
Jegyzőkönyv

Készült: Bajót Község Képviselő-testületének 2017. július 4-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
Bognár Gábor képviselő
Molnár Attila képviselő

Dr. Tarnóczy Tünde jegyző
Horváth Attiláné jegyzőkönyv-vezető

Napirendi pontok:

1.	Esztergomi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi beszámolója
2. Hétszínvirág Óvoda hosszabbított nyitva-tartásának megtárgyalása
3. két ülés közötti beszámoló
4. Hulladékgazdálkodási Társulásba tagok ki- és belépése
5. Desztinációfejlesztési stratégia
6. Orvosi lakás teraszainak beépítése
7. Nyergesújfaluval szennyvíztisztító működetése
8. Egyebek

Tóth Zoltán polgármester köszöntötte a megjelenteket, külön köszöntötte Békési Roland tű.
parancsnokhelyettes,  Bagóné Toldi  Györgyit  a  Hétszínvirág  Óvoda vezetőjét  és  dr.  Szabó
Péter házi orvost. A határozatképesség megállapítása után az ülést megnyitotta.

Ügyrendi javaslatot tesz, hogy a 3. napirendi pontot töröljék, mivel a két ülés között nem 
történt semmi fontos esemény, és dr. Szabó Péter házi orvosra való tekintettel a 6 napirendi 
pontot tegyék a helyére, 4.napirendi pontként a Telekom Zrt. közútkezelői hozzájárulás 
kérését tárgyalják meg,a többi napirendi pont sorrendje változatlan maradna.

A képviselő-testület egyhangú 6 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot

A képviselő-testület egyhangú 5 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot



66/2017.(VII. 04.)számú határozat
Bajót Község Képviselő-testület az elhangzott ügyrendi javaslat  
 alapján az alábbiak szerint állapítja meg az ülés napirendi pontjait:

1.	Esztergomi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi beszámolója
2. Hétszínvirág Óvoda hosszabbított nyitva-tartásának megtárgyalása
3 Orvosi lakás teraszainak beépítése
4.Telekom Nyrt. közútkezelői hozzájárulás kérése
5. Hulladékgazdálkodási Társulásba tagok ki- és belépése
6. Desztinációfejlesztési stratégia
7. Nyergesújfaluval szennyvíztisztító működetése
8. Egyebek

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Zoltán polgármester

1.) Napirend

Esztergomi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi beszámolója

Tóth Zoltán polgármester: Az Esztergomi HTP beszámolóját a képviselők kézhez kapták
 ( 1. számú melléklet), van-e valakinek hozzászólása, kérdése.

Mivel  kérdés  hozzászólás  nem  volt  a  polgármester  átadta  a  szót  Békési  Roland  tűzoltó
parancsnokhelyettes, aki röviden összefoglalta a beszámolóban leírtakat. 

A képviselő testület rövid beszélgetés után 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta:

67/2017 (VII. 04. )  számú határozat
Bajót Község Önkormányzat képviselő-testülete az Esztergomi HTP 
beszámolóját a jegyzőkönyv 1 számú melléklete alapján elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Zoltán polgármester

Békési Roland tűzoltó parancsnokhelyettes elhagyja az üléstermet.



2.) Napirend

Hétszínvirág Óvoda hosszabbított nyitva-tartásának megtárgyalása

Tóth Zoltán polgármester: A múlt testületi ülésen már szó volt arról a szülői kérésről, hogy 
az óvoda nyitvatartását hosszabbítsuk meg. Ez nehéz helyzet elé állít bennünket, mert 
forrásunk korlátozott. Az óvoda-vezető asszony kidolgozott egy megoldást. Kiegészítést 
szeretne-e tenni?

Bagóné Toldi Györgyi óvodavezető: A jegyző asszony kérdezte Tőle, hogy mennyire reális 
ez a létszám, amit a felmérés alapján készítettek. A nyilatkozatot tevők közül 22 gyermeknek 
dolgoznak, 23-nak nem dolgoznak a szüleik. 8 gyermek szüleiről nem tudják. A kérelmet 
aláírók közül többen nem ide íratták be a gyermeküket. 

Tóth Zoltán polgármester: Az óvoda nyitva tartását délután továbbra is 16,30 órában kell 
meghatározni, inkább reggel kellene korábban kezdeni.

