Jegyzőkönyv
Készült:

Bajót Község Képviselő-testületének 2017. április 27-én 16.00 órai kezdettel
megtartott testületi ülésén.

Az ülés helye: Millenniumi Ház
Bajót, Kossuth Lajos utca 147
Jelen vannak: Tóth Zoltán polgármester
Malagurszkiné Szabó Éva képviselő
Paul Zoltánné képviselő
Buzás Kelemen képviselő
Török Róbert képviselő
Dr. Tarnóczy Tünde jegyző
Horváth Attiláné jegyzőkönyv-vezető
Napirendi pont:
1.Rendőrségi beszámoló a település közbiztonsági helyzetéről
2. Két ülés közötti beszámoló
3. Közművelődésről szóló 5/2017 (II.15.) önkormányzati rendelet módosítása
4. Településképi arculati kézikönyv elkészítéséhez főépítész megbízása
5. Partnerségi egyeztetésről szóló rendelet elfogadása
6. Döntés termelői piac kialakításáról
7. Döntés a VP-7.2.1-7.4.1.3-17 számú pályázat benyújtásáról termelői piac kialakítása
céljábólOM JAZ ESFOGLALKOZTAT
8.Esztergom Járási Foglalkoztatási Paktum F
9..Egyebek
Tóth Zoltán polgármester köszöntötte a megjelenteket, külön köszöntötte Borosháziné Végh
Angélát a Nyergesújfalui Rendőrőrs parancsnokát, Debreczeni Istvánt az Esztergomi
Rendőrkapitányság vezetőjét,Bagóné Toldi Györgyit a Hétszínvirág Óvoda vezetőjét és
Sterczer Gergelyt a kábel tévé üzemeltetőjét. A határozatképesség megállapítása után az ülést
megnyitotta.
A vendégekre való tekintettel ügyrendi javaslatot tesz, hogy elsőként a Sterczer Gergelyt,
majd a rendőrség beszámolóját hallgassa meg a testület, utána a tárgyaljanak az óvoda
átszervezéséről és a többi napirendi pont sorrendje változatlan maradna.
A képviselő-testület egyhangú 5 igen, 0 tartózkodás és 0nem szavazattal az alábbi határozatot

34/2017. (IV.27.) számú határozat
Bajót Község Képviselő-testület az elhangzott ügyrendi javaslat
alapján az alábbiak szerint állapítja meg az ülés napirendi pontjait:
1, Sterczer Gergely kérelme
2.Rendőrségi beszámoló a település közbiztonsági helyzetéről
3. Az óvoda átszervezéséről
4. Két ülés közötti beszámoló
5. Közművelődésről szóló 5/2017 (II.15.) önkormányzati rendelet módosítása
6. Településképi arculati kézikönyv elkészítéséhez főépítész megbízása
7. Partnerségi egyeztetésről szóló rendelet elfogadása
8.Esztergom Járási Foglalkoztatási Paktum
9. Döntés termelői piac kialakításáról
11. Döntés a VP-7.2.1-7.4.1.3-17 számú pályázat benyújtásáról termelői piac
kialakítása céljábólOM JAZ ESFOGLALKOZTAT
10.Esztergom Járási Foglalkoztatási Paktum F
12..Egyebek
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Zoltán polgármester
1.

Napirend

Sterczer Gergely kérelme
Tóth Zoltán polgármester: Sterczer Gergely azzal a kéréssel fordult hozzánk, hogy a kábel
tévé hálózat elővásárlási jogunkról mondjunk le, mivel lehetősége nyílt az értékesítésére. A
karbantartást továbbra is Ő végezné. Az önkormányzattal van egy szerződése, mely alapján
bizonyos díjakat fizet felénk. Javasolja, hogy az elővásárlási jogunkról mondjunk le, a
rendszer 100%-ban az Sterczer Gergely tulajdonában van.
Sterczer Gergely röviden bemutatkozott és tájékoztatta a testületet a hálózat felépítéséről,
működéséről, műsordíjakról.
Tóth Zoltán polgármester: A díjakat az új üzemeltető, az Eurokábel Kft. is fogja fizetni
felénk?
Sterczer Gergely: Igen, természetesen. Az együttműködési szerződés 19. pontjában rögzítve
van, hogy csak úgy értékesítheti, hogy a szerződésben foglaltak az új tulajdonosra is
kötelezőek maradnak.
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt a polgármester szavazásra bocsátja a kérelmet.
A képviselő-testület egyhangú 5 igen, 0 tartózkodás és 0nem szavazattal az alábbi határozatot
35/2017. (IV.27.) számú határozat
Bajót Község Képviselő-testület, úgy dönt, hogy Sterczer
Gergely vállalkozó által működtetett kábeltelevíziós hálózat
elővásárlási jogáról lemond.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Zoltán polgármester

Sterczer Gergely elhagyja az üléstermet.
2.

