• A BAJÓ TI ÖNKO RM ÁNYZAT LAPJA •

2008. május XVIII. évfolyam 5.szám
Kopjafa Dr Muzslay István emlékére
Molnár Alajos plébános megáldotta Dr Muzslay István ( Bajót 1923-Leuven 2007) kopjafáját amelyet
Muzslai István nagybátyja emlékére és tiszteletére állított halálának első évfordulóján. A
professzorurat Leuvenben nagy tisztességgel és tisztelettel búcsúztatták el, de itthon
Magyarországon nincs hely ahol leróhatjuk iránta a kegyeletünket. Muzslay atya unokaöccse úgy
érezte, hogy hiányzik egy ilyen hely, kopjafát faragtatott és az atya szülőfalujában állította fel
( a plébánia udvarán ). Muzslay atya sok tudományos kitüntetés és cím birtokosa volt, de sohasem
felejtette el szülőfaluját, magyar származását. A tudós nagyságát nem tudjuk érzékelni, de hogy
Bajótot szerette és segítette, támogatta ezt minden bajóti láthatja. A falu elsőként Őt választotta
díszpolgárrá.. A kopjafa állítással, mintha Ő is hazajött volna megpihenni. Magyarsága,
hazaszeretete, embersége példakép lehet mindenki számára. Az atya Bajótot szivébe zárta, de a
bajótiak is szeretettel emlékeznek rá.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Bajót Község Képviselő-testülete 2008. április
30-án tartotta testületi ülését, melyen
meghallgatta Varga Ferenc Csaba Esztergom
Város Rendőrkapitányának és Gődér Sándornak
a Bajóti Polgárőrség vezetőjének beszámolóját,
és elfogadta az önkormányzat 2007. évi
zárszámadását és 2008. I. negyedévi
rendeletmódosítás az alábbiak szerint.
171.605 E Ft Működési bevétellel
13.891 E Ft
Felhalmozási bevétellel
176 378 E Ft Működési kiadással
10 639 E Ft
Felhalmozási kiadással
845 E Ft
pénzmaradvánnyal
BAJÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

6/2008. (IV.30.) számú rendelete
az önkormányzat 2007. évi költségvetési
zárszámadásáról
Az önkormányzat képviselő-testülete az
államháztartásról szóló, többször módosított
1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában
meghatározott jogkörében eljárva a 2007. évi
költségvetési zárszámadásáról a következő
rendeletet alkotja.
1. §
(1) Az önkormányzat képviselőtestülete
a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról
szóló zárszámadást az 1., 2., 3., 4
számú mellékletekben foglaltaknak
megfelelően:
jóváhagyja.
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(2)
Az
önkormányzat
kiadásait
jogcímenként, bevételeit forrásonként
az 1. számú mellékletben foglaltaknak
megfelelően
fogadja
el.
(1,1/a,1/b,1/c,1/d számú függelék )
(3) Az önkormányzat önállóan és
részben
önállóan
gazdálkodó
költségvetési szervek bevételi és
kiadási előirányzatainak teljesítését a 4,
5 számú mellékletekben foglaltaknak
megfelelően hagyja jóvá.
(4)
A
Kisebbségi
Önkormányzat
kiadásait és bevételeit a 6 számú
mellékletben foglaltaknak megfelelően
fogadja el.
2. §
(1) A működési bevételek és kiadások,
valamint a tőkejellegű bevételek és
kiadások mérlegét az 2/a. és 2/b.
számú melléklet szerint fogadja el.
3. §
A képviselő-testület az önkormányzat
beruházási és felújítási kiadásait 7. és
8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(1)
Önkormányzathoz
tartozó
szakfeladatok kimutatását a 9. számú
melléklet tartalmazza.
(2) Előirányzat felhasználási ütemtervet
és a teljesítést a 10,11 számú melléklet
tartalmazza.
(3) A többéves kihatással járó
döntésekből származó kötelezettségek
célonkénti és címenkénti alakulását a
13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
4. §
(1) Az önkormányzat a 2007. december
31-ei állapot szerinti vagyonát a 14
számú mellékletben, foglaltak szerint
650.573 E Ft-ban állapítja meg.(
tájékoztató tábla 2,3,4,5,6,7,8,9,10, )
5. §

