JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Bajót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. május 30án 16.00 órai kezdettel megtartott testületi ülésén.

Az ülés helye: Művelődési Ház
Bajót, Kossuth Lajos utca 84.
Jelen vannak: Tóth Zoltán polgármester
Buzás Kelemen alpolgármester
Malagurszkiné Szabó Éva
Paul Zoltánné
Bognár Gábor
Kriszeg Ilona
Török Róbert képviselők
Török János nem képviselő alpolgármester
Dics Mária mb. körjegyző
Horváth Attiláné jegyzőkönyv-vezető
Katona Ferencné szoc. főmunkatárs
Tóth Zoltán polgármester a határozatképesség megállapítása után köszönti a
megjelenteket, és az ülést megnyitja.
A jegyzőkönyv hitelesítésére Kriszeg Ilona képviselőt kéri fel, jegyzőkönyvvezetőként pedig Horváth Attiláné köztisztviselőt mutatja be.
Tervezett napirendek:
1.) Beszámoló az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről és tett
intézkedésekről
Előadó: Tóth Zoltán polgármester
2.) A 2011. évi jegyzői gyámügyi munkáról és gyermekvédelmi feladatokról szóló
beszámoló
Beterjesztő: körjegyző
Előadók: Katona Ferencné szoc. főmunkatárs
3.) Védőnői Szolgálat beszámolója
Előadó: Tóth Zoltán polgármester

4.) Szabálysértési tényállások törlése helyi rendeletekből.
Előadó: Dics Mária mb. körjegyző
5.) Bajóti utcák besorolás a nyergesújfalui fogászati körzetekbe
Előadó: Tóth Zoltán polgármester
6.) Szabolcsi Bence Zeneiskola átszervezése – telephely megszüntetése
Előadó: Tóth Zoltán polgármester
7.) ifj. Katona Ferenc ingatlan vásárlási szándéka
Előadó: Tóth Zoltán polgármester
8.) Egyebek
8.1.

BRAD Sportegyesület támogatási kérelme

8.2.

TÁMOP-6.1.2/11/1 kódszámú, „Egészségre nevelő és szemléletformáló
életmód-programok – lokális színterek” című pályázat megtárgyalása

8.3 Bajótért díjra felterjesztés
8.4 Házi segítségnyújtás
8.5 Bajóti Plébánia támogatás kérése
A képviselő-testület az ülés előterjesztett napirendjét elfogadja, ügyrendi módosítási
javaslat nincs.
1. Napirend
Beszámoló az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről és tett
intézkedésekről
Előadó: Tóth Zoltán polgármester
Tóth Zoltán polgármester: A beszámolót sajnos nem tudta kiküldeni, tegnap és most
kerül kiosztásra (1. melléklet) Jelentős események nem történtek, főként protokoll
ügyek voltak. Az NFA-ás földcsere ügyében voltak egyeztetések. Sikerült elrendezni
a földvásárlást, kint voltak a földmérők és kitűzték a földek határait, folyamatban van
a Földhivatalban az összevonás, tömbesítés. Ma megérkezett az értékbecslő utolsó
két ingatlan értékbecslése. Ha megjön a Földhivatalból a vázrajz, tulajdoni lapok,
akkor elindul maga a földcsere folyamat.

A „Nyiss ránk!” rendezvényen a Polgárőrség helytállt, nagyon hatékonyan végezték a
feladatukat. A rendőrségtől is pozitív visszajelzések érkeztek. Rend volt, köszöni
mindenkinek, aki ebben részt vett.
A testület egyhangú, 6 „igen „szavazattal
határozathozatal nélkül tudomásul veszi.

polgármester

beszámolóját

2. Napirend
A 2011. évi jegyzői gyámügyi munkáról és gyermekvédelmi feladatokról szóló
beszámoló
Beterjesztő: körjegyző
Előadó: Katona Ferencné szoc. főmunkatárs

Tóth Zoltán polgármester: A 2011. évi jegyzői gyámügyi munkáról és
gyermekvédelmi feladatokról szóló beszámolót minden képviselő kézhez kapta (2-3.
melléklet). Egy említésre érdemes pontja van, és ez kapcsolódik a következő
napirendi ponthoz. Volt egy eset konferencia, volt egy gyermek, akit védelembe
vettünk, majd ki kellett emelni a családból, de később visszahelyezésre került és
ezzel veszélyeztetve lett egy másik kiskorú gyermek, akit, szintén ki kellett emelni a
családból. Most már nem egy egyszerű gyermekvédelmi ügyről beszélünk, ha nem
egy büntető ügyről. A gyermekjóléti szolgálat vezetőjének nem egyezik az álláspontja
a többi szakember álláspontjával, ebből van egy konfliktus, és meggyőzhetetlen,
hajthatatlan, kitart az álláspontja mellett. Ezt a helyzetet később kezelni kell.
Török János: Elmondaná, hogy nagyon jó előterjesztéseket kaptunk, kíváncsi lett
volna, hogy hogyan tudják megvédeni az álláspontjukat a testület előtt, ezt nem
sikerült tegnap megtudni, de most elmondtad, hogy végül is mi a helyzet.
A képviselő-testület rövid beszélgetés után egyhangú,7 ’igen’ szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
34/2012. (V. 30.) határozat
Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. a jegyző gyámhatósági munkájáról szóló és
2. a „Kuckó” Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2011. évi munkájáról
szóló
Beszámolókat elfogadja.
Felelős: Tóth Zoltán polgármester
Határidő:
azonnal
(Katona Ferencné szoc. főmunk. távozik az ülésteremből.)

