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• A BAJÓ TI ÖNKO RM ÁNYZAT LAPJA •

2008. november XVIII. évfolyam 11. szám

Vass Gyula: szi erd

sz leng a szell h vösében,
Ritkábban van részünk a
fényben,
Kurtul a nap, zordul az ég,
A titkos erd -s rüség
Vetk zik már búsan zizegve,
Hervadt mez kre köd borul,
Kiáltó vadlúd-raj vonul
Délibáb vidékre, más vizekre,
Nehéz évszak jön, unalom,
November áll az udvaron."
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( Puskin: Anyegin)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Novemberi nép megfigyelés:
Márton napja (november 11.): Ha borús, azzal szürkés telet mutat, ha napfényes, azzal
zimankósat. S ha a körötte lév" napokon is napos az id", ha „Márton nyara van”, akkor igen
kemény hideg tél jön. „Ha Márton fehér lovon jön, enyhe tél, ha barnán, kemény tél várható.”
„Márton napján, ha a lúd jégen jár, akkor karácsonykor vízben poroszkál.” „A bornak Szent
Márton a bírája” – tartja a mondás, azaz ilyenkor iható az újbor, más jelentése szerint az "szi
id"járás dönti el, hogy milyen lesz a bor. A Márton-napi id" a márciusi id"t mutatja meg.
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ANYAKÖNYVI HÍREK

25. házassági
évfordulójukat
ünneplik
sze Miklós és
Paul Márta
50. házassági
évfordulójukat ünneplik
Galba József
és Sujbert
Katalin

Sok szeretettel köszöntik az 50.
házassági évfordulójuk alkalmából :
fiuk, menyük, lányuk, vejük, unokáik:
Kitti, Szandra, Joci
Aki örökre eltávozott közülünk
Dohány József (1936 )
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tisztelt Lakosság!

A jelenlegi négyéves választási ciklusból
kett év már eltelt. Az ilyen, bizonyos id
intervallumot
lehatároló
id pontok
lehet séget kínálnak arra, hogy egy
pillanatra megálljunk és visszatekintsünk az
eltelt id szakra. Így teszek hát most én is.
Lássuk és értékeljük az ebben az id szakban
történt eseményeket, eredményeket! A
könnyebb
áttekintés
érdekében
egy
táblázatban (táblázat a 4. oldalon ) foglaltam
össze, hogy mi is történt. Milyen
fejlesztések valósultak meg, melyek vannak
folyamatban és melyek az el készítés
fázisában.
Mindezek
el tt
fontos
megemlíteni azt a tényt, hogy a 2007-es év
rendkívüli
nehézségekkel
indult.
A
költségvetési hiány meghaladta a 42 mFt.ot, a hitelállomány, pedig közel 20 mFt.-ra
n tt. Azonnali intézkedésekre volt szükség
az
önkormányzati
cs d
elkerülése
érdekében. Ezen intézkedések közül az els
volt a körjegyz ség átszervezése, mely
létszámcsökkentéssel,
a
párhuzamos