Bagóné Toldi Györgyi óvodavezető: A reggel 5 órai kezdést csak dadával vagy pedagógiai 
asszisztenssel lehetne megoldani. Óvónővel vannak gondban. Nekik mindegy mikor nyitnak, 
csak legyen rá embere. A korai nyitásban partnerek.

Tóth Zoltán polgármester: Javasolja, hogy ideiglenesen, szeptembertől 5 órától 16,30-ig 
legyen nyitva az óvoda. Amint látjuk, hogy értelmetlen, decemberben módosítjuk a 
nyitvatartást. Szeptemberben elkezdjük az egyházzal a tárgyalásokat, és meglátjuk, mit hoz ez
a változás.

dr. Tarnóczy Tünde jegyző: Dada fogadná és engedné haza a gyerekeket, akkor abban 
tudunk segíteni, hogy a törzsidőszakban egy közmunkásként foglalkoztatott személy segítene 
a munkában.

Bagóné Toldi Györgyi óvodavezető: Igen, így elfogadható. Nem zárkózunk el tőle, de óvónő
nem tud nyitni.

Tóth Zoltán polgármester: Próbáljuk meg így megoldani és a szülőket értesítse ki.

További személyi ügyekről, munkavégzésről, és a nyitva tartás időpontjáról való beszélgetés 
után a testület 6 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

A képviselő testület egyhangú 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

68/2017 (VII. 04. )  számú határozat
Bajót Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
 
1.) ideiglenes jelleggel  2017. szeptember 1-től 2017. december 31-ig a 
Hétszínvirág Óvoda nyitva tartását reggel 5 órától délután 16.30 óráig 
határozza meg.



2.) a testület felhívja Bagóné Toldi Györgyi óvodavezetőt, hogy az új 
nyitva tartásról a szülőket írásban értesítse, a dolgozók 
munkabeosztásáról az új nyitva tartásnak megfelelően gondoskodjon.
Felelős: Tóth Zoltán polgármester
Felülvizsgálati határidő: 2017. decemberi testületi ülés

3.) Napirendi pont

Orvosi lakás teraszainak beépítése

Tóth Zoltán polgármester: dr. Szabó Péter fejlesztené tovább az orvosi szolgálati lakást az 
Ő igényének megfelelőn. Kaptunk Tőle egy műszaki anyagot, költségekkel. A fejlesztést a 
bérleti díjból és a rezsiből vonnánk vissza, magyarul a fejlesztés költségeit lelakná. A lakás 
két terasza kerülne beépítésre nyílászárókkal.

dr. Szabó Péter háziorvos tájékoztatta a testületet a lakás beosztásáról a teraszok beépítése 
után.

dr. Tarnóczy Tünde jegyző: A vállalkozóval mi kötnénk a szerződést, doktor úr átutalja a 
számlánkra a pénzt. Kötnénk a doktor úrral egy szerződést a visszafizetésről. 

A képviselő testület egyhangú 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

69/2017 (VII. 04. )  számú határozat
Bajót Község Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármester, hogy:
1. az orvosi lakás teraszának beépítésére  380 227 Ft millió forint 

erejéig szerződést kössön a legkedvezőbb árajánlatot tevő 
vállalkozóval.

2. szerződést kössön dr. Szabó Péter háziorvossal a szolgálati lakáson 
végzett felújítások bérleti díjba és rezsiköltségbe való 
beszámításáról.

Felelős: Tóth Zoltán polgármester
Határidő: folyamatos

Dr. Szabó Péter házi orvos az üléstermet elhagyja.

4. Napirend

Telekom Nyrt. közútkezelői hozzájárulás kérése

Tóth Zoltán polgármester: Magyar Telekom Nyrt a települést lefedő optikai hálózat 
kivitelezéséhez közútkezelői hozzájárulást kér a testülettől.