3. Napirend
Védőnői Szolgálat beszámolója
Előadó: Tóth Zoltán polgármester
Tóth Zoltán polgármester: A Védőnői Szolgálat beszámolóját a képviselők kézhez
kapták (4. melléklet). A beszámolót az előző napirendi pontnál már érintőlegesen
említette, van-e a beszámolóval kapcsolatban kérdés, hozzászólás.
A beszámolóhoz nincs hozzászólás, a képviselő-testület egyhangú 7 ”igen”
szavazattal az alábbi határozatot hozza:
35/2012. (V. 30.) határozat
Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bajót település
egészségügyi helyzetéről szóló, Szádóczkiné Török Ivett védőnő beszámolóját
– munkáját megköszönve – az előterjesztés szerinti formában elfogadja.
Felelős: Tóth Zoltán polgármester
Határidő:
azonnal
4. Napirend
Szabálysértési tényállások törlése helyi rendeletekből.
Előadó: Dics Mária mb. körjegyző
Tóth Zoltán polgármester: Az írásos elterjesztést minden képviselő kézhez kapta (5
számú melléklet). Kivonták az önkormányzatok feladatok köréből a szabálysértés
helyben történő ügy intézését, ezért kell az önkormányzati rendeletekből a
szabálysértési tényállásokat törölni. 2012. április 15-től a Kormányhivatal a
szabálysértési ügyekben az illetékes hatóság.
Dics Mária mb. körjegyző: A helyi rendeletben korábban megállapításra kerültek
bizonyos szabályok, és általában a rendelet végén az volt, hogy aki ezt nem teljesíti,
aki ennek nem tesz eleget stb. az szabálysértést követ el, ezt kell kivennünk.
Szabálysértést 2012. április 15-től csak törvény állapíthat meg, rendelet nem.
A képviselő-testület rövid beszélgetés után egyhangú, 7 ’igen’ szavazattal a 10/2012.
(V. 31.) önkormányzati rendeletet alkotja. (Rendelet a jegyzőkönyv 6. melléklete)
5. Napirend
Bajóti utcák besorolás a nyergesújfalui fogászati körzetekbe
Előadó: Tóth Zoltán polgármester

Tóth Zoltán polgármester: Az erről készült írásos előterjesztést minden képviselő
kézhez kapta (7. melléklet). Településünkön nem működik fogászat, és mivel
fogászati alapellátás szempontjából hosszú évek óta Nyergesújfaluhoz tartozunk,
döntenünk kell a körzetek megállapításáról. Javaslom, hogy a több éve kialakult
ellátási körzeten ne változtassunk, a jelenleg is működő gyakorlatot vegyük alapul.
A képviselő-testület egyhangú, 7 ”igen” szavazattal az alábbi határozatot hozza:
36/2012. (V. 30.) határozat
Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. – tekintettel arra, hogy Bajót település a fogorvosi alapellátás tekintetében a
nyergesújfalui területi ellátási körzetbe tartozik – az egészségügyről szóló 1997.
évi CLIV. törvény 152.§ (1) és (2) bekezdése alapján ezen határozat melléklete
szerint határozza meg az egészségügyi alapellátás körébe tartozó fogorvosi
alapellátás körzeteit.
2. felkéri Tóth Zoltán polgármestert, hogy ezen határozatot annak mellékletével
együtt haladéktalanul küldje meg Nyergesújfalu Város Önkormányzatának.
Felelős: Tóth Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
6. Napirend
Szabolcsi Bence Zeneiskola átszervezése – telephely megszüntetése
Előadó: Tóth Zoltán polgármester
Tóth Zoltán polgármester: Az előterjesztést minden képviselő kézhez kapta (8.
melléklet), de ehhez a témakörhöz tartozik a Bóbita Óvoda és Kernstok Károly
általános iskola alapító okiratának módosítása és egységes szerkezetben való
elfogadása.
A Szabolcsi Bence Zeneiskolával kapcsolatban mindenki emlékszik arra, hogy a
zeneiskola Bajóton önálló intézményként működött, aztán átkerült a megyéhez, az
összevonta a lábatlani, a bajóti és a nyergesi zeneiskolát. Nyergesújfalu lett a
központ és két tagintézménnyel működöt tovább. Mikor már a megye nem volt képes
fenntartani, jelezte, hogy ki fog vonul, akkor Nyergesújfalu úgy döntött, hogy saját
hatáskörben visszaveszi és működteti a zeneiskolát. Ezek után Nyergesújfalu 100.
ezerFt/gyermek, támogatást kért Tőlünk. Nem gondolja, hogy annyi támogatást
kellene fizetnünk, korábban a pedagógusok utazási költségét fizettük, de ez idővel
elmaradt. Nyergesújfalu anyagi helyzete is megromlott és ezért felkérte egy
szakértőt, aki megállapította, hogy az átszervezés nagy terhet ró a szülőkre. A
következő tanévben meglátjuk mi lesz, és akkor kell majd ebben a kérdésben
dönteni. Az átszervezést nem támogatja, mert be akarják zárni a két telephelyet és
közben létre akarnak hozni Nyergesújfalun egy másikat. Akkor hol itt a megtakarítás?
Kértük, hogy mutassák ki, hogy mekkora a valós költség rész, ami minket érint, ha ez
elfogadható, akkor fizessük ki, ha túlságosan megterhelő számunkra, akkor meg
arányosan fizessünk. A határozati javaslat ezt tartalmazza.

