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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Bajót Község Önkormányzatának

11./2008.(06.26.)számú rendelete
a 2008. 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.május 30-a között átvett

22.680 E Ft Módosított működési
forráshiánnyal
állapítja meg.
(2)A kiadási főösszegen belül a módosított
kiemelt előirányzatokat
személyi jellegű juttatások
munkaadókat terhelő járulék
dologi kiadás
támogatásértékű működési kiadás
működési célú pénzeszközátadás
államháztart. kívülre
és
szociálpolitikai
6.669 E Ft társadalomjuttatás
1.500 E Ft Kamatkiadások
( folyószámla hitel kamata )
25.494 E Ft felújítás
25.769 E Ft intézményi beruházási kiadások
988 E Ft felhalmozási célú pénzeszközátadás
Ft Felhalmozási tartalék
Ft Felhalmozási általános tartalék
508 E Ft Működési tartalék
8.229 E Ft Működési hitel törlesztés
742 E Ft Felhalmozási kölcsön törlesztés
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
41.788 E Ft
12.572 E Ft
44.471 E Ft
33.191 E Ft
2.894 E Ft

(3) Bajót Község Önkormányzat Képviselőtestülete a következő kiemelt bevételi
előirányzatokat határozza meg,

pénzeszközök, valamint a tartalék
átcsoportosítása beruházásra és felújításra.
A kiadások és bevételek átvezetése miatt az
alaprendelet 3.§ (1) bekezdésében
megállapított
145.006 E Ft Működési kiadással
28.522 E Ft Felhalmozási kiadással
118.761 E Ft Működési bevétellel
28.522 E Ft Felhalmozási bevétellel
26.245 E Ft Működési forráshiánnyal
és az önkormányzat 2008. évi
152.155 E Ft Módosított működési
kiadással
53.606 E Ft Módosított felhalmozási
kiadással
129.475 E Ft Módosított működési
bevétellel
53.606 E Ft Módosított felhalmozási
bevétellel

3.756 E Ft Intézményi
bevételek

működési

83.418 E Ft Önkormányzatok sajátos
működési bevétele
31.803 E Ft Önkormányzatok
költségvetési támogatása
40.130 E Ft Véglegesen átvett
pénzeszközök
( felhalmozási )
16.517E Ft Támogatásértékű
működési bevételek
3.409 E Ft Pénzforgalom
bevételek

nélküli

4.048 E Ft Föld és telek értékesítés (
Telek ért. + ÁFA )
az alábbi jogcímenkénti
állapítja meg.

megoszlásban
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75 éves
Büki Ferenc
Szabó Ferencné
(Kraszlán Ilona)

(4) Az (1) bekezdésében megállapított
bevételek

forrásonkénti,

kiadások

jogcímenkénti megoszlását mérlegszerűen
önkormányzati szinten, a rendelet 1. számú
melléklete

alapján

határozza

meg

a

képviselő-testület.

Papp Rozália )

(5) (4) A működési és felhalmozási célú
bevételi

és

tájékoztató

kiadási
jelleggel

előirányzatokat
–

-

mérlegszerűen

önkormányzati szinten a 2/a. és 2/b. számú
melléklet szerint állapítja meg a képviselőtestület.
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,16/c
számú mellékletek tartalmazzák

Sok szeretettel köszöntik
Bártfai Pétert 70-ik születésnapja
alkalmából felesége, fiai, menyei és
unokái

Botlik Andrásnét 80-ik születésnapja
alkalmából sok szeretettel
köszöntjük és jó
egészséget kívánunk:
Lányai, fia, unokája,
menye, veje és testvére

 Akik örökre ltávoztak:
Tóth János 1928
Molnár Lajos 1921
******************************

Parlagfű

3.§
(1) Ez a rendelet 2008. június 26-án lép
hatályba. E rendelet hatályba lépésével,
egy időben a

80 éves
Botlik Andrásné
( Varga Mária )
Koncz Józsefné (

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) A rendelet kihirdetéséről a jegyző
gondoskodik.
Tóth Zoltán sk polgármester
Orlovitsné Tarnóczy Tünde sk. körjegyző
ANYAKÖNYVI HÍREK
Szeretettel köszöntjük azokat
a
bajóti
lakosokat,
akik
július
hónapban
ünneplik
születés és névnapjukat.
70 éves
Bártfai Péter
Sztankó Mihályné ( Jung Ilona )