(1) A képviselő-testület a költ ségvetési
szervek pénzmaradványát és annak
felhasználását az alábbiak szerint
hagyja jóvá, illetve engedélyezi
Záró pénzkészlet
Egyéb aktív és passzív pénzügyi
elszámolások egyenlege

3.026
-2.181

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány

845

Finanszírozásból származó korrekciók
(normatíva visszafizetés)

-261

Módosított pénzmaradvány

584

Kötelezettséggel terhelt
pénzmaradvány

91

Szabad pénzmaradvány

493

Önálló intézmény működési
pénzmaradványa

297

Önkormányzat felhalmozási
pénzmaradványa

196

.(2) A képviselő-testület a pénzeszközök

változásának levezetését a 3-as számú
mellékletben szereplő adatok alapján
hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület utasítja az
önkormányzat
jegyzőjét,
hogy
a
pénzmaradványt
érintő
fizetési
kötelezettségek teljesítését biztosítsa,
illetve kísérje figyelemmel.
(4) Az önkormányzat jegyzője és a
költségvetési
szervek
vezetői
a
pénzmaradványnak
a
2007.
évi
előirányzatokon történő átvezetéséről
gondoskodni kötelesek.
6. §
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép
hatályba.
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Tóth Zoltán sk polgármester.
Orlovitsné Tarnóczy Tünde sk.körjegyző
Bajót Község Önkormányzatának
7/2008.(04.30.)számú rendelete
a 2007. évi önkormányzati
költségvetésről
és a költségvetés végrehajtásának
szabályairól szóló
3/2008.( II.21.)számú rendeletének
módosításáról
Bajót Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló –
többször módosított – 1992. évi
XXXVIII. Törvény 65. § (1) bekezdése,
valamint a 68.§ (2) bekezdése alapján –
figyelembe véve ezen jogszabály,
valamint az államháztartás működési
rendjéről szóló – módosított – 217/1998.
(XII.30.)
Kormányrendeletben
meghatározottakat – a 2008. évi
költségvetésről
alkotott
3/2007(II..21)számú
költségvetési
rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1.§
(1) A 2008. január 1 és április 30.
között
pótelőirányzatként
átvett
pénzeszközök,
valamint
a
saját
bevételek előirányzatának növelése, a
bevételi
előirányzatokat
érintő
határozatainak átvezetése miatt az
alaprendelet 3.§ (1) bekezdésében
megállapított
145.006 E Ft
28.522 E Ft
118.761 E Ft
28.522 E Ft
26.245 E Ft

Működési bevétellel
Felhalmozási bevétellel
Működési kiadással
Felhalmozási kiadással
Működési
forráshiánnyal

és az önkormányzat 2007. évi
148.357 E Ft Módosított működési
bevétellel
28.570 E Ft Módosított felhalmozási
bevétellel
148.357 E Ft Módosított működési
kiadással
25.570 E Ft Módosított felhalmozási
kiadással

kiadással
24.023 E Ft Módosított működési
forráshiánnyal
állapítja meg.
(2) A kiadási főösszegen belül
módosított kiemelt előirányzatokat
40.889 E Ft
12.195 E Ft
43762 E Ft
33.191 E Ft
2.894 E Ft
5.189 E Ft
1.500 E Ft
1.000 E Ft
10.400 E Ft
988 E Ft
2.048Ft
13.446 E Ft
508 E Ft
8.229 E Ft
742 E Ft

a

személyi jellegű juttatások
munkaadókat terhelő járulék
dologi kiadás
támogatásértékű működési
kiadás
működési célú pénzeszközátadás
államháztart. kívülre
társadalom- és
szociálpolitikai juttatás
Kamatkiadások
( folyószámla hitel kamata )
felújítás
intézményi beruházási kiadások
felhalmozási célú pénzeszközátadás
Felhalmozási tartalék
Felhalmozási általános tartalék
Működési tartalék
Működési hitel törlesztés
Felhalmozási kölcsön törlesztés

jogcímenkénti megoszlásban állapítja
meg.
(3)
Bajót
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete a következő kiemelt
bevételi előirányzatokat határozza meg,
3.756 E Ft Intézményi
bevételek

működési

83.418 E Ft Önkormányzatok
sajátos
működési
bevétele
29.047 E Ft Önkormányzatok
költségvetési támogatása
19.094 E Ft Véglegesen
pénzeszközök
felhalmozási )