A Bóbita Óvoda és a Kernstok Károly általános Iskola alapító okiratának módosítását
és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló határozatot is el kell fogadnia a
testületnek.
A képviselő-testület rövid beszélgetés után, egyhangú, 7 ”igen” szavazattal az alábbi
határozatokat hozza:
37/2012. (V. 30.) határozat
Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. a Szabolcsi Bence Alapfokú Művészetoktatási Intézmény átszervezését, a
bajóti telephely megszüntetését nem támogatja, miután az kimutathatóan
költségcsökkentést nem eredményez, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. tv. 88. § (6) bekezdése alapján az adott tevékenységről, szolgáltatásról
így nem tud megfelelő színvonalon gondoskodni, annak igénybe vétele a
gyermeknek, tanulónak, szülőnek aránytalan terhet jelent.
2. megbízza a polgármestert, hogy a döntésről Nyergesújfalu Város Képviselőtestületét értesítse.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Tóth Zoltán polgármester

38/2012. (V. 30.) határozat
Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bóbita Óvoda és Bölcsőde
Alapító okiratának módosítását az alábbiak szerint, és egységes szerkezetbe
foglaltan a határozat melléklete szerinti formában elfogadja:
1. Az alapító okirat „Bóbita Óvoda és Bölcsőde ALAPÍTÓ OKIRATA (EGYSÉGES
SZERKEZETBEN)” szövegrésze törlésre kerül, és helyébe az alábbi szöveg lép:
„A Bóbita Óvoda és Bölcsőde ALAPÍTÓ OKIRATA
(egységes szerkezetbe foglalva)”
2. Az alapító okirat bevezető része törlésre kerül, és helyébe az alábbi szöveg lép:
„Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§ (1) bekezdés b)
pontjában és a 8. § (5) bekezdésében, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 37.§-ában foglaltak, a helyi önkormányzatok társulásairól és
együttműködésekről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 9. §-ában foglaltak, valamint
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény 42. §-ában meghatározott ellátási kötelezettség teljesítése érdekében
Nyergesújfalu Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bóbita Óvoda és
Bölcsőde alapító okiratát az alábbiak szerint adja ki:”

3. Az alapító okirat „3. Az intézmény székhelye és címe” törlésre kerül, és helyébe
az alábbi szöveg lép:
„3. Az intézmény székhelye és címe: 2536 Nyergesújfalu, Május 1. tér 11.”
4. Az alapító okirat „4. Tagintézménye/telephelye” törlésre kerül, és helyébe az
alábbi szöveg lép:
„4/1. Tagintézménye: Bóbita Óvoda Bajóti Tagóvodája
2533 Bajót, Kossuth Lajos u. 69.
4/2. Telephelyei:
2536 Nyergesújfalu, Felszabadulás tér 3.
2536 Nyergesújfalu, Kossuth L. u. 57.
2536 Nyergesújfalu, Óvoda u. 3.”
5. Az alapító okirat „5. Az intézmény tevékenységi köre” törlésre kerül, és helyébe
az alábbi szöveg lép:
„5. Az intézmény tevékenységi köre:
A Bóbita Óvoda és Bölcsőde 16 óvodai és 2 bölcsődei csoporttal (ebből a
székhelyen 4 óvodai csoport, tagintézményben 2 óvodai csoport, a Nyergesújfalu,
Felszabadulás tér 3. szám alatti telephelyen 4 óvodai csoport, a Nyergesújfalu,
Kossuth L. u. 57. szám alatti telephelyen 4 óvodai csoport, a Nyergesújfalu,
Óvoda u. 3. szám alatti telephelyen 2 óvodai csoport) rendelkező közös
igazgatású intézmény”
6. Az alapító okirat „6. Az intézmény típusa szerinti besorolás” törlésre kerül, és
helyébe az alábbi szöveg lép:
„6. Az intézmény típusa szerinti besorolás:
- Gazdálkodási besorolása: önállóan működő”
7. Az alapító okirat „10. Felvehető engedélyezett gyermeklétszám” törlésre kerül,
és helyébe az alábbi szöveg lép:
„10. Felvehető engedélyezett gyermeklétszám:
Óvoda: 400 fő (ebből a székhelyen 98 fő, a tagintézményben 55 fő, a
Nyergesújfalu, Felszabadulás tér 3. szám alatti telephelyen 105 fő, a
Nyergesújfalu, Kossuth L. u. 57. szám alatti telephelyen 100 fő, a Nyergesújfalu,
Óvoda u. 3. szám alatti telephelyen 42 fő)
Bölcsőde: 26 fő
8. Az alapító okirat „12. Alaptevékenységei (szakfeladatok)” törlésre kerül, és
helyébe az alábbi szöveg lép:
„12. Alaptevékenységei (szakfeladatok):

851011
851012
851013
562912
889101
890111

Óvodai nevelés, ellátás
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás
Óvodai intézményi étkeztetés
Bölcsődei ellátás
Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek
és programok
890112 Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános tevékenységek
és programok
890116 Romák társadalmi integrációját elősegítő egyéb tevékenységek és
programok
890114 A hátrányos helyzetű gyermekek, családok életmódját javító programok
Óvodai nevelés keretében történő személyiségfejlesztés eredményeképpen válik
a gyermek alkalmassá arra, hogy az iskolai tanulmányait megkezdje, az óvoda
nevelőtestülete által és a fenntartó által jóváhagyott nevelési program alapján. Az
óvoda három éves kortól az iskolába lépéshez szükséges fejlettség eléréséig,
legfeljebb nyolcéves korig nevelő intézmény. Az óvodai nevelés a gyermek
neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozások
keretében folyik. További feladat a kétnyelvű környezet biztosításával a német
nemzetiség nyelvének megismertetése, megszerettetése az intézmény
székhelyén és a Nyergesújfalu, Kossuth L. u. 57. szám alatti telephelyén; a
későbbi iskolai nyelvtanulás előkészítése, a német nemzetiség életmódjához
kötődő szokások, hagyományok továbbörökítése, a német nemzetiségi kultúra
értékeinek megismertetése, azok megbecsülésére, tiszteletére való nevelés. Az
óvodai nevelés a saját maguk által készített helyi nevelési program alapján
történik, amely az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja és a Nemzetiségi
Óvodai Nevelés Irányelve alapján készül.
Minden 5. életévét betöltött gyermek számára kötelező az óvodába járás.
Az óvoda alapfeladatai közé tartozik a gyermekvédelmi tevékenység.
Az óvodai felvételeket első fokon az óvoda vezetője bírálja el.
Az óvoda alapfeladatai közé tartozik a német nemzetiséghez tartozó gyermekek
nevelése, felzárkóztatása, kultúrájuk és a hagyományok ápolása. További feladat
a kétnyelvű környezet biztosításával a német nemzetiség nyelvének
megismertetése, megszerettetése az intézmény székhelyén, egy óvodai
csoportban; a későbbi iskolai nyelvtanulás előkészítése, a német nemzetiség
életmódjához kötődő szokások, hagyományok továbbörökítése, a német
nemzetiségi kultúra értékeinek megismertetése, azok megbecsülésére,
tiszteletére való nevelés.
Óvodai intézményi étkeztetés. Az óvoda székhelye, tagintézménye és telephelyei
tálalókonyhával rendelkeznek, vásárolt élelmezéssel biztosítja a gyermekek
étkezését.
Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelése a szakértői és
rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján:
a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő
gyermekek nevelése