Az elmúlt évektől eltérően
hetekkel
korábban
kezdődött
meg
a
pollenszezon. A legfőbb
allergén parlagfű növénykék az elmúlt
hetekben keltek ki, és a meleg időjárásnak
’köszönhetően’
már
július
elején
megkezdődhet virágzásuk.
A
parlagfű
elleni
védekezés
az
ingatlantulajdonosok feladata, és a munkát
június 30-ig el kell végezniük. Június 30.
után
az
ingatlan
tulajdonosának,
használójának ismerete nélkül is el kell
rendelni a közérdekű hatósági védekezést a
kül- és belterületi ingatlanok esetében
egyaránt, amire halasztó hatása még a
benyújtott fellebbezésnek sincs. A hatósági
védekezést elrendelő határozatok a helyi
önkormányzat hirdetőtábláján kerülnek
kifüggesztésre. A hatósági védekezés
(kényszerkaszálás)
eljárásának
teljes
költségét köteles a föld használója,
tulajdonosa megtéríteni, mely hektáronként
több tízezer forint is lehet. Ez nem azonos a
növényvédelmi bírsággal, mely 20.0005.000.000 Ft közötti összegben az eljárás
költségén felül kerül kiszabásra.
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A parlagfű elleni hatékony védekezés
alapelve, hogy a virágzás, pollenképződés
előtt kerüljön sor a kaszálásra, az
oldalhajtások
képződésének
megakadályozására. Általában 3 kaszálás
biztosít megfelelő eredményt, melyek
közül az elsőt a virágzást megelőző
időszakra – június végére – célszerű
időzíteni. A második kaszálást augusztus, a
harmadikat szeptember közepén kell
elvégezni.
A
klímának,
talajtani
adottságoknak megfelelő természetes zárt
növényzet kialakulásával a parlagfű 2-3 év
alatt eltűnik.
Ph.


Ismét kistérségi Sporttábornak adott
helyszínt Bajót!
Minden szempontból eredményes és
sikeres a kistérségi szabadidősportprogram!
Az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú
Kistérségi Társulás még 2008. februárjában
fogadta el komplex sportkoncepcióját, amelyben
fontos szerepet szánt a gyermeksport mellett a
szabadidő hasznos eltöltésének, de nem
feledkezett meg a felnőtt és az idősebb senior
réteg sportolási lehetőségeinek biztosításáról
sem. A program a kistérség valamennyi
települését érinti. Volt már íjász – lovas - és
birkózóverseny
Táton,
teljesítménypróba
Nyergesújfalun,
vizifoci
Esztergom
Kertvárosban. A program része több bentlakásos
sporttábor is. A napokban ért véget a 2008.
június 23-29 között megrendezett BAJÓTI
SPORTTÁBOR, amely a szervezők és
visszajelzések szerint is felülmúlta a tavalyit. A
táborban mintegy 30 általános iskolai felső
tagozatos korú gyermek tölthetett el egy
felejthetetlen hetet szakavatott táborvezetők
társaságában. Az egy hét alatt a napi két edzés
mellett
több
elméleti
előadáson
és
számítástechnikai oktatásokon is részt vettek a
Dömösről, Pilismarótról, Esztergomból, Tátról,
Nyegesújfaluól, Mogyorósbányáról, Lábatlanról
és persze a Bajótról érkező gyermekek. A tábort
számos kiegészítő program is színesítette. A
táborlakók hétfőn és szerdán a nyergesújfalui
tanuszodában frissülhettek fel, majd az
edzésektől megfáradt izmok regenerálódásában
pedig szakavatott masszőrök működtek közre. A
programot
a
szombati
esztergomi
élményfürdőzés még tovább színesítette. A tábor