átvett
(

15.338 E Ft Támogatásértékű
működési bevételek
2.203 E Ft Pénzforgalom
bevételek
48 E Ft Föld értékesítés

nélküli
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az alábbi jogcímenkénti megoszlásban
állapítja meg.
(4) Az (1) bekezdésében megállapított
bevételek
forrásonkénti,
kiadások
jogcímenkénti
megoszlását
mérlegszerűen önkormányzati szinten,
a rendelet 1. számú melléklete alapján
határozza meg a képviselő-testület.
(5) (4) A működési és felhalmozási célú
bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen
önkormányzati szinten a 2/a. és 2/b.
számú melléklet szerint állapítja meg a
képviselő-testület.
2.§
Az

önkormányzat,

valamint

a

költségvetési szervei, módosítás utáni
előirányzatát

a

4,5,6,7,8,11,15,15/a,15/b,16,16/a,16/b,1
6/c számú mellékletek tartalmazzák
3.§
(1) Ez a rendelet 2008. április 30-án lép
hatályba. E rendelet hatályba
lépésével, egy időben a 3/2008 (
II.21.)sz. költségvetési rendelet 3.§.
(1), (2), (3), (4),(5) bekezdése és a
4.§ (1), (2), (3), (8), (10) bekezdése
hatályát veszíti.
(2)
(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző
gondoskodik.
Tóth Zoltán sk. polgármester
Orlovitsné Tarnóczy Tünde sk.körjegyző
A továbbiakban elfogadta a 2007.évi
belső
ellenőrzési
tervben
foglalt
ellenőrzésekről szóló beszámoló és
módosította a szociális ellátások helyi
szabályairól
és
a
szilárd
hulladékkezelésről szóló rendeletét.
Bajót Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének 8/2008 (IV.
30.) sz. KT rendelete a szociális
ellátások helyi szabályairól szóló

10/2005.(IX.15.) számú rendelet
módosításáról
Bajót
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 16.§. (1) bekezdésében, a
szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
(továbbiakban: Sztv.) 10.§. (1) bek,
26.§., 32.§. (1),(3) bek., 37/D.§. (5) bek.,
38.§. (9) bek., 43/B.§. (1) bek., 45.§.
(1),(2) bek., 47.§. (1),(4) bek., 50.§. (2)
bek., 92.§. (1), (2) bek.,és a
közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény 19.§. (1) bek.,
36.§. (1) bek., 38.§. (1) bek., 71.§. (3)
bek., 112.§. (2) d./ pontjában, 160.§. (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján a 10/2005.(IX.15.) számú
rendeletét
(továbbiakban:
R)
az
alábbiak szerint módosítja:
1. §
Az R. 8. §-a törlésre kerül. Helyébe az
alábbi rendelkezés lép:
8. § (1) A közgyógyellátásra való
jogosultság feltétele, hogy
a) a kérelmező családjában az egy főre
számított havi jövedelem nem haladhatja
meg az öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 250 %, egyedülálló esetén a
300 %-át nem haladhatja meg,
valamint
b) havi gyógyító ellátás költségének
mértéke meghaladja a mindenkori
öregségi nyugdíj legkisebb összegének
20 %-át.