b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés
rendellenességével küzdő gyermekek nevelése”

fejlődésének

súlyos

9. Az alapító okirat „14. Működési köre” törlésre kerül, és helyébe az alábbi szöveg
lép:
„14. Működési köre:
Nyergesújfalu Város közigazgatási területe és a szabad férőhelyek tekintetében
Bajót Község közigazgatási területe a Nyergesújfalu - Bajót Óvodai
Intézményfenntartó Társulás megállapodásában rögzítettek szerint. Az óvodai
ellátás esetében a fenntartó által meghatározott óvodai körzetek Nyergesújfalu és
Bajót közigazgatási területén.
Bölcsődei feladatellátás esetében elsősorban Nyergesújfalu, majd a szabad
férőhelyek tekintetében Bajót község. „
10. Az alapító okirat „15. Az intézmény irányító szervének neve, székhelye”
szövegrész törlésre kerül, és helyébe az alábbi szöveg lép:
„15. Az intézmény irányító szervének neve, székhelye:
Nyergesújfalu-Bajót Óvodai Intézményfenntartó Társulás (2536 Nyergesújfalu,
Kossuth L. u. 104-106.), a Társulási Megállapodásban rögzítettek szerint:
- Nyergesújfalu Város Önkormányzata
- Bajót Község Önkormányzata
A fenntartói irányításban részt vesznek Nyergesújfalu Város Önkormányzati
Képviselő-testületének bizottságai, valamint Bajót Község Önkormányzati
Képviselő-testülete a Nyergesújfalu - Bajót Óvodai Intézményfenntartó Társulás
megállapodásában rögzítettek szerint.
Az irányító szerv ellenőrzi az intézmény gazdálkodását, működésének
szakszerűségét és törvényességét. Jóváhagyja az intézmény nevelési
programját, valamint szervezeti és működési szabályzatát.
Az intézményben minden olyan változás, amely az alapító okirat hatálya alá
tartozik, a Nyergesújfalu - Bajót Óvodai Intézményfenntartó Társulás
megállapodásának figyelembe vételével, az irányító szerv engedélyével
vezethető be.”
11. Az alapító okirat „16. Az intézmény gazdálkodási jogköre” törlésre kerül, és
helyébe az alábbi szöveg lép:
„16. Az intézmény gazdálkodási besorolása:
Önállóan működő költségvetési szerv.
Az intézmény pénzügyi-gazdálkodási feladatait Nyergesújfalu Városi
Polgármesteri Hivatal Gazdasági Osztálya látja el. A polgármesteri hivatal és az
önállóan működő közintézmény között a munkamegosztás, felelősségvállalás
rendjét megállapodásban kell rögzíteni.”

12. Az alapító okirat „17. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti
rendelkezés joga” törlésre kerül, és helyébe az alábbi szöveg lép:
„17. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga:
A feladatellátáshoz rendelkezésre áll a 439/281 hrsz. alatti 3107 m2 alapterületű
ingatlan (2536 Nyergesújfalu, Május 1. tér 11.), a rajta lévő óvoda-bölcsőde
épület, a benne lévő berendezés és szakmai felszerelés leltár szerint
nyilvántartva.
A tagintézményben a feladatellátáshoz rendelkezésre áll a 2533 Bajót, Kossuth L.
u. 69. házszámú épület az udvarral és egyéb tárgyi eszközök.
A telephelyeken a feladatellátáshoz rendelkezésre áll az 584 hrsz. alatti 4735 m2
alapterületű ingatlan (2536 Nyergesújfalu, Felszabadulás tér 3.), a 81 hrsz. alatti
1807 m2 alapterületű ingatlan (2536 Nyergesújfalu, Kossuth L. u. 57), valamint a
1569/18 hrsz. alatti 3127 m2 alapterületű ingatlan (2536 Nyergesújfalu, Óvoda u.
3.), udvarral és egyéb tárgyi eszközökkel.
A vagyon feletti rendelkezés Nyergesújfalu Város Önkormányzata mindenkor
hatályos vagyonrendelete alapján történik, a tagintézmény estében a vagyon
feletti rendelkezés Bajót Község Önkormányzata vagyonrendelete alapján
történik. Kezelési joggal az intézmény vezetőjét bízza meg.”
13. Az alapító okirat „18. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje” törlésre
kerül, és helyébe az alábbi szöveg lép:
„18. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
„Az intézmény élén óvodavezető (magasabb vezető) áll, aki önálló munkáltatói
joggal bír.
Az intézmény vezetőjét az intézmény irányító szerve, az általa kiírt nyilvános
pályázati felhívás útján öt évre bízza meg, a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. tv. 23.§ - a szerint, képesítési követelmény az
intézménytípusban
közalkalmazotti kinevezés
feltételeként elfogadható
pedagógiai végzettség.”
14. Az alapító okirat „19. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási
jogviszony” törlésre kerül, és helyébe az alábbi szöveg lép:
„19. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony:
Az intézményben foglalkoztatottak közalkalmazottak, akik jogviszonyára a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a munka
törvénykönyve az irányadó.”
15. Az alapító okirat „Hatályba lépés” törlésre kerül, és helyébe az alábbi szöveg
lép:
„Hatályba lépés: Jelen felülvizsgált és módosított alapító okirat 2012. július 31-én
lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a 253/2009. (XI. 26.) számú határozattal
elfogadott alapító okirat, melynek eredeti példányát, mint nem selejtezhető,
történeti dokumentumot az intézmény irattárában őrizni kell.”