zárónapja
családi
fiesztával
és
gálamérkőzésekkel zárult. Az eseményen
tiszteletét tette Buzánszky Jenő az aranycsapat
legendás játékosa is. A gálamérkőzéseken több
játékos-megfigyelő is jelen volt. Az MTK és a
Dorog megfigyelői a tehetséges kistérségi
játékosok láttán még aznap több játékos
leigazolásáról döntöttek. A Bajóti Balogh András
vezette kistérségi válogatott a zárónap
főmérkőzésén csak nagy csatában és
mindössze egy góllal maradt alul a remek
játékerőt képviselő táti csapattól. A kistérségi
válogatott az idei évben még több hírverő
gálamérkőzést játszik.
A programot a kistérség az Önkormányzati
Minisztérium pályázati támogatásaiból és az
érintett település önkormányzatának és
polgármesterének aktív segítségnyújtása mellett
valósította meg.
Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi
Társulás …

Negyedik alkalommal volt Alkotótábor
Jól
sikerült
az
alkotótábor, amelyet
negyedik alkalommal
rendeztünk az idén
Simon M. Veronika
festőművész művészeti
vezetésével, és T.
Nagy Mónika szakmai
segítségével. Örömmel
vettük, hogy egyre
több bajóti kapcsolódott be az alkotásba és
jobbnál jobb képeket festettek. Külön
köszönöm a bajótiak segítőkészségét,
vendégszeretetét amellyel a vendégeinket
fogadták.
Köszönöm mindenkinek a
segítségét,
amellyel az alkotótábort támogatták.
Legnagyobb elismerése a munkánknak az ,
hogy a résztvevők otthon érezték magukat.
Mné
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A tábor ifjú résztvevői a telefonközpont
falát festik
A Magyar Posta”
Éljünk együtt
barátságban! –
gyereklevelek
gyerekeknek”
című kiadványát
elküldte a
könyvtárunknak
is. A kiadvány
anyagát a posta két korábbi –„ Nyújtd a
kezed” elnevezésű rajzpályázat és a
hagyományos „ Éljünk
együtt barátságban! „ levélíró versenypályázatainak legjobbjai szolgáltatták.
A könyv kereskedelmi forgalomba nem
kerül Tanulságos olvasmány nem csak
gyerekeknek!
Mné
==============================

A Virágos és Tiszta Bajótért 2008.
akció során az internetes szavazás nem
működik, ezért kérjük, akik az elektronikus
formához ragaszkodnak, azok a
polgarmesterihiv@bajot.hu e-mail címre
küldjék szavazatukat, a ház címének
megjelölésével. Természetesen a
hagyományos szavazás továbbra is
lehetséges a Milleniumi Házban és a
Hivatalban. A szavazás lezárására 2008.
augusztus 31-én kerül sor.
Kérjük szíves részvételüket.
Tóth Zoltán polgármester


Tisztelt szőlő és pincetulajdonosok !
Az Öregkőaljai
Pincebarátrok Köre
Közhasznú
Egyesülete
elvállalta
az
Öregkőaljai pincékhez vezető út valamint az
út melletti terület tisztán tartását.
Az út elején és a hátsó keresztnél
információs
táblákat
helyeztünk
el,
melyeken az aktuális
eseményekről, hírekről tudjuk tájékoztatni
az arra járókat ill. a tulajdonosokat.
Felkérek mindenkit aki érintett az ügyben,
hogy ötleteikkel, javaslataikkal segítsék a
terület
fejlődését.

Egyben
felkérem
a
szőlő
és
pincetulajdonosokat, hogy a vállat cél
érdekében az ingatlanukon valamint az
ahhoz kapcsolódó útszakasz melletti
területen végezzék el a gyomtalanítást és
a terület rendbetételét.
Megértésüket, segítségüket köszönjük!
Öregkőaljai Pincebarátok


Játszótér átadás
Örülünk, hogy a bajóti gyerekek részére
elkészült a játszótér, s részt vehettünk
az átadási ünnepségen!
Nem
értem
azonban,
hogy
a
népviseletbe
öltözött
Asszonykórus
miért nem énekelhetett az ünnepségen.
Nekünk is lett volna az alkalomhoz illő
ének,
amit
még
1944-ben
Balatonszabadin tanultam, amikor ott
nyaraltam. A játszótérre menet mindig
ezt a dalt énekeltük, s még 76 évesen
sem felejtettem el.
Nem tudom, hogy a kulturális felelősök
miért hagynak ki a bajóti fellépésekből.
Mi az őseink hagyományos öltözékében
lépünk fel, ahogy ők valamikor jártak.
Aki nem ismeri ezeket a viseleteket,
szokásokat, kérem ne szólja le az
öltözékünket.
//////////////////////////////////////////////