2. §

(1)
E rendelet 2008. május 2-án lép
hatályba. A rendelet hatályba lépésével
egy időben az 1/2007 (I.17.) Kt rendelet
és a 8/2007 (IV.05.) KT rendelet
hatályát veszti
(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben
szokásos
módon
a
jegyző
gondoskodik.
(3)
Tóth Zoltán sk. polgármest
Orlovitsné Tarnóczy Tünde sk.körjegyző
Bajót Község Önkormányzatának
2008. (IV.30.) sz. rendelete a
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települési szilárd hulladék
kezeléséről szóló
7/2007 (IV.5.) sz.
rendeletmódosításról
Bajót
Község
Önkormányzatának
képviselő-testülete
a
helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
Tv. 16. § (1) bekezdésében, a
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi
XLIII.
tv.
23.
§-ában
kapott
felhatalmazás alapján, valamint a
települési
hulladékkezelési
közszolgáltatási díj megállapításának
részletes szabályairól szóló 242/2000
(XII.23.) korm. Rend. (továbbiakban:
díjr.)
rendelkezéseire
figyelemmel
megalkotott 7/2007 (IV.5.) KT rendeletét
(Továbbiakban: R) az alábbiak szerint
módosítja:
1. §
Az R. „a települési szilárd hulladék
elhelyezése” címszó alatt az alábbi 5/A
§-sal egészül ki:
„5/A (1) Bajót-i ingatlantulajdonosok
részére ingatlanonként évi maximum 2
tonna építési törmelék, - kérelem
alapján kiállított, a polgármester által
aláírt igazolás ellenében - ingyen
elhelyezhető az 5. §-ban megjelölt AVE
Tatabánya Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Zrt. Nyergesújfalui
telephelyén.
(2) Az igazolásokat az építési törmelék
kiszállítása alkalmával le kell adni az 5.
§-ban megjelölt hulladéklerakón.
(3) Amennyiben 2 tonnánál több a
kiszállított mennyiség, a 2 tonna feletti
részt a lakos köteles kifizetni a az 5. §ban
megjelölt
hulladéklerakó
mérlegházában.”
2. §
E rendelet 2008. május 5-én lép
hatályba. A rendelet kihirdetésről a
jegyző gondoskodik.
Tóth Zoltán sk. polgárnester
Orlovitsné Tarnóczy Tünde sk.körjegyző
ANYAKÖNYVI HÍREK

Szeretettel
köszöntjük
azokat a bajóti lakosokat,
akik
május
hónapban
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ünneplik
születés
névnapjukat.

és

70 éves
Egri Józsefné
Karvaly Mária )
Varga Gábor
75 éves
Sümegi Antalné
(Berber Margit )
25. házassági
évfordulójuk
at ünneplik
Sinkó József
és Svajcsik
Ida Rózsa
50. Házassági évfordulóját ünnepli
Vas Gábor és Sujbert Ilona
Született:
Sujbert János és Lakatos
Erzsébet fia Márk
Aki örökre eltávozott közülünk