Az alapító okirat az aláírási részt megelőzően kiegészül az alábbi szöveggel:
„Nyergesújfalu, 2012. május 31.”
Az alapító okirat aláírási részénél a „Miskolczi József polgármester” szövegrész
törlésre kerül, és helyébe az alábbi szöveg lép: „Mihelik Magdolna polgármester”.
Az alapító okirat aláírási részénél az „Adolf Józsefné jegyző” szövegrész törlésre
kerül, és helyébe az alábbi szöveg lép: „Dr. Szolnoki Imre jegyző”.
16. Az alapító okirat „ZÁRADÉK” szövegrésze törlésre kerül, és helyébe az alábbi
szöveg lép:
„Záradék:
Jelen alapító okiratot Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete a
……/2012. (…….) Ny. Kt. határozatával hagyta jóvá.”
Jelen módosító alapító okirat 2012. július 31. napján lép hatályba.
Nyergesújfalu, 2012. május 31.
Mihelik Magdolna
polgármester

Dr. Szolnoki Imre
jegyző

Felelős: Tóth Zoltán polgármester és Dics Mária mb. körjegyző
Határidő: azonnal (Nyergesújfalu Város Önkormányzata
megküldésre)

részére

történő

39/2012. (V. 29. határozat
Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kernstok Károly Általános
Iskola Alapító okiratának módosítását az alábbiak szerint, és egységes
szerkezetbe foglaltan a határozat melléklete szerinti formában elfogadja:
1. Az alapító okirat alábbi szövegrésze törlésre kerül: „Ikt.szám: 42-2/2010”
2. Az alapító okirat „ALAPÍTÓ OKIRAT Kernstok Károly Általános Iskola
(egységes szerkezetben)” szövegrész törlésre kerül, és helyébe az alábbi szöveg
lép:
„A Kernstok Kátoly Általános Iskola ALAPÍTÓ OKIRATA
(egységes szerkezetbe foglalva)”

3. Az alapító okirat bevezető része törlésre kerül, és helyébe az alábbi szöveg lép:
„Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§ (1) bekezdés b)
pontjában és a 8. § (5) bekezdésében, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 37.§-ában, a helyi önkormányzatok társulásairól és
együttműködésekről szóló 1997. évi CXXXV. Törvény 9. §-ában foglaltak alapján
Nyergesújfalu Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kernstok Kátoly
Általános Iskola alapító okiratát az alábbiak szerint adja ki:”
4. Az alapító okirat „6. Telephelyei” törlésre kerül, és helyébe az alábbi szöveg lép:
„6. Telephelyei: 2536 Nyergesújfalu, Babits M. u. 13. (E épület)
2533 Bajót, Petőfi S.u. 4. (F épület)
2533 Bajót, Petőfi S. u. 6.
Ebből tagintézmény címei:
2533 Bajót, Petőfi S. u. 4.
2533 Bajót, Petőfi S. u. 6.”
5. Az alapító okirat „7. Felvehető maximális tanulólétszám” törlésre kerül, és
helyébe az alábbi szöveg lép:
„7. Felvehető maximális tanulólétszám: 860 fő
Ebből
•
az intézmény székhelyén:
520 fő
•
a Babits M. u. 13. alatti telephelyen: 245 fő
•
a Bajót, Petőfi S. u. 4. alatti telephelyen:95 fő
Az egyes csoportok létszáma a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben
meghatározott maximális létszámtól 20%-kal eltérhet.
A tagintézménybe napközi otthoni ellátásra felvehető gyermeklétszám: 60 fő”
6. Az alapító okirat „12. Az intézmény típusa szerinti besorolás” törlésre kerül, és
helyébe az alábbi szöveg lép:
„12. Az intézmény típusa szerinti besorolás:
- Gazdálkodási besorolása: Önállóan működő”
7. Az alapító okirat „18. Alaptevékenységei (szakfeladatok)” törlésre kerül, és
helyébe az alábbi szöveg lép:
„18. Alaptevékenységei (szakfeladatok)
2010. január 1-jétől érvényes:
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű
nevelése, oktatása (1-4 évfolyam)
852013 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása
(1-4 évfolyam)

852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5–8.
évfolyam)
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű
nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)
852023 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása
(5–8. évfolyam)
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
Nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás folyik. A
tanuló érdeklődésének, képességének megfelelően felkészül a középiskolai,
illetve a szakiskolai továbbtanulásra. Az alapfeladatokat tanórai keretben illetve a
tanulók érdeklődése, igényei szerint tanórán kívüli foglalkozásokon teljesíti a
képviselő-testület által jóváhagyott pedagógiai program alapján. Az iskola
alapfeladata a napközis ellátás, iskolaotthonos oktatás, menza biztosítása,
tanulószoba szervezése, gyermekvédelmi feladatok ellátása.
Biztosítja a tanulók képesség kibontakoztató és integrációs felkészítését. Iskolai
könyvtárat működtet. Oktatási, kulturális és sport kapcsolatokat létesíthet külföldi
testvérvárosi intézményekkel. Az iskola működését a hatályos oktatási törvény és
az általános iskolákra vonatkozó jogszabályok, illetve az ezek alapján készült
szervezeti és működési szabályzata határozza meg.
Az iskola Nyergesújfalu város közigazgatási területén működő épületeiben az
1981/82-es tanévtől kezdődően egyre bővülő évfolyamokon, az Oktatási
Minisztérium erre vonatkozó tananyagajánlata alapján német nemzetiségi
nyelvoktatást folytat.
Intézményi vagyonműködtetés
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása:
Nyergesújfalu és Bajót közigazgatási területén:
a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos rendellenességgel küzdő
gyermekek nevelése-oktatása
b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenességével küzdő gyermekek nevelése-oktatása"
Bajót közigazgatási területén:
a különleges helyzetben lévő gyermekek oktatása: hátrányos helyzetű tanulók
tanulmányainak segítése, súlyos beilleszkedési, tanulási, magatartási zavar miatt
kis létszámú iskolai osztályban szervezett oktatás.”
8. Az alapító okirat „19.
tevékenység” törlésre kerül.