Korunk paradoxona
Ma nagyobbak a házaink, mégis
kisebbek a családjaink.
Több kényelem, de kevesebb idő.
Magasabb hőmérsékletünk, de
kevesebb józanságunk.
Több tudásunk, de kevesebb
ítélőképességünk.
Több a
szakértőnk, de több
problémánk.
Több orvosságunk, de kevesebb
jó egészségünk
Túl átgondolatlanul költekezünk.
Túl keveset nevetünk.
Túl gyorsan hajtunk.
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Túl gyorsan leszünk túl
mérgesek.
Túl sokáig maradunk fenn
éjszaka.
Túl keveset olvasunk.
Túl sokat tévézünk, és kevésbé
vagyunk figyelmesek.
Megtöbbszöröztük a
tulajdonunkat, de csökkentettük
az értékeinket.
Túl sokat beszélünk, túl keveset
szeretünk és túl gyakran
hazudunk.
Megtanultuk, hogy biztosítsuk a
megélhetésünket, de azt nem
hogy hogyan éljünk.
Éveket adtunk az élethez, de nem
életet az évekhez.
Magasabbak épületeink, de
rosszabb a kedélyállapotunk.
Szélesebbek útjaink, de
szűkebbek nézőpontjaink.
Többet költünk, de kevesebbet
bírunk.
Többet vásárolunk, mégis
kevésbé élvezzük.
Megjártuk az utat a Holdig és
vissza, de problémát jelent
átmenni a túloldalra, hogy a
szomszédunkkal találkozzunk.
Meghódítottuk a világűrt, de a
bensőnket nem.
Darabokra szedtük az atomot, de
nem tettük ezt az
előítéleteinkkel.
Többet írunk, de kevesebbet
tanulunk.
Többet tervezünk, de kevesebbet
végzünk el.
Megtanultunk sietni, de várni
nem.
Magasabb bevételünk van, de
alacsonyabb az erkölcsünk.
Több számítógépet építünk több
adat tárolására, több másolat
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készítésére, de kevesebb a
személyes kommunikációnk.
Jól állunk mennyiségben, de
kevésbé minőségben.
A gyorsételek és a lassú emésztés
korszakát éljük.
Magas emberek, ki jellemek.
Több szabadidő, de kevesebb
kikapcsolódás.
Többfajta étel, de kevesebb
táplálék
Két jövedelem, de több válás.
Szebb házak, de összetört otthonok.

A néphagyomány Mátyás királya
A magyar néphagyomány, amely egész
legendafüzért font Mátyás alakja köré, a
törökverő Hunyadi János fiát, mint jó és
igazságos uralkodót őrizte meg emlékezetében.
A magyar népmesék álruhás királya
szembeszállva a gazdagokkal és hatalmasokkal,
mindig a szegény, egyszerű embert segíti a
boldoguláshoz. A valósághoz az is hozzá
tartozik, hogy bár Mátyás viselt dolgairól már
életében több vidám történet forgott közszájon, a
királyi udvarban élő humanista történetírók
egyike sem jegyzett fel az álruhában igazságot
osztó király legendájának tápot adó történetet.
Mátyás király a szegény ember temetésén
Olyan nap is akadt, amikor Mátyás király
nem csavargott az országban szegény ember
képében, hanem otthon nézegetett ki a
palotája
ablakán.
Hát amint ott nézeget, látja ám, hogy egy
szegény halottat visznek az úton. Igen
szegény ember volt, nem volt semmije,
senkije se, nem kísérte biz azt senki se a
temetobe. Négy ember vitte a koporsót,
elotte egy vitte a halálkeresztet, mögötte
meg a pap ment a kántorral meg két
ministránsgyerek.
Más
senki.
No, megsajnálta a király a szegény embert,
hogy még az utolsó útjára se kíséri el senki.
Kapta magát, fölvette a koronáját meg a
királypalástot, és szólt a feleségének is,
öltözzön hamar, és jöjjön vele. Leszaladtak
a palotából, és beálltak a menetbe a koporsó
után.
Lett erre nagy álmélkodás az utcán! Hogy