Napirend

Rendőrségi beszámoló a település közbiztonsági helyzetéről
Tóth Zoltán polgármester: Elöljáróban csak annyit szeretne mondani, hogy a szokásoknak
megfelelően az idei évben Nyergesújfalu került megrendezésre a rendőrnap, ahol elnézést
kért, hogy idén anyagi helyzetünk miatt nem tudtunk senkit jutalmazni. Minden képviselő
kézhez kapta a beszámolót, az megnyugtató, hogy a bűncselekmények száma nem növekedett.
Debreczeni István alezredes: Nem szükséges elnézést kérni, ilyen világban élünk. Az
állomány felé eső bizalom nagyon jól esik mindenkinek. Csökkent a regisztrált
bűncselekmények száma, ezen belül a kiemelt bűncselekmények száma is. Sokkal több ittas
vezetőt szűrtek ki, nem csak Bajót településen, hanem más hol is. A munkájukra nagyon
rányomta a bélyegét az migráció, és a terror veszély. A kábítószert terjesztőkkel kapcsolatban
stratégiát váltottak, és 2016-ban, ennek köszönhetően 5 terjesztőt sikerült elkapniuk. A
migrációval kapcsolatban a kollégáik 18 fővel 7-8 napot töltenek a határon. Szeretné
megdicsérni a nyergesi rendőrőrs munkáját, nagyon meg van az állománnyal elégedve.
Bevezették a szabálysértési körözést azok ellen, akik a helyszíni bírságot nem fizetik be.
Ennek eredményeként a bírságok befizetésének teljesítés 60 %-ra emelkedett.Végül köszöni
az önkormányzattól és az állampolgároktól feléjük áradó bizalmat.
A képviselő-testület egyhangú 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
36/2017. (IV. 27.) 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
Rövid a kábítószerről és a migrációról folytatott beszélgetés után Borosháziné Végh Angéla a
Nyergesújfalui Rendőrőrs parancsnoka, Debreczeni István az Esztergomi Rendőrkapitányság
vezetője elhagyta az üléstermet.

3.

Napirend

Az óvoda átszervezéséről
Tóth Zoltán polgármester: Az óvoda létszámáról megkaptuk az intézmény vezető
tájékoztatását, az látszik, hogy feltöltődik az óvoda létszáma ezért a két csoportba való
átszervezés nem valósítható meg. A felvehető létszám 64 fő, 65 fő lenne a beíratott gyerek.
Török Róbert képviselő: Az egy fő plusz gyereket is fel kell venni.
Tóth Zoltán polgármester: Még mindig a finanszírozás a gond. Az ovit a három csoportnak
megfelelő dolgozói létszámmal fel kell tölteni. A megoldás érdekében tettünk lépéseket. Több
féle megoldás merült fel. Megkerestük a Szaléziakat, nem zárkóztak el a kérdés elöl, de azt a
választ kaptuk, hogy ez a gyerek korosztály nem az Ő profiljuk,viszont az étkeztetést be
vállalnák. A Katolikus Egyházat is megkerestük Ők nyitottak az intézmény átvételér, Egy
akadály van csak, hogy februárt 28-ig kell az egyház felé szándéknyilatkozatot adni, tehát
legkorábban jövő ősszel vehetik át az intézményt. A bíboros úrral is beszéltek már róla és Ő
teljes mértékben támogatja. Eljönnének személyesen és addig át lehet mindent beszélni.
Reményeink szerint nincs akadály. Az intézményvezető asszony feladata lesz a dolgozók
tájékoztatása.
Továbbá kéri az intézmény vezető asszonyt, hogy nagyon takarékosan gazdálkodjon, és
tájékoztassa a dolgozókat, hogy a júniusi bérfizetésekkel 5-10 nap csúszás lesz likviditási
gondok miatt. Ezeket REKI pályázattal próbáljuk megoldani.
.
dr. Tarnóczy Tünde jegyző: Az óvodában figyeljenek oda, hogy a jelenlegi költségvetést ne
lépjék túl.A testülettől olyan határozatra lenne most szükség, hogy felhatalmazza a
polgármestert az egyházzal való tárgyalásra
A képviselő-testület egyhangú 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
37/2017. (IV. 27.) határozat
Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Tóth Zoltán
polgármestert, hogy a Katolikus Egyházzal tárgyalásokat folytasson a Hétszínvirág
Óvoda működtetésének átvételével kapcsolatban.
Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Zoltán polgármester
Rövid, kötetlen beszélgetést folytattak a katolikus egyház által működtetett óvodákról.
Bagóné Toldi Györgyi elhagyja az üléstermet.

4.

Napirend

Két ülés közötti beszámoló
Tóth Zoltán polgármester: röviden tájékoztatná a testületet az eltelt időszak eseményeiről:
-

március 16-án Csolnokon volt a Duna Pilis Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület ülésén
a pályázatokkal kapcsoltban., majd a Hulladékgazdálkodási Társulás közgyűlésen vett
részt.
17-én Szögyén kulturális programján vettek részt a testület több tagjával.
21-én elkészült az orvosi rendelő tetőszerkezete, a műszaki átadás megtörtént.
22-én a TDK megbeszélésén vett részt.
28-án a pünkösdiek építészével egyeztettünk műszaki dolgokról. Horváth Gergellyel
egyeztettünk a rendezési tervvel kapcsolatban, de az arculati kézikönyv elkészítését
nem előzheti meg. A kézikönyvre 1 millió forint állami támogatást kapunk.
5-én voltak itt a szaléziak az óvodával kapcsolatba és ezen a napon tárgyaltunk még
Farkas István főépítésszel az arculati kézikönyv készítőjével.
12-én Kis Gábor polgármesterrel tárgyalt
20-án rendőrnapon vett részt
24-én a Dorogi TDK ülésén vett részt a Művelődési házban
5-én voltak itt a szaléziak és akkor beszéltük át az óvoda esetleges átvételét.
12-én a Pattiakat fogadta és Sterczer Gergellyel tárgyalt a kábel tv-ről.