A képviselő testület egyhangú 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:



70/2017. (VII.04.) sz. határozat

HATÁROZAT

Bajót Község Önkormányzat képviselő-testülete, „a Gerinc és lefedő hálózat tervezéséhez a
GINOP-3.4.1.-15, új generációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése Esztergom járásban-

Bajót” pályázat tekintetében kért (pályázati azonosító: GINOP-3.4.1.-15-2016-00208
Tervszám: EST-BJT-L-01), közútkezelői hozzájárulás tárgyában az alábbiak szerint dönt:

A Magyar  Telekom  Nyrt  (székhely:  1013.  Budapest  Krisztina  körút  55.),  mint  beruházó
nevében eljáró CommCAD Kft (székhely: 2120. Dunakeszi Arad u. 5. tervező: Kocsis László)
kérelmező részére, a Gerinc és lefedő hálózat tervezéséhez a GINOP-3.4.1.-15, új generációs
NGA és felhordó hálózatok fejlesztése Esztergom járásban pályázat keretben, Bajót település
lefedő  hálózat  kivitelezéséhez,  engedélykérelméhez  a  benyújtott  EST-BJT-L-01  tervszámú
engedélyezési terv és szöveges dokumentáció alapján a közútkezelői hozzájárulást 1988 évi I.
tv.42/A. § (1) bekezdés b) pontja és 46. §-a alapján Bajót Község Önkormányzat képviselő-
testülete az alábbiak figyelembevételével adja meg:

- az engedély kizárólag a fenti tárgyban meghatározott kivitelezési munkálatok elvégzésére,
vonatkozik,
-  a  munkálatokat  kizárólag  a  benyújtott  műszaki  leírás  és  nyomvonalrajz  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,
- a járdát, utat és tartozékait, föld, gép, szerszám és anyag tárolására felhasználni nem szabad,
- az járdán, úton a munkálatok időtartama alatt a víz akadálytalan lefolyásáról, sár és egyéb
szennyeződés, idegen anyag eltakarításáról a kivitelezőnek kell gondoskodnia,
-  ha  az  járda-,  útburkolat  felbontása  szükséges,  akkor  azt  megfelelő  rétegrenddel  és
tömörítéssel kell az eredeti állapotnak megfelelően visszaállítani. 
-A kivitelezés után keletkezett járda-, 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

Közútkezelői hozzájárulás tárgyában Bajót Község Önkormányzat képviselő-testülete felé –
mint helyi közút kezelőjéhez - kérelmet nyújtott be A Magyar Telekom Nyrt (székhely: 1013.
Budapest Krisztina körút 55.), mint beruházó nevében eljáró CommCAD Kft (székhely: 2120.
Dunakeszi Arad u. 5. tervező: Kocsis László).
Kérelemben előadta,  hogy a Gerinc és lefedő hálózat tervezéséhez  a GINOP-3.4.1.-15, új
generációs  NGA és  felhordó  hálózatok  fejlesztése  Esztergom  járásban  pályázat  keretben,
Bajót  település  lefedő  hálózat  kivitelezéséhez,  engedélykérelméhez  kéri  a  közútkezelői
hozzájárulás megadását. A benyújtott engedélyezési terv és szöveges dokumentáció alapján
megállapítást nyert, hogy a kivitelezésnek nincs akadálya, ezért Bajót Község Önkormányzat
képviselő-testülete a fentiek szerint dönt.

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: 2017. július 25.

5. Napirend

Hulladékgazdálkodási Társulásba tagok ki- és belépése

Tóth  Zoltán  polgármester:  A  társulásból  vannak  egy-két  ki  és  belépő  tagok.  A
Hulladékgazdálkodási  Társulásba  nekünk előnyös,  mert  biztosítva van a község  háztartási
hulladékszállítása

Tóth Zoltán polgármester kéri a testületet, hogy szavazzanak Felcsút település belépéséről.

A képviselő testület egyhangú 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

71/2017. (VII.04.) sz. határozat
Bajót Község Önkormányzat Képviselő–testülete a 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 47.
§.  (2)  bekezdés,  89.  §.  (1)-(2)  bekezdése,  továbbá  Duna-Vértes  Köze  Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának vonatkozó rendelkezései alapján
–  minősített  többséggel  hozott  határozatával  –  hozzájárul  ahhoz,  hogy  Felcsút  Község
Önkormányzata az  előírt  hat  hónapos  időköz  leteltével  és  a  KEHOP Irányító  Hatóság



előzetes  írásbeli  hozzájárulása  birtokában  tagként  csatlakozzon  a  Duna-Vértes  Köze
Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Tóth Zoltán polgármester kéri a testületet, hogy szavazzanak Esztergom Város belépéséről.