Bajóti Kisbíró
valami fene nagy urat temethetnek, hogy
még a király is kíséri. Egymás után beálltak
a király meg a felesége mögé, hogy ok se
hiányozzanak a nagy eseménybol. Akkora
lett sokadalom, hogy mire a temetobe értek,
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alig fértek be. Így adta meg a végtisztességet
a szegény embernek a király.

A világ nem változott semmit!!
Az alábbi levelet 1893 nov. 03-án írták és Vermes
Béla képviselő leszármazottja
Vermes Katalin
küldte el nekünk.

Nagyságos Képviselő Úr!
Kegyes Jóltevőnk!
Esztregommegyébe kebelezett Bajoth községnek közönsége a felsőbbség által tekintettel arra,
hogy egy tanító 170 tankötelest oktatni képtelen,- uj iskola építésére, s egy altanítói állás
rendszeresítésére köteleztetett.
Ezen honpolgári s kulturális kötelezettségünknek mély alázattal alulírottak mint a község
képviselői örömmel igyekeznénk megfelelni, ha az hatalmunkban állna.
Ámde 70 %-os roppant községi pótadónk mellett, (mely a többi különféle adóztatással 100%ig felrúg) a filloxera kár által teljesen koldusbotra juttatva, s utóbbi években folytatott nagymérvű
községi építkezések által eladósíttatva, egyedül a csekély fuvar és napszám keresetre utalva,
kicsiny és kevésbé termékeny határunk csekély jövedelmezősége mellett, képtelenek vagyunk a
felsőbbségi rendeletnek megfelelni.
A magas kormányhoz pedig állami iskola felállítása végett nem folyamodhatunk, mivel ennek
első sorbani kötelessége iskolát azon számos községben felállítani: melyekben ilyen egyáltalán
nincsen.
Holott nem számítva a minimális 300 frtnyi tanítói fizetést melylyel községi pótadónk (a
csekély egyenes adóalap mellett ) 20%-al magasabbra emelkedend egy új iskolának felállítása,
felszerelése, a tanítói lakással együtt legalább is 3000 frtba kerül; a mely reánk nézve óriási
összeget kétségbeejtő helyzetünkben előteremteni valóban képtelenek vagyunk.
Nagyságos képviselő Úrnak mint szeretett Hazánk bölcs törvényhozói háza egyik legdíszesebb
tagjának, s a tanügy lelkes barátjának országszerte ismeretes jószívűségére, és

hazaszerető

keblének melegségére apellálunk tehát, hogy valóban nyomorult anyagi helyzetünkben a
különben is felekezeti jelleggel nem bíró iskola czéljaira bármily csekély összeggel a mély
alázattal alulírottak által képviselt községünket segélyezni kegyeskedjék.
Jól tudjuk ugyan, hogy Nagyságodnak köztudomásos jószívűsége a mai

nehéz

időkben

nagyon is igénybe van véve; de mert meg vagyon írva, hogy a „ zörgetőnek nyíttatik, kérőnek
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adatik”, azon reményben könyörgünk, hogy másfélezer magyar ajku honpolgár esdő szava nem
lesz

a

pusztába
n
elhangz
ó.

S

nekünk
a
legcseké
lyebb
adomán
y

is

jókor és
jól jönne.
Mely kegyes összegnek a bajothi iskolaszéki elnökséghez leendő irányítását kérve.
Maradtunk Nagyságod, kegyes Jóakarónknak
Igaz tisztelői:

2008
július 27. vasárnap du. 5-kor
PÉLIFÖLD
SZENTKERESZTEN
Gyülekezés
a nagy parkolóban
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5 órakor (a templomban)
SZENT KRISTÓF köszöntése
és közbenjárásának kérése
utána (a parkolóban)
az autók és egyéb
jármüvek megáldása
6 órakor
Szentmise
(a templomban)