Alaptevékenységhez

kapcsolódó

kiegészítő

9. Az alapító okirat „20. Kisegítő tevékenysége” szövegrésze törlésre kerül.

10. Az alapító okirat „21. Vállalkozási tevékenysége” szövegrésze törlésre kerül.
11. Az alapító okirat „22. Gazdálkodási jogköre” törlésre kerül, és helyébe az alábbi
szöveg lép:
„20.
besorolása:

Gazdálkodási Önállóan működő költségvetési szerv. Az
intézmény pénzügyi-gazdálkodási feladatait
Nyergesújfalu Város Polgármesteri Hivatalának
Gazdasági Osztálya látja el. A polgármesteri
hivatal és az önállóan működő közintézmény
között a munkamegosztás, felelősségvállalás
rendjét megállapodásban kell rögzíteni.”

12. Az alapító okirat „23. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti
rendelkezés joga” törlésre kerül, és helyébe az alábbi szöveg lép:
„21. A feladatellátást szolgáló A feladatellátáshoz rendelkezésre áll az 585 és
vagyon, a vagyon feletti 586 hrsz. alatti 5902 m2 alapterületű ingatlan, a
rendelkezés joga:
rajta lévő iskola épülettel, tornateremmel,
műhellyel. Ezen kívül az eterniti telephely
(Babits M. u. 13.) a 1552/2. hrsz. alatti 5885 m2
alapterületű ingatlannal és a rajta lévő
iskolaépülettel. A bennük lévő berendezések és
szakmai felszerelések leltár szerint nyilvántartva.
Tagintézményben
a
feladatellátáshoz
rendelkezésre áll az 1000 hrsz. alatti 507 m2
alapterületű ingatlan (2533 Bajót, Petőfi S. u. 4.),
valamint a 998 és 999 hrsz. alatti 1079 m2 ill.
1683 m2 alapterületű ingatlan (2533 Bajót, Petőfi
S. u. 6.). A tagintézmények ingó és ingatlan
vagyona Bajót Község Önkormányzatának
tulajdonát képezik.
Az intézmény és tagintézmények ingatlanainak
elidegenítésére, megterhelésére az ingatlan
fekvése
szerint
illetékes
önkormányzat
képviselő-testülete jogosult.
A vagyon feletti rendelkezés a mindenkor
hatályos helyi önkormányzati vagyonrendelet
alapján történik.
Kezelési joggal az intézmény vezetőjét bízza
meg.”
13. Az alapító okirat 4. oldalának lábjegyzetében szereplő „1 2009. december 31-ig
érvényes
2
2010. január 1-jétől érvényes.” szövegrésze törlésre kerül.

14. Az alapító okirat „24. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje” törlésre
kerül, és helyébe az alábbi szöveg lép:
„22. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
Az intézmény élén igazgató (magasabb vezető) áll, aki önálló munkáltatói joggal
bír.
Az intézmény vezetőjét az intézmény irányító szerve, az általa kiírt nyilvános
pályázati felhívás útján öt évre bízza meg, a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. tv. 23.§-a szerint, képesítési követelmény az intézménytípusban
közalkalmazotti kinevezés feltételeként elfogadható pedagógiai végzettség.”
15. Az alapító okirat „25. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási
jogviszony” törlésre kerül, és helyébe az alábbi szöveg lép:
„23. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony:
„Az intézményben foglalkoztatottak közalkalmazottak, akik jogviszonyára a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a munka
törvénykönyve az irányadó.”
16. Az alapító okirat „Hatályba lépés szövegrésze törlésre kerül, és helyébe az
alábbi szöveg lép:
„Hatályba lépés: Jelen felülvizsgált és módosított alapító okirat 2012. július 31én lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a 277/2009. (XII. 17.) számú
határozattal elfogadott alapító okirat, melynek eredeti példányát, mint nem
selejtezhető, történeti dokumentumot az intézmény irattárában őrizni kell.”
Az alapító okirat az aláírási részt megelőzően kiegészül az alábbi szöveggel:
„Nyergesújfalu, 2012. május 31.”
Az alapító okirat aláírási részénél a „Miskolczi József polgármester” szövegrész
törlésre kerül, és helyébe az alábbi szöveg lép: „Mihelik Magdolna polgármester”.
Az alapító okirat aláírási részénél az „Adolf Józsefné jegyző” szövegrész törlésre
kerül, és helyébe az alábbi szöveg lép: „Dr. Szolnoki Imre jegyző”.
17. Az alapító okirat „ZÁRADÉK” szövegrésze törlésre kerül, és helyébe az alábbi
szöveg lép:
„Záradék:
Jelen alapító okiratot Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
a …/2012. (…….) Ny. Kt. határozatával hagyta jóvá.”
Jelen módosító alapító okirat 2012. július 31. napján lép hatályba.
Nyergesújfalu, 2012. május .31.