A képviselő testület egyhangú 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

72/2017. (VII.04.) sz. határozat
Bajót Község Önkormányzat Képviselő–testülete a 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 47.
§.  (2)  bekezdés,  89.  §.  (1)-(2)  bekezdése,  továbbá  Duna-Vértes  Köze  Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának vonatkozó rendelkezései alapján
–  minősített  többséggel  hozott  határozatával  –  hozzájárul  ahhoz,  hogy  Esztergom Város
Önkormányzata az  előírt  hat  hónapos  időköz  leteltével  és  a  KEHOP Irányító  Hatóság
előzetes  írásbeli  hozzájárulása  birtokában  tagként  csatlakozzon  a  Duna-Vértes  Köze
Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal.

Tóth  Zoltán  polgármester kéri  a  testületet,  hogy  szavazzanak  Kisoroszi  település
belépéséről.

A képviselő testület egyhangú 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

73/2017. (VII.04.) sz. határozat
Bajót Község Önkormányzat Képviselő–testülete a 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 47.
§.  (2)  bekezdés,  89.  §.  (1)-(2)  bekezdése,  továbbá  Duna-Vértes  Köze  Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának vonatkozó rendelkezései alapján
–  minősített  többséggel  hozott  határozatával  –  hozzájárul  ahhoz,  hogy  Kisoroszi  Község
Önkormányzata az  előírt  hat  hónapos  időköz  leteltével  és  a  KEHOP Irányító  Hatóság
előzetes  írásbeli  hozzájárulása  birtokában  tagként  csatlakozzon  a  Duna-Vértes  Köze
Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal.

Tóth  Zoltán  polgármester kéri  a  testületet,  hogy  szavazzanak  Szigetszentmiklós  Város
belépéséről.

A képviselő testület egyhangú 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:



74/2017. (VII.04.) sz. határozat
Bajót Község Önkormányzat Képviselő–testülete a 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 47.
§.  (2)  bekezdés,  89.  §.  (1)-(2)  bekezdése,  továbbá  Duna-Vértes  Köze  Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának vonatkozó rendelkezései alapján
–  minősített  többséggel  hozott  határozatával  –  hozzájárul  ahhoz,  hogy  Szigetszentmiklós
Város Önkormányzata a Társulási Megállapodás vonatkozó részében, valamint a Társulás
19/2017. (V. 30.) sz. Határozatában (A változat) előírtak teljesülése és a KEHOP Irányító
Hatóság  előzetes  írásbeli  hozzájárulása  birtokában  a  Duna-Vértes  Köze  Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulásból kilépjen.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal.

Tóth  Zoltán  polgármester kéri  a  testületet,  hogy  szavazzanak  Szigethalom  Város
belépéséről.

A képviselő testület egyhangú 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

75/2017. (VII.04.) sz. határozat
Bajót Község Önkormányzat Képviselő–testülete a 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 47.
§.  (2)  bekezdés,  89.  §.  (1)-(2)  bekezdése,  továbbá  Duna-Vértes  Köze  Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának vonatkozó rendelkezései alapján
– minősített többséggel hozott  határozatával – hozzájárul  ahhoz, hogy  Szigethalom Város
Önkormányzata a  Társulási  Megállapodás vonatkozó  részében,  valamint  a  Társulás
19/2017. (V. 30.) sz. Határozatában (A változat) előírtak teljesülése és a KEHOP Irányító
Hatóság  előzetes  írásbeli  hozzájárulása  birtokában  a  Duna-Vértes  Köze  Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulásból kilépjen.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Tóth Zoltán polgármester kéri a testületet, hogy szavazzanak Halásztelek Város belépéséről.