Elkészült az 56-os emlékmű, Az átadást elhalasztaná októberre, mert az ünnepség
költségei 100.-200 ezer forint lenne.
A sport vezetőkkel tárgyalt mert közeleg a pályázat benyújtásának ideje. A tervet
módosítani kellet az út miatt. a költségvetést is most zártuk le. Ez kb. 70 milliós projekt.
Folyamatban van a Falunap szervezése, mivel a Nyiss Ránk rendezvény elmaradt, ezért
Abronits Robitól ígérete kaptunk, hogy a fő produkciót Ő finanszírozza.
A képviselő-testület egyhangú 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
38/2017. (IV. 27.) határozat
Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Tóth Zoltán
polgármester beszámolóját az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről
elfogadja.
Felelős: Tóth Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

5.

Napirend

Közművelődésről szóló 5/2017 (II.15.) önkormányzati rendelet módosítása
dr. Tarnóczy Tünde jegyző: A rendeletre a Kormányhivatal tett észrevételt, hogy a házirend
és a közösségi szintér kijelölése ne mellékletként szerepeljen, ha nem határozatba legyen

elfogadva. Valamint a munkáltató jogokat nem lehet a polgármesterre átruházni. Ezek a
rendeletből kivételre kerültek.
A képviselő-testület egyhangú 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:

39/2017. (IV. 27.) határozat
Bajót Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Bajót Kossuth l. u. 84. sz. alatt
működő közösségi szintér használati szabályait a határozat melléklete alapján elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
39./2017 (IV.27.) önkormányzati határozat 1. sz. melléklete

Bajót község közösségi színterének használati szabályzata
Bajót Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi közművelődési feladatok ellátásáról
szóló 5/2017 (II. 15.) öönkormányzati rendeletének függelékeként a község közművelódési
közösségi színterének használati szabályzatát az alábbiakban határozza meg.
A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 73. § (1) bekezdése kimondja, hogy „a
közművelődéhez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek támogatása
közcél.” A község közösségi színterének szolgáltatásait, programjait bárki igénybe veheti, aki a
használati szabályzatban foglalt feltételeket elfogadja.
Közösségi színtér fenntartója: Bajót Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban:
önkormányzat)
Közösségi színtér fenntartójának címe: 2533. Bajót Kossuth L. u. 147.
Közösségi színtér neve és címe: Művelődési Ház 2533. Bajót Kossuth L. u. 84.
Levelezési cím: 2533. Bajót Kossuth L. u. 147.
Telefonszám: 33/449450
E-mail: millenniumihaz@bajot.hu
Közművelődési szakember: A művelődési házban munkaviszonnyal, megbízási szerződéssel vagy
közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott közművelődési szakember
1. A közösségi színtér igénybevételének szabályozása
1. A helyiségek igénybevételének szándékát a közművelődési szakembertől legalább 5
munkanappal a tervezett igénybevétel előtt kell kérni. A közművelődési szakember az állandó
közművelődési programok időpontjainak figyelembe vételével biztosítja a helyiségeket az
igénylőknek. Több kérelmező esetében a helyiséghasználati igényekről –a polgármester
véleményének kikérésével és figyelembe vételével – a közművelődési szakember dönt.
2. A helyiségek ünnepnapokon és egyes munkaszüneti napokon (január 1., március 15., Húsvét
hétfő, május 1., Pünkösd vasárnap és hétfő, augusztus 20., október 23., november 1., december
25-26.) nem vehető igénybe, kivéve az önkormányzat és intézményeinek saját szervezésű
rendezvényeit.
3. A helyhatósági választáson jelöltként nyilvántartásba vett polgármesterjelöltek,
képviselőjelöltek, valamint az országgyűlési képviselő-választáson jelöltként nyilvántartásba vett
személyek ingyenesen vehetik igénybe a közösségi színtér helyiségeit kampányrendezvények
tartása céljából az 1.1. és 1.2. pontban foglaltak szerint.
4. Az önkormányzat természetbeni juttatásként, a községben működő civil szervezetek részére
ingyenesen biztosítja a közösségi színtér helyiségeinek igénybevételét. Más szervezetek

vonatkozásában a közművelődési szakember kezdeményezésére a polgármester dönt a helyiségek
ingyenes igénybe vételének lehetőségéről.
5. A közösségi színtér használata során a 4. pontban rögzített házirend betartása kötelező.
2. A közösségi színtér helyiségeinek bérleti díjmentes és díjköteles használata
2.1. Bérleti díjmentes tevékenységek és szolgáltatások:
- a fenntartó önkormányzat és intézményeinek szervezésében megvalósuló rendezvények,
- e szabályzat 1.3. pontjában meghatározott jelöltek választási kampányának biztosítása,
- a Bajóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületi ülései, lakossági fórumai
- a községben működő civil szervezetek működésének biztosítása,
-egészségügyi intézmények, vállalkozások, alapítványok ingyenes lakossági szűrései esetén.
A bérleti díjmentes tevékenységek és szolgáltatások alkalmával a rendezvény szervezője
haszonszerző tevékenységet nem folytathat.
2.2. Bérleti díjköteles tevékenységek és szolgáltatások:
 minden üzleti célú vállalkozás, termékbemutató igénybevételére,
 a nem bajóti székhelyű szervezetek által szervezett kulturális tevékenységek,
 magánszemélyek részére az általuk szervezett magáncélú rendezvények megtartására,
 a nem önkormányzat és intézményei által, valamint a nem a községben működő civil