Mihelik Magdolna
polgármester

Dr. Szolnoki Imre
jegyző

Felelős: Tóth Zoltán polgármester és Dics Mária mb. körjegyző
Határidő: azonnal (Nyergesújfalu Város Önkormányzata
megküldésre)

részére

történő

7. Napirend
ifj. Katona Ferenc ingatlanvásárlási szándéka
Előadó: Tóth Zoltán polgármester
Tóth Zoltán polgármester: Az elmúlt testületi ülésen felmerült egy igény, hogy ifj.
Katona Ferenc Bajót, Szabadság utca 103. szám alatti lakos megvásárolna 4 db
önkormányzati területet ( 9. melléklet) . Közben a törvényi feltételek módosulása
miatt nem olyan egyszerű, hogy a testület csak megszavazza, hogy értékesíti az
ingatlanokat. A nemzeti vagyon hatálya alá esik ez az ügylet és meg van a szabálya,
hogy hogyan lehet önkormányzati területet értékesíteni. Felmerült az is, hogy van
egy olyan határozatunk, ami kimondja, hogy önkormányzati földet nem adunk el.
Ilyen határozatot nem találtunk, tehát ez az akadály nem merülhet fel. Arról kell
döntenünk, hogy el akarjuk-e ezeket az ingatlanokat adni, és hogy milyen áron. Meg
kell hirdetni, kifüggeszteni és meg kell versenyeztetni. Ezek az ingatlanok belterületi
ingatlanok, a nyilvántartási érték alatt nem adhatjuk, ami 200 Ft/m2. Azt mondhatjuk,
hogy ez kevés és mondhatunk magasabb árat. Szerinte legyen magasabb. Kéri a
képviselőket, hogy javasoljanak eladási árat, de vegyék figyelembe, hogy belterületi
ingatlanokról van szó, és összevonva ezek később jóval többet fognak érni.
Malagurszkiné Szabó Éva: Javasolná a 250 F/m2 árat.
Tóth Zoltán polgármester: Ezt azért kevésnek tartja, 300 Ft/m2-re gondolt.
A képviselő - testület rövid beszélgetés után, egyhangú 7 „igen” szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
40/2012. (V. 30.) határozat
Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – egy vételi szándék
bejelentése kapcsán – úgy dönt, hogy az alábbi, önkormányzati tulajdonban lévő
ingatlanait – figyelemmel a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
rendelkezéseire – értékesítésre hirdeti meg a következők szerint:
Hrsz.
1202.
1204.
1205.

Művelési ág
Kivett (beépítetlen
terület)
- „ - „ -

Területnagyság
608 m2
608 m2
608 m2

Teher
E.ON javára vezetékjog
- „ - „ -

1208.

- „ -

593 m2

- „ -

1. A 4 db ingatlan csak együtt értékesíthető.
2. Az ingatlanok megvételére az jogosult, aki a magasabb vételi ajánlatot teszi.
3. Az ajánlatokat 2012. június 15-ig lehet benyújtani a körjegyzőnél lezárt
borítékban.
4. Az ingatlanok kiindulási vételára: 300 Ft/m2.
5. Azonos összegű ajánlatok esetén döntési szempont:
i.) Az ajánlatot adó helyi lakos legyen.
ii.) Az ajánlatot adó az ingatlanok egyike, vagy több ingatlan szomszédságában
rendelkezik ingatlan tulajdonjogával.
Felelős: Tóth Zoltán polgármester
Határidő: folyamatos
8.Napirend
Egyebek
8.1. BRAD Sportegyesület támogatási kérelme
Tóth Zoltán polgármester: A Brad Sportegyesület az idei évben is megrendezi a rally
versenyt és kérik, hogy támogassuk a verseny megszervezését. Az útvonal szerint a
verseny bejönne a faluba a Macska presszónál lévő kanyarnál fordulna Bajna felé.
Ha a közút kiadja, az engedélyt sok mindent nem tehetünk. Tavaly kikértük az érintett
ingatlanokon élő emberek véleményét az útvonalról, egy darab kérdőív érkezett
vissza, aki támogatta a verseny útvonalát, a többi lakó nem küldte vissza, ebből azt
gondolja, hogy nem ellenkezik senki. A Brad Sportegyesület által küldött szerződést
nem írja alá, helyette egy határozati javaslat született, melyben elvárásokat
fogalmaztunk meg és gátakat építettünk be. Jelezte nekik, hogy a polgárőrökkel is
vegyék fel a kapcsolatot.
Buzás Kelemen: Tavaly is felkérték Őket, amikor nem jött be a rally a falu, még
fizettek is volna, de a Polgárőrök nem kértek belőle.
Török Róbert: Sok kényelmetlenséggel jár, de sokan jönnek ide. A rallynak Bajóton
már hagyománya van.
A képviselő - testület rövid beszélgetés után, 1 „nem” és 6 „igen” szavazattal az
alábbi határozatot hozza:
41/2012. (V. 30.) határozat
Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a BRAD Sportegyesület
(2170 Aszód, Jónásfalva u. 8.) szervezésében és rendezésében 2012. június
30-án és 2012. július 1-jén megtartandó Országos Rali Túra Bajnokság
Komárom-Esztergom megyei futamát támogatja azzal, hogy Bajót település
közigazgatási területét érintő versenyszakaszon hozzájárul a 3 alkalommal
történő, alkalmanként kb. 2 óra időtartamú útlezáráshoz a következők szerint:

1. A szervező a versenyről részletes tájékoztató anyagot készít a lakosság
részére, melyet az önkormányzatnak megküld 2012. június 15-ig.
2. A szervező köteles beszerezni a vonatkozó hatósági engedélyeket, és
köteles bejelenteni a tervezett versenyt az illetékes hatóságoknál és szerveknél.
3. A verseny teljes időtartama alatt (előkészületek, verseny, utómunkálatok,
takarítás) a szervező felel a biztonságos közlekedésért, a versenyszervezéshez
köthető károk megtérítéséért.
4. A verseny ideje alatt és annak lezárását követően a szervező felel a
versenyszakasz által igénybevett területek tisztántartásáért, a keletkezett
hulladékok összegyűjtéséért, a telepített biztonságtechnikai elemek, tárgyak
eltávolításáért.
Felelős: polgármester és körjegyző
Határidő: folyamatos