A képviselő testület egyhangú 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

76/2017. (VII.04.) sz. határozat
Bajót Község Önkormányzat Képviselő–testülete a 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 47.
§.  (2)  bekezdés,  89.  §.  (1)-(2)  bekezdése,  továbbá  Duna-Vértes  Köze  Regionális



Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának vonatkozó rendelkezései alapján
– minősített  többséggel  hozott  határozatával  – hozzájárul  ahhoz,  hogy  Halásztelek Város
Önkormányzata a  Társulási  Megállapodás vonatkozó  részében,  valamint  a  Társulás
19/2017. (V. 30.) sz. Határozatában (A változat) előírtak teljesülése és a KEHOP Irányító
Hatóság  előzetes  írásbeli  hozzájárulása  birtokában  a  Duna-Vértes  Köze  Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulásból kilépjen.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

6. Napirend

Desztinációfejlesztési stratégia

Tóth Zoltán polgármester: Egyre nagyobb teret kap a mi térségünkben is a turisztika. A 
fejlesztése több lépcsős folyamat, első lépcső a kialakítás alatt van a Bajót - Péliföld - 
Mogyorósbánya-Tát kerékpárút kiépítése, második lépcső a látogató központ megépítése.
 Létrejött  egy  közös  gondolkodás  Nyergesújfalu,  Lábatlan,  Süttő  és  Bajót  részéről,
csatlakoztunk a Dorogi Turisztikai  Központhoz, elkészült egy koncepció a fejlesztésekhez,
ahhoz,  hogy  ezek  megvalósuljanak,  kell  foglalkoztatni  részmunkaidőben  egy  turisztikai
szakembert.  Már  kiválasztásra  is  került,  lakosság  arányosan  kellene  hozzájárulni  a
foglalkoztatásához.
Reánk nézve 20.000 FT/hó költséget jelenet, ami szerinte bevállalható. Döntenünk kell, hogy
vállaljuk-e.

A képviselő testület egyhangú 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

77/2017. (VII.04.) sz. határozat
Bajót  Község  Önkormányzat  Képviselő–testülete  úgy  dönt,
hogy Nyergesújfalu,  Lábatlan  Süttő  és  Bajót  települések  által
foglalkoztatott  turisztikai  szakember  foglalkoztatásának
költségeihez lakosság arányosan hozzájárul.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

7. Napirendű

Nyergesújfaluval szennyvíztisztító működetése

Tóth Zoltán polgármester: Szennyvíztisztítóra írnak ki uniós pályázatot. Nálunk a Zolteken 
keresztül megy le egy nagyon elavult szennyvíztisztítón a szennyvíz, ezt a mennyiséget már 
nem is bírja el, nem tudja elfogadhatóan tisztítani. E helyett megépítésre kerülne egy teljesen 
új, modern szennyvíztisztító, ami képes Nyergesújfalu és Bajót szennyvízét fogadni. Lábatlan 
leválasztódna. Ehhez kell egy testületi döntés, hogy a pályázatban részt kívánunk venni. A 
minisztérium csinálja a teljes előkészítést, választja ki a kivitelezőt. Kockázatai nincsenek.
Az önrész az európai önrész alapból fog megtörténni.



A képviselő testület egyhangú 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

78/2017 (VII. 04. )  számú határozat
Bajót Község Önkormányzat  képviselő-testülete úgy dönt, hogy részt

vesz  a  KEHOP-2.2.2-15-2016-00059  számú  Észak-  és  Közép-Dunántúli
szennyvízelvezetés  és  –kezelési  fejlesztés  5.  (ÉKDU 5)”  című   projektben.
Felhatalmazza  a  polgármestert  a  pályázattal  kapcsolatos  minden
nyilatkozattételre és kötelezettségvállalásra.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

8. Napirend

Egyebek

Tóth Zoltán polgármester: A két út felújításával kapcsolatban szeretné elmondani, hogy a 
fel nem használt aszfalt részt a templom környékén használják fel. A murvával kevert földet a 
pincék felé egy kijelölt területre rakták le, engedély nélkül beton is lerakásra kerülte, 
Megígérték, hogy e betont ledarálják és elviszik.

A továbbiakban Molnár Attila képviselő kérdéseket tett fel a beruházásokkal kapcsolatban, a 
fel tett kérdésekre kielégítő válaszokat kapott.

Tóth Zoltán polgármester: Az óvoda felújításra az egyszerű ajánlatkérési eljárásban az 
ajánlatok elbírálása megtörtént. Az összegzést minden képviselő kézhez kapta. ( 2. számú 
melléklet) A legkedvezőbb ajánlatot az építési munkákra  Traverz Kft. a  napelem és túljelző 
hálózat kiépítésére a Fleith Ipari és Kereskedelmi Kft. adta. Javasolja, hogy a kivitelezéssel 
Őket bízzuk meg.