szervezetek által szervezett zenés, táncos rendezvények,
 minden olyan kulturális tevékenység, amely a közösségi színtér költségvetéséből közvetlen
kiadással jár.
3. A helyiségek használatára vonatkozó megállapodás
A helyiségek használatára vonatkozó megállapodást, valamint a használatra vonatkozó díjakat a
Bajóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete által elfogadott az Önkormányzat tulajdonát
képező épületek bérleti díjáról és a térítési díjakról.szóló 6/2009.(III.26.) ök rendelet tartalmazza.
4. A közösségi színtér házirendje
4.1. A közösségi színteret minden érdeklődő látogathatja, igénybe veheti kulturális szolgáltatásait,
berendezéseit, felszerelését és más eszközeit. Az igénybevétel előzetes egyeztetés alapján, teljes
körű felelősség vállalásával történhet.
4.2. A belépődíjas rendezvények látogatásának előfeltétele a jegyvásárlás.
4.3. Belépőjegyes rendezvényeket a résztvevő az ellenőrző szelvényét megőrizni köteles, azt
kérésre vagy a terembe való visszaérkezéskor külön felhívás nélkül a rendezőknek vagy a
felügyeletet végző személynek köteles bemutatni.
4.4. Az érdeklődők zavartalan működését és szórakozását a közösségi és társas élet szabályainak
megfelelő kulturált magatartással segítse elő minden látogató.
4.5. A közösségi színtérként működő művelődési ház, közösségi célokat szolgál, ezért védelme,
berendezésének és felszerelésének anyagi felelősséggel történő használata, a tisztaság és rend
megóvása minden látogató kötelessége.

4.6. A látogatók személyes tárgyainak megóvásáért a közművelődési szakember, valamint az
önkormányzat nem vállalnak felelősséget.
4.7. A közművelődési szakembernek, a rendezőknek, a rendőrségnek és a tűzoltóknak az
utasításait minden látogató köteles végrehajtani.
4.8. A közösségi színtér helyiségeiben, valamint az épület környékén szemetelni tilos.
4.9. A közösségi színtér helyiségeiben a nyílt láng használata, valamint a dohányzás szigorúan
tilos.
4.10. A helyiségek használatba vétele, a megállapodás megkötése és a használati díj befizetése a
Bajóti Közös Önkormányzati Hivatalban (továbbiakban: hivatalban) történik.
4.11. A művelődési házat ittas állapotban látogatni tilos.
4.12. A művelődési ház épületében 14 éven aluliak 20 óra után csak szülő, vagy felnőtt korú
személy felügyelete mellett tartózkodhatnak.
4.13. A rendezvény felelőse, valamint a közművelődési szakember a rendbontókat ideiglenesen
vagy véglegesen kitilthatja a rendezvény területéről.
4.14. A házirend betartásáért, valamint a jogvédelmi előírások betartásáért a rendezvény felelőse
egyszemélyben felel.
4.15. A házirend betartása minden látogató számára kötelező.
5. A közösségi színtér nyitva tartása
Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete biztosítja a közösségi színtér nyitva tartását
kedd- szombat napokon 10-19 óráig, illetve a rendezvények ideje alatt.
Kelt: 2017. április 27.
Tóth Zoltán
polgármester

A képviselő-testület egyhangú 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:

40/2017. (IV. 27.) határozat
Bajót Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Bajót Kossuth l. u. 84. sz. alatt
működő könyvtári szolgáltató helyének használati szabályait a határozat melléklete alapján elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

40/2017 IV.27.) önkormányzati határozat 1. sz. melléklete

Bajót község könyvtári szolgáltató helyének használati szabályzata
Bajót Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi közművelődési feladatok ellátásáról
szóló 5/2017. (II. 15.) önkormányzati rendeletének függelékeként a község könyvtári szolgáltató
helyének használati szabályzatát az alábbiakban határozza meg.
A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 64. § (1) bekezdése értelmében a települési
könyvtári ellátás biztosítása a települési önkormányzatok kötelező feladata. A (2) bekezdés szerint

a községi önkormányzat ezt a feladatát nyilvános könyvtár fenntartásával, vagy a megyei
könyvtár szolgáltatásainak igénybevételével teljesíti. Utóbbi esetben a települési önkormányzat
megállapodást köt a megyei könyvtárral, és az igénybe vett szolgáltatások fogadására alkalmas
könyvtári, információs és közösségi hely elnevezésű könyvtári szolgáltató helyet működtet.
1. Küldetésnyilatkozat
A könyvtári szolgáltató hely feladatának tekinti, hogy az érdeklődők legszélesebb köre számára
biztosítsa a magyar és az egyetemes kultúra kincseinek megismerését, a folyamatos önművelést, a
színvonalas szórakozást, a szabadidő hasznos eltöltését.
Ennek érdekében támogatja:
 az egyéni tanulást, önképzést,
 az állampolgári jogok gyakorlásához szükséges közhasznú ismeretek megszerzését,
 a település és környéke természeti értékeinek, kulturális és néprajzi hagyományainak
bemutatását, gyűjtését,
 a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozók, valamint a hátrányos helyzetűek (vakok, gyengén
látók, mozgásukban korlátozottak) ellátását,
 a gyermekek olvasási kultúrájának, önálló ismeretszerzésének segítését.
3. Könyvtári ellátás megvalósulása
Könyvtári ellátás formája: közkönyvtár
Szolgáltató könyvtár:
A település önkormányzata szerződésben rendelte meg a települési könyvtári ellátást.
A szerződés tartalmazza a megrendelt szolgáltatásokat és a szerződők kötelezettségeit.
4. A könyvtár működése és gazdálkodása
A könyvtárosi teendőket a polgármester által kinevezett, közművelődési szakember látja el. A
közösségi színtér működtetését és a könyvtárosi teendőket ugyanazon személy is elláthatja.

