Angéla őrsparancsnoknak?  
 
Borosháziné Végh Angéla őrsparancsnok köszöntötte a képviselőket és röviden elmondta az 
írásos beszámoló lényegét, majd megkérte a jelenlévőket, ha van, valakinek kérdése azt tegye 
fel. 
 
Tóth Zoltán polgármestert: Mint köztudott, a hivatal átköltözött a Millenniumi Házba és 
ezzel a régi épületben több helyiség felszabadult. Van-e annak realitása, hogy ott egy 
helyiséget a körzeti megbízott részére biztosítson a képviselő-testület annak érdekében, hogy 
ott rendszeresen fogadóórákat tartson? 
 
Sturcz Viktória: Igen, örülnének neki, csak egy számítógépre van csak szükségük és 
internetre, az ORFK gondoskodik etokánkulccsal a robotzsaru-program hozzáférési 
lehetőségéről és ezzel a körzeti megbízott itt helyben mindent le tud papírozni, nem kell 
sehová az állampolgárnak utaznia. 
 
A képviselő-testület rövid beszélgetés után egyhangú,4 ’igen’ szavazattal az alábbi 
határozatot hozza: 
 



 
26/2012. (IV. 26) határozat 

Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Komárom-Esztergom 
Megyei Rendőr-főkapitányság Esztergom Városi Rendőrkapitányság 
Nyergesújfalui Rendőrőrs vezetőjének beszámolóját a közrend védelméről és a 
közbiztonságról – elfogadja. 

Felelős: Tóth Zoltán polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
(Borosháziné Végh Angéla őrsparancsnok és Sturcz Viktória kapitányságvezető távoznak az 
ülésteremből.) 
 
 
2. Napirend 
 
Polgárőrség beszámolója 
Előadó: Bognár Gábor és Füle István 
 
 
Tóth Zoltán polgármester: A Polgárőrség írásos beszámolóját minden képviselő megkapta (2 
melléklet), van-e a beszámolóval kapcsolatban kiegészíteni valója Szabó Józsefnek?  
 
Szabó József: Ők a kért támogatást nem szórakozásra, hanem a falu közbiztonsága érdekében 
kérik. 
 
A képviselő-testület rövid beszélgetés után egyhangú, 4 „ igen” szavazattal az alábbi 
határozatot hozza: 
 

27/2012. (IV.26) határozat 

Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testület a polgárőrség beszámolóját 
elfogadja. 

Felelős: Tóth Zoltán polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
(Szabó József távozik az ülésteremből.). 
 
 
3. Napirend 
 
Beszámoló az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről és tett intézkedésekről 
Előadó: Tóth Zoltán polgármester 
 
 
Tóth Zoltán polgármester írásos beszámolóját minden képviselő megkapta (3. melléklet). 
 
Rövid beszélgetés után a testület egyhangú, 4 „igen„ szavazattal polgármester beszámolóját 
határozathozatal nélkül elfogadja.  



 
 
4. Napirend 
 
Az önkormányzat 2011. évi költségvetési zárása, beszámoló elfogadása 
Beterjesztő: Tóth Zoltán polgármester 
Előadó: Molnár Istvánné pü. főmunkatárs 
 
 
Tóth Zoltán polgármester: Az önkormányzat 2011. évi költségvetési zárását minden 
képviselő-kézhez kapta (4. melléklet), a Pénzügyi Bizottság az ülés előtt megtárgyalta. Felkéri 
a bizottság elnökét, Török Róbertet, hogy mondja el a bizottság véleményét. 
 
Török Róbert: A Pénzügyi Bizottság az önkormányzat 2011. évi költségvetési zárását 
megtárgyalta és elfogadásra javasolja. 
A Szikra Sportegyesület nevében kéri, hogy a 2012. évi költségvetésben a non-profit 
szervezetek támogatására elkülönített keretből a fűnyíró-traktor motorjavítására 150.000 Ft-ot 
utaljanak át az egyesület számlájára. 
 
Buzás Kelemen: A sportöltözőknél nagyon magas összegű a gázszámla. 
 
Török Róbert: Beszélt már szerelővel, aki azt mondta, hogy nem lehet felszerelni 
hőfokszabályzót a kazánra, a víz hőmérséklete van beállítva 40 Celsius-fokra, és ha ez alá 
megy, akkor automatikusan a kazán bekapcsol. 
 