Katona Kelemenné ( Havrancsik
Ilona ) 1927

Pályázati Hírek
Beadott:
2008. május 15-én önkormányzatunk két
pályázati forráshoz nyújtott be pályázatokat. A
CÉDE keretében a tavalyi évben már beadott és
forráshiány miatt elutasított „Ravatalozó felújítás”
tárgyú pályázat került újra beadásra. Míg a TEUT
keretében három utca felújítására pályáztunk.
Közös pályázat keretében az „Arany János –
Katona József” utcákra, valamint önálló pályázat
keretében a „Dobozi Mihály” utcára. Az
útfelújítási pályázat kiírása szerint pályázni
meglévő szilárd burkolatú utak, felújítására
lehetett. Támogatási intenzitás a TEUT esetében
50-50%-os, míg a CÉDE esetében 60-40%-os. A
TEUT-as pályázat összberuházási értéke
40 187 400 Ft., a CÉDE összberuházási értéke
pedig 11 000 000 Ft.
Megvalósítás alatt:
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A „Bajót-Nyergesújfalu Közlekedésbiztonsági
Célú Kerékpárút” nyertes pályázat jelenleg az
előkészítés fázisában van. A nyomvonal által
érintett területek megváltása és kisajátítása
bonyolódik. Sikeres szerződéskötés esetén a
beruházás várható kezdési időpontja 2008.
augusztus 20-a, a befejezésé pedig 2009.
szeptember 30-a. A kerékpárút a Szabadság
utcáról kiindulva, patakhídon át, jut el a 1125 sz.
főútig, majd a főút nyomvonalát követve a
menetirány szerinti jobb oldalon halad
Nyergesújfalu belterületéig. Itt keresztezi a főutat
a temető magasságában és a temető oldalában
továbbhaladva érkezik meg a Palatin
hentesüzletnél
a meglévő
EUROVELO
kerékpárúthoz.
A volt élelmiszer bolt helyére, a művelődési ház
mellé tervezett játszótér helyszínén a
tereprendezési munkák, valamint a kerítés
építése befejeződtek. Az építési engedély
megszerzése folyamatban van. Várhatóan a
játszótéri elemek telepítése 2008. június 4-én
kezdődik, az átadás pedig 2008. június 15-18-a
között történik meg.
A fűkasza beszerzésére benyújtott pályázatunk a
pályázati keretösszeg
kimerülése
miatt
eredménytelen lett.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Bosszantó
Tisztelt Lakosság!
Már a Kisbíró múlt havi számában is szó esett a
településünkön fejét újra felütő rongálási
hullámról. Értetlenül áll ilyenkor az események
felett minden jó érzésű ember! De azt gondolom
ez kevés. Több kell! Fel kell lépni az ilyen
magatartás ellen, hiszen a közvagyon
mindannyiunké! Közös a felelősségünk is, hogy
megóvjuk azt a vandál kezektől! A becsületes
adófizetők által fizetett adóból megvalósított
beruházások,
mindannyiunk
kényelmét,
komfortérzetét szolgálják. Vannak, akik azt
hiszik, hogy ha valami a közösség tulajdona, az
arra is feljogosítja őket, hogy tönkretegyék,
pusztítsák, herdálják ezt a vagyont. Bízom abban
és nap, mint nap szembesülök is vele, hogy a
többség,
Bajót lakosságának
többsége
becsületes, tisztességes, szorgalmas ember,
akiket szintén zavar és bosszant az ilyen
magatartás, ezért arra kérek mindenkit, ne
menjen el szó nélkül az ilyen események mellett.
Nem azt kérem, hogy konfliktust vállalva
szálljanak szembe ezekkel az „emberekkel”,
mert én is tapasztaltam már, hogy az ilyen
tetteket elkövetők a szidalmazástól, vagy akár a
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fizikai erőszaktól sem riadnak vissza. Azt kérem,
hogy jelezzék ezt az önkormányzatnál nekem,
vagy a jegyzőnek és ha tudják, nevezzék is meg
az elkövetőt, hogy a rongálási értéket, a
helyreállítás költségeit ezt követően be tudjuk
hajtani rajtuk. Garantáltan titokban tartjuk a
bejelentő kilétét, de ha nem teszünk semmit,
örök probléma marad a hasonló magatartás.
Nem állíthatunk minden bokor mellé rendőrt,
polgárőrt, de mi ott vagyunk mindenhol, mert itt
élünk! Csak rajtunk múlik, csak egyszer kell
példát mutatni, hogy ne legyen sikk a rongálás!
Néhány példa az idei év „dicső tettei” közül: a
tavaly felújított 4 db buszmegállóból 3-at már
sikerült alaposan helyben hagyni. Apácarács,
tartóoszlopok megrongálva, virágtartó összetörve
az árokba rugdalva. A köztéri hulladékgyűjtő
edények közül a templom és az iskola körül 4 db
összerugdosva. És a legújabb: a még szinte el
sem készült játszóteret védeni szándékozott
kerítés megrongálva, szétfűzve.
Ezúton is szeretnék gratulálni ezeknek az
erős, okos, intelligens polgároknak! Mert
azért, ez már igazán BOSSZANTÓ!!! ?
Tisztelettel:
Tóth Zoltán polgármester
----------------------------------------------------FELHÍVÁS
Az AVE Tatabánya Hulladékgazdálkodási
és Környezetvédelmi Zrt.
2008. június 11-én
TAVASZI LOMTALANÍTÁST végez
Bajót egész területén.
Lomtalanításba tartozó anyagok:
ingatlanoknál keletkező hulladék,lom
( nagyobb berendezési tárgy)
Nem
tartozik
a
lomtalanítás
anyagai közé: veszélyes hulladék,
építési törmelék, szénpor, falevél, gally,
állati tetem, trágya valamint az olyan
méretű, súlyú tárgy amelyhez darus
gépkocsi igénybevétele szükséges (pl.
gépkocsi karosszéria, kazán stb.) a
gumiabroncs (a 20/2006.IV.05. KVVM
5.§ 3. bekezdés d. pontja alapján)
A lomtalanítás anyagai közé nem
tartozókat külön megrendelés alapján
térítés ellenében szállítjuk el.