A könyvtári szolgáltatóhely egész évben működik nyitvatartási ideje:
Hétfő: zárva
Kedd: de. 10-12, du. 15-17 óráig
Szerda: de. 10-12, du. 15-17 óráig
Csütörtök: zárva
péntek: du. 15-18 óráig
5. Könyvtárhasználó jogai és a könyvtárhasználat feltételei
a. A könyvtárhasználó jogosult bármely nyilvános könyvtár szolgáltatásainak igénybevételére. A
könyvtárhasználót ingyenesen illetik meg az alapszolgáltatások. A könyvtár az ingyenes
szolgáltatásokat igénybe vevő könyvtárhasználónak az adatait beiratkozási díj nélkül
regisztrálhatja.
 Ingyenes alapszolgáltatások:
 könyvtárlátogatás
 az állomány helyben használata
 az állományfeltáró eszközök használata
 információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól.

b. Minden, az első pontban felsorolt szolgáltatás beiratkozáshoz kötött. Beiratkozáskor a
következő személyes adatokat kell közölni és igazolni: név, anyja neve, születési helye és ideje,
lakcíme, személyi igazolványának vagy útlevelének száma. A könyvtár a személyes adatok
védelméről az erre vonatkozó jogszabályok szerint gondoskodik.
 Beiratkozással igénybe vehető szolgáltatások: könyv-, folyóirat-, stb. kölcsönzése, könyvtárközi

kölcsönzés, stb. (A nem hagyományos dokumentumok kölcsönzéséért külön díj is
megállapítható.)
c. A könyvtárat látogatók csak nyitvatartási időben használhatják. Kivétel a szervezett
foglalkozások: tanórák és rendezvények.
d. Az olvasó minden alkalommal hozza magával az olvasójegyét. Egy-egy alkalommal
maximálisan 5 könyv kölcsönözhető 30 napra, amely szükség esetén egy alkalommal
meghosszabbítható újabb 30 napra.
e. Az elveszett vagy megrongált könyvtári dokumentumok árát az olvasó köteles megtéríteni.
f. A könyvtár állományának a következő részei csak helyben használhatók, illetve csak egy
tanítási órára kölcsönözhetők ki: kézikönyvtár, bekötött folyóiratok, hanglemezek stb. (Az
irodalmi, politikai és tudományos folyóiratok szükség esetén 2-3 napra kölcsönözhetők.)
g. A könyvtár könyvtárközi kölcsönzéssel biztosítja azokat a dokumentumokat, amelyek nem
találhatók meg az állományban.

h. A könyvtár munkahely, ezért minden használójától elvárjuk a fegyelmezett, csendes
magatartást.
i. A könyvtárhasználó kezdeményezheti a könyvtárhasználati szabályzat módosítását.

Kelt: 2017. április 27.
Tóth Zoltán
polgármester

A képviselő-testület egyhangú, 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett az7/2017.(IV.27.)
önkormányzati rendeletet alkotja. (Rendelet a jegyzőkönyv 1 melléklete)

6.

Napirend

Településképi arculati kézikönyv elkészítéséhez főépítész megbízása
dr. Tarnóczy Tünde jegyző: A települési arculati kézikönyv elkészítésére 3 árajánlat közül a
Konszenzus Pannónia ZRt. ajánlata volt a legkedvezőbb. A cégnél Farkas István főépítész
készítené el Településképi arculati kézikönyvet és rendeletet, amíg ez nincs kész addig a
rendezési tervet nem tudjuk elfogadni.

A képviselő-testület egyhangú 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:

41/2017. (IV. 27.) határozat
Bajót Község Képviselő-testület úgy dönt, hogy Konszenzus Pannónia ZRt
(ezen belül Farkas István főépítészt) bízza meg a Település Arculati kézikönyv
és rendelet elkészítésével.
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

7.

Napirend

Partnerségi egyeztetésről szóló rendelet elfogadása
Tóth Zoltán polgármester: Az anyagot minden képviselő kézhez kapta ( 2. számú melléklet)
Szintén a település arculati kézikönyvhöz szükséges.
dr. Tarnóczy Tünde jegyző:Az a lényege, hogy a kézikönyv elkészítéséhez legalább két
lakossági fórumot kell tartani, ahová a civil szervezeteket is meg kell hívni.

A képviselő-testület rövid beszélgetés után, egyhangú, 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett
az8/2017.(IV.27.) önkormányzati rendeletet alkotja. (Rendelet a jegyzőkönyv 3 melléklete)

8.