Buzás Kelemen: Nem tudja, hogy hol van a baj, de ez a nagy összeg elgondolkodtató. Nem 
tudja, hogy milyen az a kazán, amire nem lehet hőfokszabályzót felszerelni. 
 
Tóth Zoltán polgármester: Foglalkozni kell ezzel a dologgal, meg fogjuk beszélni az 
illetékesekkel. Javasolja továbbá, hogy a kért 150.000 Ft-ot a sportnak szavazza meg a 
testület. 
 
A képviselő-testület egyhangú, 4 ’igen’ szavazattal a 7/2012. (III. 27.) önkormányzati 
rendeletet alkotja. (Rendelet a jegyzőkönyv 5. melléklete) 
 
A képviselő-testület egyhangú, 4 „ igen” szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

28/2012. (IV. 26.) határozat 

Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. a Szikra Sportegyesület részére 150.000 Ft támogatási összeget állapít meg és 
hagy jóvá a közműdíjak kifizetéséhez. 

2. az 1. pont szerinti összeget az önkormányzat 2012. évi költségvetésében a non-
profit szervezetek támogatására elkülönített keret terhére biztosítja. 

Felelős: polgármester és körjegyző 
Határidő: 2012. május 10. 

 
 
 
 



 
5. Napirend  
 
Pedagógiai Szakszolgálat Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodásának 
módosítása 
Előadó: Tóth Zoltán polgármester 
 
 
Tóth Zoltán polgármester: Egységes szerkezetbe kellett foglalni a Pedagógiai Szakszolgálat 
megállapodását (6. melléklet). 
 
A képviselő-testület egyhangú, 4 „ igen” szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

29/2012. (IV. 26.) határozat 

Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pedagógiai Szakszolgálat 
Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodásának módosítását és annak a 
jelen határozat mellékletét képező egységes szerkezetbe foglalt szövegét – 
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testület 69/2012. (III. 29.) Ny.Kt. 
határozata alapján – elfogadja. 

Felelős: Tóth Zoltán polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
6. Napirend 
 
Helyi elismerések alapításáról szóló rendelet megalkotása 
Előadó: Tóth Zoltán polgármester 
 
 
Tóth Zoltán polgármester: A rendelet-tervezetet minden képviselő kézhez kapta. (7. 
melléklet). Mivel mind a két rendeletünk már elavult, ezért aktualizálni kellett. 
 
Török Róbert: Kell-e ragaszkodni a javasolt határnaphoz? 
 
Tóth Zoltán polgármester: Igen, mert falunapig még le kell gyártatnunk a plakettet és az 
oklevelet. 
 
Buzás Kelemen: A díszpolgári cím sem egy bizonyos mozdulatért van, hanem egy életmű.  
 
Tóth Zoltán polgármester: A Bajótért kitüntetésre felterjesztés május 15-ig van lehetőség, az 
átadás pedig az adományozásról való döntést követően, a település szempontjából a 
legjelentősebb eseményen. 
 
Török Róbert: A dátummal kapcsolatban arra gondolt, hogy a díszpolgári címre felterjesztés, 
átadás valamilyen adott eseményhez kapcsolódna. 
 
Rövid beszélgetés után a képviselő-testület úgy dönt, hogy a rendeletben ne legyen időhatár, 
hanem ha valakiben megfogalmazódik, ilyen javaslat, azt jelezze a testületnek írásban, és a 
testület a legközelebbi ülésén dönt és meghatározza, hogy hol és mikor adja át. 



 
Török Róbert: Állítunk akkor fel egy bizottságot? Az minimum két testületi ülés. 
 
Dics Mária mb. körjegyző: Ezt a bizottságot úgy kellene összeállítani, hogy az szakmai 
bizottság legyen. Tehát a testület a javaslatok beérkezését követően dönt a bizottság 
összetételéről, meghatározza, hogy az mikorra készítse el a véleményét, és az azt követő 
testületi ülésen dönt. 
 
Tóth Zoltán polgármester: Posztumusz díszpolgári cím átvételére az özvegy, gyermek, szülő 
és testvér lehessen csak jogosult.. Az önkormányzat ne tekintse saját halottjának az 
elismerésben részesítettet. 
 
Török Róbert: A visszavonáson is el kéne gondolkodni. 
 