Érdeklődni lehet: 34/ 513-947
vagy 34/513-955 telefonszámokon
Lomtalanítás
a
lakosság
részére
ingyenes.
A lom kihelyezhető 2008. június 11-én
reggel 6 óráig.
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Kérjük a Tisztelt lakosságot, hogy az
elszállítandó lomot csak a meghirdetett
időpontban helyezzék el ingatlanaik elé
oly módon, hogy az tehergépjárművel
megközelíthető
legyen.
Segítő
közreműködésüket előre is köszönjük.
AVE tatabánya Zrt.
===============================

Alkotótábor
Idén negyedik alkalommal ismét lesz
alkotótábor Bajóton a Millenniumi Házban
2008 június 18- június 21 között Simon M.
Veronika művészeti vezetésével. Szivesen
fogadunk minden érdeklődőt.
Mné
===================================

Dűllőnevek
nevek
Szeretettel várjuk 2008. május 2828án 16 órakor a Millenniumi
Millenniumi Házba
egy beszélgetésre azokat akiket
érdekel, hogy a februári Kisbíróban
felsorolt dűlők és más földrajzi
helyek hol találhatók a
Török János
településen.

Idén is jól sikerült a borverseny !
A március 29.-én megtartott borversenyre
62 borminta érkezett. A bírálóbizottság
értékelése után a következő eredmények
születtek: aranyérmet 11, ezüstérmet 12,
bronzérmet 16 minta kapott.
Hazai érmesek: aranyérem: Katona Gyula
cabernet sauvignon, Bodnár Sándor juhfark,
tramini,
Krajcsovszki
Ferenc
fehér
kékfrankos, Krajcsovszki Zoltán juhfark,
Motúz István vegyes fehér, ezüstérem:
Fekete Gábor fehér merlot, Motúz István
vegyes vörös, Buzás Kelemen kékfrankos,
Krajcsovszki Zoltán kékfrankos, bronzérem:
Motúz Gyula fehér cuvee, merlot,
Havrancsik János vörös cuvee, Buzás
Kelemen olaszrizlig, Krajcsovszki Zoltán
vegyes fehér.
Díjak átadását jó hangulatú vacsorával
egybekötött borkóstolás követett. Az ünnepi
hangulatot fokozta a jázmin asszonykórus
előadása, valamint Sujbert István harmonika
játéka.

Krajcsovszki Ferenc


RENDŐRSÉGI FELHÍVÁS

Egyre több a trükkös lopás, a
gépkocsi-feltörés!