8.2 TÁMOP-6.1.2/11/1 kódszámú „Egészségre nevelő és szemléletformáló
életmód-programok – lokális színterek” című pályázat megtárgyalása
Tóth Zoltán polgármester: TÁMOP-6.1.2/11/1 kódszámú „Egészségre nevelő és
szemléletformáló életmód-programok – lokális színterek” című pályázaton 1-10 millió
forintig lehet pályázni, nem igényel önrészt. A pályázaton elnyert pénzből szűréseket
lehet megvalósítani, 10%-át eszközvásárlásra lehet fordítani. Több ajánlat érkezett a
pályázat lebonyolítására.
Tóth Zoltán polgármester részletesen ismerteti az ajánlatok tartalmát, továbbá
elmondja, hogy a legjobb ajánlatnak az Örök Török Kft-ét tarja.
A képviselő-testület rövid beszélgetés után egyhangú, 7 „igen” szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
42/2012. (V. 30.) határozat
Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1. a TÁMOP-6.1.2/11/1 kódszámú, „Egészségre nevelő és szemléletformáló
életmód-programok – lokális színterek” című pályázatra pályázatot benyújtja.
2. A pályázat megírásával – a 3 ajánlatot tevő közül kiválasztott – Örök Török
Oktatási Tanácsadó és Szolgáltató Kft-t (2120 Dunakeszi, Faludi J. u. 5.)
bízza meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármestert
8.3 Bajótért díjra felterjesztés

Tóth Zoltán polgármester: Az általános iskola pedagógusai Dudásné Szabó Ibolya
tagintézmény-vezető részére javasolja a Bajótért díj adományozását az eddig
elvégzett munkájáért. Sajnos Pedagógusnapra nem tudjuk már a plakettet
elkészíteni, mivel a kérelem, későn érkezett, de azt a kompromisszumos javaslatot
tette az iskola felé, hogy a Bajótért díjat a Falunapon adnák át Dudásné Szabó Ibolya
részére.
A képviselő - testület egyhangú, 7 „igen” szavazattal az alábbi határozatot hozza:
43/2012. (V. 30.) határozat
Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. úgy dönt, hogy Dudásné Szabó Ibolya pedagógus tagintézmény-vezetőnek
– 30 éves pedagógiai munkája elismeréséül – a Bajót Község
Önkormányzati Képviselő-testület 9/2012. (IV. 27.) önkormányzati
rendeletének 1.§ a)-c) pontjai alapján a „Bajótért” díjat adományozza. Az
elismerő díj átadására a „Falunap” rendezvényen kerül sor.
2. felkéri Tóth Zoltán polgármestert, hogy az elismerő díjhoz tartozó díszdobozt
és emlékplakettet készíttesse el az átadás időpontjáig.
Határidő: 2012. augusztus 11. (Falunap)
Felelős: Tóth Zoltán polgármester
8.4 Házi segítségnyújtás
Tóth Zoltán polgármester: A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
észrevételezte, hogy a szociális igazgatásról szóló rendeletünkből hiányzik a házi
segítségnyújtás, mely kötelezően ellátandó feladat. Köteleztek bennünket, hogy
ennek a kötelezettségünknek 2012., június 30-ig tegyünk eleget. Van
jelzőrendszeres segítségnyújtásunk és a karitász szervezet is hatékonyan működik a
faluban, ezért nem éreztük ennek hiányát. A Péliföldi Idősek Otthonának a profijába
ez a feladat belefér, már beszélt ez ügyben az intézmény vezetőjével, és
megállapodtak abban, hogy kötünk k egy szerződést, melynek keretében Ők ellátják
ezt a feladatot.
A képviselő-testület egyhangú, 7 ’igen’ szavazattal az alábbi határozatot hozza:
44/2012. (V. 30.) határozat
Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1. 2012. július 1-től kezdődően biztosítja a település lakossága számára a házi
segítségnyújtás szociális alapszolgáltatást;
2. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
(Szt.) 86.§ (1) bekezdés c) pontja (házi segítségnyújtás) szerinti
kötelezettségének ellátási szerződés megkötésével kíván eleget tenni;

3. felhatalmazza Tóth Zoltán polgármestert, hogy a bajóti székhelyű Péliföldi
Idősek Otthona vezetőjével vegye fel a kapcsolatot a házi segítségnyújtás
biztosítására az ellátási szerződés összeállítása és megkötése végett.
Felelős: Tóth Zoltán polgármester
Határidő: azonnal; a szerződés szövegének jóváhagyása a júniusi testületi
ülésen
8.5 Bajóti Plébánia támogatás kérése
Tóth Zoltán polgármester: Minden évben hittanos táborba viszik a bajóti,
mogyorósbányai és nyergesújfalui gyerekeket, de az idei évben szűkös a
költségvetésük és ezért támogatást kérnek önkormányzatunktól. Eddig még nem
kértek tőlünk támogatást. A tábor költsége kb. 1,5 millió forint, amiből 90 gyermeket
táboroztatnak. Tavaly amikor a temető oldala lecsúszott kértem az egyháztól
támogatást és Ők nem zárkóztak el, sőt 1 millió forintot adtak. Az egyházzal az
együttműködésünk jó.
Török Róbert: Ha a hittanosok táboroztatására kérik, akkor rendben van.
A képviselő - testület rövid beszélgetés után 1 „nem” és 6 „igen” szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
45/2012. (V. 30.) határozat
Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Bajóti
Plébánia részére, a bajóti hittanosok táboroztatása költségeihez 50.000 Ft
összegű egyszeri támogatást nyújt. A támogatásként megítélt összeget az
önkormányzat 2012. évi költségvetésében a tartalék terhére biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármestert
Mivel több napirend nincs, a polgármester az ülést bezárja.
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mb. körjegyző
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igazgatási főmunkatárs
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