A képviselő testület egyhangú 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

79/2017. (VII. 04.) számú határozat
1. Bajót Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hétszínvirág 
Óvoda felújításának építési munkáival a Traverz Kft.-t, a napelem és túljelző hálózat 
kiépítésével a Fleith Ipari és Kereskedelmi Kft. bízza meg.

2.) Felhatalmazza a polgármester a vállalkozási szerződések aláírására.
.
Felelős: polgármester

   Határidő: folyamatos



Tóth Zoltán polgármester: Telenor földkábeles energiaellátásához kért tulajdonosi- és 
közútkezelői hozzájárulást a Bajót belterület 1055/11 hrsz-on tervezett antennatoronyhoz.

A képviselő testület egyhangú 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

80/2017. (VII. 04.) számú határozat

HATÁROZAT

Bajót Község Önkormányzat képviselő-testülete, a Bajót belterület 1055/11 hrsz-on tervezett
Telenor antennatorony földkábeles energiaellátásához kért tulajdonosi- és közútkezelői

hozzájárulás tárgyában az alábbiak szerint dönt:

A Telenor (székhely: 2045. Törökbálint Pannon út 1) mint beruházó nevében eljáró EVITEK 
Kft (székhely: 2071. Páty Torbágyi út 1/D tervező: Csikós Zsolt) kérelmező részére, 1055/11 
hrsz-on tervezett Telenor antennatorony földkábeles energiaellátásához a benyújtott KO-0181-
E2, KO-0181-E3, KO-0181-E5 tervszámú engedélyezési terv és szöveges dokumentáció 
alapján a tulajdonosi hozzájárulást és a  közútkezelői hozzájárulást Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a és a közúti közlekedésről 
szóló 1988 évi I. tv.42/A. § (1) bekezdés b) pontja és 46. §-a alapján Bajót Község 
Önkormányzat képviselő-testülete az alábbiak figyelembevételével adja meg:

- az engedély kizárólag a fenti tárgyban meghatározott kivitelezési munkálatok elvégzésére,
vonatkozik,
-  a  munkálatokat  kizárólag  a  benyújtott  műszaki  leírás  és  nyomvonalrajz  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,
- a járdát, utat és tartozékait, föld, gép, szerszám és anyag tárolására felhasználni nem szabad,
- az járdán, úton a munkálatok időtartama alatt a víz akadálytalan lefolyásáról, sár és egyéb
szennyeződés, idegen anyag eltakarításáról a kivitelezőnek kell gondoskodnia,
-  ha  az  járda-,  útburkolat  felbontása  szükséges,  akkor  azt  megfelelő  rétegrenddel  és
tömörítéssel kell az eredeti állapotnak megfelelően visszaállítani. 
-A kivitelezés után keletkezett járda-, 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

Tulajdonosi- és Közútkezelői hozzájárulás tárgyában Bajót Község Önkormányzat képviselő-
testülete felé kérelmet nyújtott be A Telenor (székhely: 2045. Törökbálint Pannon út 1), mint
beruházó nevében eljáró EVITEK Kft (székhely: 2071. Páty Torbágyi út 1/D tervező: Csikós
Zsolt).
Kérelemben  előadta,  hogy  a  a  Bajót  belterület  1055/11  hrsz-on  tervezett  Telenor
antennatorony  földkábeles  energiaellátásához  kéri  Bajót  Község  Önkormányzattól  a
tulajdonosi-  és  közútkezelői  hozzájárulás  megadását.  A benyújtott  engedélyezési  terv  és
szöveges dokumentáció alapján megállapítást  nyert,  hogy a kivitelezésnek  nincs akadálya,
ezért Bajót Község Önkormányzat képviselő-testülete a fentiek szerint dönt.

Jelen eljárás esetében a hatáskört a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 107. §-a, és 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.
Fellelős: polgármester
Határidő: azonnal

Mivel több kérdés hozzászólás nem volt a polgármester az ülést bezárta

Tóth Zoltán dr. Tarnóczy Tünde
polgármester        jegyző