Dics Mária mb. körjegyző: Úgy gondolja, hogy csak akkor kellene erről dönteni, ha 
előadódik ilyen helyzet. 
 
A képviselő-testület a fenti módosításokkal egyhangú, 4 ’igen’ szavazattal a 8/2012. (III. 27.) 
önkormányzati rendeletet alkotja. (Rendelet a jegyzőkönyv 8. melléklete) 
 
 
7. Napirend 
 
Egyebek 
 
 
7.1. 
 
Tóth Zoltán polgármester: A hulladékgazdálkodási törvényt úgy módosították, hogy az 
egyéb módosító jogszabályokat nem igazították hozzá. Van egy kapcsolódó jogszabály, ami 
arról rendelkezik, hogy ha a szolgáltatást nyújtó által javasolt díjemelést nem fogadja el a 
testület, szolgáltató akkor érvényesítheti felénk a különbözetet. Ezt a másik jogszabályt nem 
vonták vissza, hatályba maradt. Mi visszavontuk a díjrendeletünket, de az első negyed évre 
fizetési kötelezettségünk keletkezett az AVE felé. Észrevette a jogalkotó, hogy hibázott és ezt 
a törvényt is hatályon kívül helyezte, aztán hoztak még egy döntést, hogy mégis lehet 
érvényesíteni a díjemelésre vonatkozó korábbi javaslatukat. Javasolja, hogy az elmúlt 
negyedév hiányzó összegét építse be a testület a következő időszakra megállapított díjba. 
 
Dics Mária mb. körjegyző gyűjtő-edényenként ismerteti a hulladékszállítási díj összegeit. 
 
A képviselő-testület egyhangú, 4 ’igen’ szavazattal a 9/2012. (III. 27.) önkormányzati 
rendeletet alkotja. (Rendelet a jegyzőkönyv 9. melléklete) 
 
 
7.2. 
 
Tóth Zoltán polgármester: A rekultivációra félretett forrás felosztását kérte több település. A 
rekultiváció I. üteme állami támogatásból valósul meg. A távoli jövőben lesz egy II. ütem, 
ahol kötelezettségünk lesz.  Született egy megállapodás-tervezet arról (10 sz. melléklet), hogy 
mindenki kiveszi a pénzét. A költségvetés tartaléksorába építjük majd be ezt. 



 
A képviselő-testület egyhangú, 4 „ igen” szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
 
 

30/2012. (IV. 25.) határozat 

Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

1. a nyergesújfalui 0120/4., 0120/6. és 0120/7. hrsz-ú – 6 önkormányzat közös 
tulajdonában lévő – ingatlan rekultivációs feladatainak elvégzéséhez elkülönítetten 
kezelt pénzösszegnek (50.398.806,- Ft) a tulajdoni hányad arányában történő 
felosztására vonatkozó Megállapodást elfogadja; 

2. felhatalmazza Tóth Zoltán polgármestert az 1. pont szerinti Megállapodás 
aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
7.3. 
 
Tóth Zoltán polgármester: Balog Attila azzal a kéréssel fordult a testület felé, hogy 
engedélyezzük, hogy nagyapja a szolgálati lakásba bejelentkezzen, mivel nagyon beteg és 
ápolásra szorul. ( 11.sz. melléklet) 
 
A képviselő-testület egyhangú, 4 „ igen” szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

31/2012. (IV. 26.) határozat 

Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. kérelemre hozzájárul ahhoz, hogy Balog Attila (sz. Esztergom, 1979. december 
11.; an.: Horváth Éva Anna) bérlő, a Bajót Szabadság u. 54. sz. alatt található 
(840. és 841. hrsz.) önkormányzati tulajdonú családi házas ingatlanba Horváth 
Imre (sz.: Szil, 1929. július 9.) nevű nagyszülőjét tartózkodási helyre bejelentse a 
népesség-nyilvántartásban. 

2. ezen hozzájárulást a 2008. szeptember 30. napján létrejött lakásbérleti 
szerződés 9. pontjában megfogalmazottakra tekintettel adja ki. 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
7.4. 
 
Tóth Zoltán polgármester ismerteti ifj. Katona Ferenc Bajót, Szabadság utca 103. szám alatti 
lakos kérelmét, mely szerint 4 db ingatlan szeretne megvásárolni. (12. melléklet) Az 
ingatlanok összterülete 2408 m2, a kérelmező által felkínált ár 100 Ft/m2. 
 