Megszaporodtak
a
trükkös
lopások
Komárom-Esztergom
megyében.
A
bűnelkövetők rendkívül kreatívak, hogy
minél könnyebben pénzhez jussanak. 2008ban számos olyan esetben indult eljárás,
melyben főként időseket loptak meg a
tettesek. A trükkösök tárháza igen széles.
Találkoztunk
már
álrendőrökkel
és
olyanokkal is, akik valamelyik helyi
szolgáltató
képviselőjének
adták
ki
magukat. A tettesek gyakran párban
dolgoznak, így ugyanis könnyebben tudják
elterelni a sértett figyelmét. Miközben
egyikük az áldozattal beszélget, másikuk
már ki is fosztotta a sértettet.
A Rendőrség tapasztalata szerint az
állampolgárok túlzott jóhiszeműsége ad
lehetőséget a tolvajoknak, hogy újabb és
újabb módszerekkel keressék fel a gyakran
egyedül élő időseket, pedig nagyobb
elővigyázatossággal
az
ilyen
jellegű
bűncselekmények és az áldozattá válás
elkerülhető
lenne.
Az
Esztergomi
Rendőrkapitányság azt tanácsolja az
embereknek, hogy a lakásba csak azután
engedjenek be bárkit, ha meggyőződtek
céljuk valódiságáról és még akkor se
hagyják őket felügyelet nélkül. Egyedülállók
esetében érdemes kizárólag a családnevet
feltüntetni a bejárati ajtón vagy a
postaládán, így ugyanis nem derül ki a lakó
életkora és a lakásban élők száma. Egyre
több egyedül élő idős ember szereltet fel a
bejárati
ajtóra
egy
ráccsal
védett
„kukucskálót”, mely nagyobb biztonságot ad
és egy újabb akadályt jelent a tolvajok
számára. Fontos továbbá, hogy az
állampolgárok
ne
otthon
tartsák
megtakarított
pénzüket.
Sajnálatos
tapasztalat, hogy több százezer forintot,
vagy
akár
milliókat
dugdosnak
a
szekrényekben, sok esetben jól látható
helyen.
Hasonlóképpen a trükkös lopásokhoz,
területünkön elszaporodtak a gépkocsifeltörések
is,
melyek
nagyobb
elővigyázatossággal szintén elkerülhetők
lennének. Laptopokat, kézitáskákat és
egyéb értékes tárgyakat hagynak az
állampolgárok autójukban, gondolván, hogy
néhány perc távollét után, mindezeket a
helyükön találják. Sajnos nem így van. A
tolvajok gyorsan dolgoznak. A szélvédő
ablakát betörve néhány másodperc alatt
kipakolják a gépkocsit, ezért az Esztergomi
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Rendőrkapitányság arra kéri a lakosságot,
hogy semmilyen értéket ne hagyjon az
autóban jól látható helyen! Vagy tegyék
azokat a csomagtartóba, de a legjobb és
legbiztosabb megoldás, ha magukkal viszik,
még akkor is, ha csak néhány percre
hagyják el az autót.
Esztergom, 2008. május 14.
`````````````````````````````````````````````````````

„Zöld
Bajótért”
környezetvédelmi
program
következő
állomása alkalmából
június 4-én kiállítást
szervezünk
az
iskolások és óvodások
rajzaiból. A Föld Napja, a Környezetvédelmi
Világnap és a bajóti örökbefogadott területek
témájában várjuk a pályaműveket a gyerekektől.
A beérkezett rajzokat értékeljük és az első 3
helyezett részére könyvjutalmat adunk át. Az
elkészült alkotásokat a hivatalba várjuk
június 2-ig. A kiállításra minden kedves
érdeklődőt szívesen látunk.
Gyuricáné Szakácsi Bernadett
Környezetvédelmi felelős

Apró Cseprő bolt ajánlata

Gyerek napra

Homokozók
................ 300,Telefontartók
550,
Vizipisztoly ........................ 200,Lufi 10 db
................ 200,Tollasütő ............................. 500,Labdák ................................ 180,Babák ................................ 750,Ugrókötél ............................ 480,Hulahoppkarika .................. 700,Gyerek pénztárcák ............. 160,Napszemüvegek ................. 300,Építőjáték ...............
1800,Horgász szett ...................... 720,Csattok................................. 40,Hajgumik
. 50,Karkötők ............................. 120,Gyerek zoknik
180,Gyerek ernyő .........
550,Egyéb ajánlataink
Szunyog és kullancs riasztók 590,Lábtörlők ............................. 380,Légy függöny ....................... 280,Térd fix 2db
................ 160,-

Női táskák
............. 1 800,Bevásárló táska.................... 550,Asztalterítők ......................... 450,Szivacs párnák 4db.............. 850,Faszén ................................ 750,Ruhaszárító ........................ 2800,Szunyogháló Ft/m .................380,Összecsukható szék 1100,-2200,Purhab ............................... 1400,Mestertapasz........................ 420,Higító ................................... 600,Gipsz 2 kg ............................240,Minden kedves vásárlót szeretettel várunk.
**********************************************

Tisztelt Bajótiak!
Ismét a segítségüket szeretnénk kérni. Az
iskola tanulói és nevelői úgy döntöttek, hogy
szebbé, virágosabbá teszik iskolájukat és
annak környékét. Ha van
olyan
kiselejtezésre váró kis és nagy cserepük,
virágládájuk (műanyag vagy „eterniti”),
amely még használható, kérjük jelezzék és
tanulóink segítségével elszállíttatjuk azokat
az iskolába! Ha lenne felesleges virágpalántájuk
köszönettel elfogadjuk.
Segítségüket köszönjük!

*************************************
Helyreigazítás
Az áprilisi Kisbíróban megjelent kistérségi
sportgáláról szóló cikket a Megyei Hírlapból
vettük át.
*************************************
Bajóti Kisbíró az Önkormányzat lapja. Felelős
kiadó: Bajóti Önkormányzat. Szerkeszti a
szerkesztőbizottság.
Felelős szerkesztő:Malagurszkiné Szabó Éva
Készült a Millenniumi Ház gondozásában. Tel.:
506 420. Előfizethető és megvásárolható a
Millenniumi Házban. Ára: 60,. Forint