Napirend

Esztergom Járási Foglalkoztatási Paktum
Tóth Zoltán polgármester: Ez isTOP pályázat, holnap lesz ezzel kapcsolatban
Esztergomban egy tájékoztató. A pályázat továbbképzések, tanfolyamok megszervezésével
foglalkozik.
A képviselő-testület egyhangú 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:

42/2017. (IV. 27.) határozat
Bajót Község Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Esztergom Járási
Foglalkoztatási Paktumhoz csatlakozik.
Felhatalmazza a polgármestert a Paktum szabályzatának aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

9

Napirend

Döntés termelői piac kialakításáról
Tóth Zoltán polgármester: A pályázat benyújtásához szükség van termelői piac
létrehozásának elhatározásra. Ez a pályázat jövőre valósulna meg, és akkor a Megyei alapból
pályázhatnánk az önrészre.Döntenünk kell arról, hogy szeretnénk e termelői piacot.

A képviselő-testület egyhangú 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:

43/2017. (IV. 27.) határozat
Bajót Község Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Kossuth Lajos utca 556/1
hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő telken termelői piacot alakít ki.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

10.

Napirendi pont

.Döntés a VP-7.2.1-7.4.1.3-17 számú pályázat benyújtásáról termelői piac kialakítása
céljábólOM
Tóth Zoltán polgármester: Döntenünk kell arról is, hogy a termelői piac kialakítására
pályázatot nyújtsunk be.
A képviselő-testület egyhangú 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:

44/2017. (IV. 27.) határozat
Bajót Község Képviselő-testület úgy dönt, hogy a VP-7.2.1-7.4.1.3-17 számú
pályázat benyújtásáról szóló döntést a következő testületi ülésre elnapolja..M
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

11.

Napirend

Egyebek
1.)
Tóth Zoltán polgármester:Elindult az előkészítése az öreg iskola hasznosításnak. A
Pünkösdi Egyházszervezet több helyről szeretné megpályázni a pénzt és ehhez kérnének
tőlünk 3 szándéknyilatkozatot.

A szándéknyilatkozat arról szól, hogy bérbe adjuk az ingatlant 60 hónap időtartamra.
Felolvassa az ingatlan hasznosítását tartalmazó képviselő-testületi rendelet vonatkozó
rendelkezéseit és a szándéknyilatkozatok szövegét.
A szándéknyilatkozatok a Várépítő, a Nevelőszülői hálózat infrastrultúrális és szakmai
fejlesztése és a munkahelyi bölcsődék létrehozása pályázathoz kerülnek benyújtásra.
A képviselő-testület egyhangú 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
45/2017. (IV. 27.) határozat
Bajót Község Képviselő-testület
szándéknyilatkozatok aláírására.

felhatalmazza

a

polgármester

a

Felelős: polgármester
Határidő:azonnal

2.)
Tóth Zoltán polgármester:Dudás Júlia a Szikra Sportegyesület elnöke azzal a
kéréssel fordult hozzánk, hogy közútkezezői hozzájárulást adjunk ki a 0181/1 hrsz-ú területen
sportöltöző építési engedélyezési eljárás lefolytatásához.
A képviselő-testület egyhangú 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
46/2017 (IV27.) sz. határozat
KÖZÚTKEZELŐI HOZZÁJÁRULÁS
Bajóti Szikra Sportegyesület (székhely: 2533. Bajót Szabadság u. 118.) kérelmező részére, a
Bajót 0181/1 hrsz-ú ingatlanon tervezett sportöltöző építéséhez, Bajót Község Önkormányzat
képviselő-testülete az építési engedély kiadásához a közútkezelői hozzájárulást a közúti
közlekedésről szóló 1988 évi I. tv.42/A. § (1) bekezdése és a 46. §-a alapján az alábbiak
figyelembevételével adja meg:
- az engedély kizárólag az építési engedélyben, tervekben, műszaki leírásban meghatározott
kivitelezési munkálatok elvégzésére, vonatkozik,
- a munkálatokat kizárólag a az építési engedély, tervek és műszaki leírás alapján lehet
elvégezni.
- a kivitelezésből adódó mindennemű anyagi kárért és személyi sérüléséért a kivitelező a
felelős
- a kivitelezés során a Kresz előírásai betartandók, a mulasztásból adódó mindennemű anyagi
kárért és személyi sérülésért a kivitelező a felelős,
- az utat és tartozékait, föld, gép, szerszám és anyag tárolására felhasználni nem szabad,
- az úton a munkálatok időtartama alatt a víz akadálytalan lefolyásáról, sár és egyéb
szennyeződés, idegen anyag eltakarításáról a kivitelezőnek kell gondoskodnia,
- ha az útburkolat felbontása szükséges, akkor azt megfelelő rétegrenddel és tömörítéssel kell
az eredeti állapotnak megfelelően visszaállítani.
-A kivitelezés után keletkezett útsüllyedések a kivitelezést követő 3. évig helyre kell állítani