Török Róbert: Tudomása szerint van olyan határozata a testületnek, hogy önkormányzati 
földet nem adunk el. 
 



A képviselő-testület a térkép-másolaton megtekintette a 1202.,1204.,1205. és a 1208. hrsz-ú 
területeket. 
 
Tóth Zoltán polgármester: El kell dönteni, hogy el akarjuk-e adni ezeket a földeket. Most 
megszigorodtak a földértékesítés szabályai. A vagyonban 200 Ft/m2 áron vannak a földek 
nyilvántartva. 
 
Dics Mária mb. körjegyző: A testület most elnapolhatja a döntést. Vissza kell ellenőrizni, 
hogy mikor született döntés az értékesítésekkel kapcsolatban és tartalmaz-e tilalmat. 
 
A képviselő-testület egyhangúan úgy döntött, hogy ifj. Katona Ferenc földértékesítése 
ügyében a döntést elnapolja, mivel felmerült annak a lehetősége, hogy az értékesítéssel 
kapcsolatban van valamilyen kötöttség. A napirend a következő testületi ülések egyikén ismét 
előterjesztésre kerül. 
 
 
7.5. 
 
Tóth Zoltán polgármester: A 2011. évi CXCIX. törvény és a 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 
is lehetővé teszi az igazgatási szünet bevezetését, amelynek időtartamán belül kell kiadni a 
tisztviselők tárgyévi alapszabadságának egy meghatározott részét Az igazgatási szünet 
időtartama alatt a haláleset anyakönyvezése az egyedüli halaszthatatlan feladat, amit ügyeleti 
rendszerben biztosítani kell. (13. melléklet)  
 
A képviselő-testület egyhangú, 4 „igen” szavazattal az alábbi határozatot hozza:  
 

32/2012. (IV. 26.) határozat 

Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

I.) a 2012. évi nyári igazgatási szünet időpontjait a következők szerint határozza 
meg: 

1.) július 9. – július 13. 

2.) augusztus 21. – augusztus 24. 

II.) a halasztást nem tűrő ügyek (haláleset anyakönyvezése) intézésére ügyeletet 
rendel el az igazgatási szünetek idejére. 

Felelős: polgármester és körjegyző 
Határidő: a szünetek időpontjai 
 
 
 

7.6. 
 
Tóth Zoltán polgármester: A Duna Takarékszövetkezet jelezte felénk, hogy a folyószámla 
hitelkeretünk 2012. július 4-én lejár, és meg kellene újítanunk, amennyiben igényt tartunk rá. 
A folyószámla hitelkeretét 10.000.000 Ft-ban kellene megállapítani és fedezetként továbbra is 
a bajóti 551. hrsz-ú ingatlant (Művelődési Ház) megjelölni. 
 
A képviselő-testület egyhangú, 4 „igen” szavazattal az alábbi határozatot hozza:  
 



 
33/2012. (IV. 26.) határozat 

Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 88.§ (1) bekezdés d) pontja alapján 

1. a Duna Takarékszövetkezetnél fennálló folyószámla-hitelkeretének 
megújítására igényt tart, kötelezettséget vállal 

a) a felvett hitel és a járulékok visszafizetésére, 

b) arra, hogy a hitel futamideje alatti években a hitel összegét az 
önkormányzat adott éves költségvetésében szerepelteti. 

2. a folyószámla-hitelkeret összegét kéri 10.000.000 Ft-ban, azaz tízmillió 
forintban jóváhagyni. 

3. a folyószámla-hitelkeret fedezeteként a bajóti 551. hrsz-ú ingatlant jelöli meg. 

Felelős: polgármester és körjegyző 
Határidő: 2012. május 14. 

 
 

 
Buzás Kelemen: Sok esetben kritizálta eddig a Kisbírót, de most dicsérni szeretné, mert az 
április szám tartalmas, színvonalas és változatos volt. 
 
A polgármester rövid, más témájú beszélgetést követően a képviselő-testület ülését bezárja. 
 
 
 
 
 Tóth Zoltán Dics Mária 
 polgármester mb. körjegyző 
 
 
 
 
 Buzás Kelemen Horváth Attiláné 
 képviselő igazgatási főmunkatárs 
 jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-vezető 
 