- a kivitelezőnek vagy a tulajdonosnak a kivitelezéshez szükséges egyéb szakhatósági
hozzájárulásokat be kell szereznie, jelen hozzájárulás ez alól nem mentesíti.
A közúti közlekedésről szóló 1988 évi I. tv.42/A. § (2) bekezdése alapján: „Ha a közút
kezelője a feltételek teljesítéséhez is köthető hozzájárulását megtagadja, vagy a kérelmező az
előírt feltételeket sérelmesnek tartja, a kérelmező a közlekedési hatósághoz fordulhat, amely a
tevékenységet engedélyezheti és feltételekhez kötheti vagy a közút kezelője által előírt
feltételeket módosíthatja”.
INDOKLÁS
Bajóti Szikra Sportegyesület közútkezelői hozzájárulás tárgyában kérelmet nyújtott beBajót
Község Önkormányzat képviselő-testületéhez. Kérelemben előadta, hogy a Bajót Község
Önkormányzat tulajdonát képező 0181/1 hrsz-ú ingatlanra sportöltöző építését tervezi,
melynek tervezési-engedélyezési eljárásának lefolytatásához a helyi közút közútkezelői
hozzájárulása, melyben hozzájárul az építési engedély kiadásához. A benyújtott kérelem és
tervek alapján megállapítást nyert, hogy a kivitelezésnek nincs akadálya, ezért Bajót Község
Önkormányzat képviselő-testülete a fentiek szerint döntött.
Jelen eljárás esetében a hatáskört A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 46. §-a,
illetékességét a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. tv 21. § (1) bekezdés b) pontja állapítja meg.
Jogorvoslatot a közúti közlekedésről szóló 1988 évi I. tv. 42/A. § (2) bekezdése alapján
biztosítottam.
Jelen ügyben az irányadó ügyintézési határidő a közúti igazgatásról szóló
19/1994. (V.31.) KHVM rendelet 7/A § (2) bekezdése alapján 21 nap, melybe nem számít be
a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló
felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

3.)
Tóth Zoltán polgármester: Lukács István azzal a kéréssel fordult hozzánk, hogy
közútkezezői hozzájárulást adjunk ki, mivel vendégházat szeretne építeni a 1055/10 hrsz-ú
területen, és mi vagyunk a közútkezelői az önkormányzati útnak.
A képviselő-testület egyhangú 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
47/2017 (IV. 27.) sz. határozat
KÖZÚTKEZELŐI HOZZÁJÁRULÁS

Lukács István egyéni vállalkozó (székhely: 2533. Bajót Kossuth L. u. 36/a. an.: Sujbert Mária
sz.: Esztergom 1971. 05.17. adószám: 65387379-2-31) kérelmező részére, a Bajót 1055/10
hrsz-ú ingatlanon tervezett vendégház építéséhez, Bajót Község Önkormányzat képviselőtestülete a közútkezelői hozzájárulást a közúti közlekedésről szóló 1988 évi I. tv.42/A. § (1)
bekezdése és a 46. §-a alapján az alábbiak figyelembevételével adja meg:
- az engedély kizárólag az építési engedélyben, tervekben, műszaki leírásban meghatározott
kivitelezési munkálatok elvégzésére, vonatkozik,
- a munkálatokat kizárólag a az építési engedély, tervek és műszaki leírás alapján lehet
elvégezni.
- a kivitelezésből adódó mindennemű anyagi kárért és személyi sérüléséért a kivitelező a
felelős
- a kivitelezés során a Kresz előírásai betartandók, a mulasztásból adódó mindennemű anyagi
kárért és személyi sérülésért a kivitelező a felelős,
- az utat és tartozékait, föld, gép, szerszám és anyag tárolására felhasználni nem szabad,
- az úton a munkálatok időtartama alatt a víz akadálytalan lefolyásáról, sár és egyéb
szennyeződés, idegen anyag eltakarításáról a kivitelezőnek kell gondoskodnia,
- ha az útburkolat felbontása szükséges, akkor azt megfelelő rétegrenddel és tömörítéssel kell
az eredeti állapotnak megfelelően visszaállítani.
-A kivitelezés után keletkezett útsüllyedések a kivitelezést követő 3. évig helyre kell állítani
- a kivitelezőnek vagy a tulajdonosnak a kivitelezéshez szükséges egyéb szakhatósági
hozzájárulásokat be kell szereznie, jelen hozzájárulás ez alól nem mentesíti.
A közúti közlekedésről szóló 1988 évi I. tv.42/A. § (2) bekezdése alapján: „Ha a közút
kezelője a feltételek teljesítéséhez is köthető hozzájárulását megtagadja, vagy a kérelmező az
előírt feltételeket sérelmesnek tartja, a kérelmező a közlekedési hatósághoz fordulhat, amely a
tevékenységet engedélyezheti és feltételekhez kötheti vagy a közút kezelője által előírt
feltételeket módosíthatja”.
INDOKLÁS
Lukács István közútkezelői hozzájárulás tárgyában kérelmet nyújtott beBajót Község
Önkormányzat képviselő-testületéhez. Kérelemben előadta, hogy a tulajdonát képező 1055/10
hrsz-ú ingatlanra vendégház építését tervezi, melynek tervezési-engedélyezési eljárása során
Esztergom Város Önkormányzat jegyzője 10062/2017 sz. hiánypótlási végzésében
felszólította, hogy „a közlekedési hatóság állásfoglalásának megkéréséhez a helyi közút
közútkezelői hozzájárulását csatolja be. A benyújtott kérelem alapján megállapítást nyert,
hogy a kivitelezésnek nincs akadálya, ezért Bajót Község Önkormányzat képviselő-testülete a
fentiek szerint döntött.
Jelen eljárás esetében a hatáskört A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 46. §-a,
illetékességét a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. tv 21. § (1) bekezdés b) pontja állapítja meg.
Jogorvoslatot a közúti közlekedésről szóló 1988 évi I. tv. 42/A. § (2) bekezdése alapján
biztosítottam.

Jelen ügyben az irányadó ügyintézési határidő a közúti igazgatásról szóló
19/1994. (V.31.) KHVM rendelet 7/A § (2) bekezdése alapján 21 nap, melybe nem számít be
a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló
felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
4.)
Tóth Zoltán polgármester: Energetikai megtakarítási intézkedési tervet kell
készíteni, ez kötelező. Később a pályázatoknál ezt fogják majd kérni. Épületenként kb. 51.000
Ft+ áfa.
A képviselő-testület egyhangú 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:

48/2017. (IV. 27.) határozat
Bajót Község Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az
energetikai megtakarítási intézkedési terv elkészítésére árajánlatokat kérjen be,
a vállalkozásokkal tárgyalásokat folytasson és a legkedvezőbb ajánlatott adóval
szerződést kössön.
.Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
5.)
Tóth Zoltán polgármester: Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány azzal a kéréssel
fordult hozzánk, hogy támogassuk a Nyergesújfalui Mentőállomás mentőautóinak
felszereltségének beszerzését. Sajnos anyagiak hiányában csak erkölcsileg tudjuk Őket
támogatni.
A képviselő-testület egyhangú 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
49/2017. (IV. 27.) határozat
Bajót Község Képviselő-testület a Nyergesújfalui Mentőállomás
mentőautóinak felszereltségéhez anyagiak hiányában csak erkölcsi támogatást
nyújt.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
6.)
Tóth Zoltán polgármester: Minden településnek kell vízkár elhárítási tervvel
rendelkeznie. Eddig megfelelt, amit mi készítettünk, most már előírás, hogy szakember
készítheti csak el még a szakember nevét is megmondták. Ha nincs tervünk nem vehetünk
részt vis maior pályázatban.

A képviselő-testület egyhangú 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
50/2017. (IV. 27.) határozat
Bajót Község Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Boda
László tervezővel szerződést kössön a vízkár elhárítási terv elkészítésére.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
7-)
dr. Tarnóczy Tünde jegyző tájékoztatja a képviselőket, hogy a korábbi évek
gyakorlatához hasonlóan az idei évben is különböző határidők és jelentési kötelezettségek
figyelembevételével 2 × 1 hét időtartamban kerülne meghatározásra az igazgatási szünet,
melynek időtartama 2017. július 10-tól 2017. július 14-ig és 2017. augusztus 14-től 2017.
augusztus 18-ig lenne. A szünet időtartama alatt halaszthatatlan anyakönyvi események,
haláleset miatt telefonos ügyeletet tartanak az anyakönyv-vezetők,
Kéri, hogy ennek ismeretében döntsön a tisztelt Képviselő-testület az igazgatási szünet
kérdésében.
A képviselő-testület egyhangú 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:

51/2017.(IV.27.) számú határozat
Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
I.) a 201. évi igazgatási szünet időpontjait a következők szerint határozza meg:
1.)

július 10 – július 14.

2.)

augusztus 14 – augusztus 18.

II.) a halasztást nem tűrő ügyek (haláleset anyakönyvezése) intézésére ügyeletet
rendel el az igazgatási szünetek idejére.
Felelős: Tóth Zoltán polgármester
Határidő: a szünetek időpontjai
8.)
Tóth Zoltán polgármester:A REKI pályázatot beadjuk. A júniusi fizetések kb. 15-én
lesznek kifizetve. A minisztérium csak lejárt tartozást ismer el.
A képviselő-testület egyhangú 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
52/2017.(IV.27.) számú határozat
Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testületea REKI pályázat
benyújtásáról szóló döntést a következő testületi ülésre elnapolja..M

Felelős: polgármester
Határidő: folyamato

9.)
Malagurszkiné Szabó Éva képviselő:Falunapra ha szeretnénk valakit díjazni, azzal
kéne foglalkoznunk.
Tóth Zoltán polgármester: Javasoljon a testület valakit, aki érdemes a Bajótért illetve a
díszpolgári címre. Két név is felmerült. Bognár Gábor és Páldi Imréné. Páldiné a Bajótért díjat
már megkapta. Mind a ketten már elég idősek a Díszpolgári címre.
Török Róbert képviselő: Mind kettőjüknek azért nem adna díszpolgári címet csak
egyiküknek.
Buzás Kelemen képviselő: A Bajótért címre Ő Galba Sándorné asszisztens javasolná.
Fizetésért csinálja az igaz, de Páldiné is azért végezte a munkáját, A hozzáállásáért javasolná.
Bognár Gábor viszont nagyon sok mindent csinált a faluért a saját pénzéből.
Török Róbert képviselő:Még a Füle Pityú bácsi jutott az eszébe.
Buzás Kelemen képviselő:Akkor javasolná, hogy Füle István és Galba Sándorné Bajótért
díjat, Bognár Gábor pedig Díszpolgári címet kapjon.
Tóth Zoltán polgármester: Következő testületi ülésre elő kell készíteni.
Török Róbert képviselő: A Díszpolgári címet ne osztogassuk mindenkinek.
A képviselő-testület rövid beszélgetést folytatott a címek adományozásáról, majd a
polgármester az ülést bezárta.

Tóth Zoltán
polgármester

dr. Tarnóczy Tünde
jegyző