munkavégzések
megszüntetésével,
a
beszerzések racionalizálásával, bizonyos
szerz dések el nyösebbre kötésével valósult
meg. Ezt intézményi átszervezés követte.
Sajnos az állami normatívák elapadása
kényszeres döntések meghozatalát tette
szükségessé, mint például a fels tagozatos
gyermekeink beutaztatása
a
gesztor
településre, vagy az óvoda társulásban való
továbbm ködtetése. Szeretném kiemelni,
hogy ezek a népszer tlen döntések nem a
képvisel testület, vagy a polgármester szíve
szerinti döntések voltak, de a további
hatékony gazdálkodás alapjait jelentették.
Ezek nélkül a döntések nélkül ma cs dbiztos
irányítaná a települést, minden önálló döntés
lehet ségét l megfosztva bennünket. Kérdés
sem volna az iskola, óvoda, egyéb
intézmények léte, a civil szervezetekkel való
együttm ködés és a támogatásuk.
Most, 2008 végén viszont büszkén
jelenhetem ki, hogy kett év leforgása alatt
sikerült a jelent s forráshiányt a töredékére
csökkenteni, a hitelállományt pedig teljes
mértékben felszámolni, ami azt jelenti, hogy
a 2008/2009 év fordulójára hiány és
hitelmentes költségvetést tudunk produkálni.
Mindezt úgy, hogy közben jelent s
fejlesztéseket
sikerült
megvalósítani,
elindítani, vagy el készíteni. A mellékelt
táblázatból látható melyek ezek, illetve,
hogy mekkora értéket képviselnek.
A már megvalósított, vagy megvalósítás
alatt álló, illetve tervszinten el készített
beruházások összértéke közelíti a 97 mFt.ot. Ebb l a még fel nem használt tervek
értéke, pedig a 2 mFt.-ot. Jól látszik az is,
hogy a legtöbb esetben még az önrész is
küls forrásból lett biztosítva. Ezt a
teljesítményt egy nagyon intenzív pályázati
politikával sikerült elérni. A „támogatásbevétel” sorban látszik, hogy a benyújtott és
nyertes
pályázatokból,
kistérségi
támogatásokból, ÖNHIKI pályázatokból és
a Holcimmal kötött együttm ködési
megállapodásból befolyó összes forrás
191,5 mFt. (Itt szeretném megjegyezni,
hogy az éves költségvetésünk 176 mFt.).
Ebb l csak az ÖNHIKI pályázat keretében
nyert 23,5 mFt. az a rész, ami a m ködési
hiány csökkentésére lett fordítva, a többi
fejlesztési oldalon került, vagy kerül
felhasználásra. Az összes folyamatban lév
beruházás befejezése és a még be nem
érkezett források megérkezése után a
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Holcim támogatási szerz dés biztosította
forrás (kb.: 96 mFt.) még, szinte teljes
egészében (kb.: 91 mFt.) rendelkezésre fog
állni, biztosítva a további fejlesztések
önrészfedezetét.
A fent említett intenzív pályázati politika
keretében ebben az évben további 3
fejlesztés megvalósítására nyújtunk vagy
nyújtottunk be pályázatot. A m vel dési
ház, a ravatalozó és a t zoltó szertár
felújítására. A m vel dési ház esetében
várhatóan 100%-os a támogatási intenzitás,
míg a ravatalozó és a t zoltó szertár
esetében 80-80%-os. Azaz csak 20-20%
önrészt igényel a megvalósítás nyertes
pályázat esetén és az is már csak a jöv évi
költségvetést terheli. A m vel dési ház
felújításának beruházási összege várhatóan
eléri az 50 mFt.-ot, a ravatalozóé a12 mFt.ot, míg a t zoltó szertár felújítási költsége 5
mFt. körüli összeg lesz.
Összességében megállapítható, hogy az
elmúlt id szak, mind a megvalósított
beruházások, mind, pedig a bevont
forrásmennyiség tekintetében eredményes
volt. Ennek ellenére, látva a pénzpiaci
mozgásokat és a kibontakozó gazdasági
válságot, azt kell mondanom nem érkezett el
a hátrad lés ideje. Az idei évi hiánymentes
költségvetés tartós, hosszú távú biztosítására
csak akkor van mód, ha az állami
normatíváktól való függésünket csökkenteni
tudjuk. Jelenleg a normatív támogatások
költségvetésünk több, mint 85%-át teszik ki.
A válság ezt az arányt a jöv évben tovább
növeli, hiszen a leálló gazdaság, a csökken
foglalkoztatás az ipar zési és a személyi
jövedelemadó bevételeink csökkenését
fogják eredményezni. Hogy ezeket a
kedvez tlen és Bajót önállóságának
meg rzése
szempontjából
veszélyes
hatásokat
a
lehet
legkisebbre
csökkenthessük, csak egyetlen lehetséges
megoldás kínálkozik. Csökkenteni kell az
állami normatíváktól való függést, a helyben
lév vállalkozások számának növelésével!
Ehhez megfelel méret és közm vel
ellátott gazdasági terület kialakítására van
szükség, el segítend a kis és közepes
méret
vállalkozások
megtelepedését
Bajóton, még azon az áron is, hogy esetleg
néhány beruházás megvalósítását kés bbi
id pontra halasztjuk.
További fejlesztési irány lehet a turisztikai
célú beruházások számának növelése, de azt

Bajóti Kisbíró
gondolom, hogy Bajót számára a turizmus
és
a
vendéglátás
csak
kiegészít
tevékenység lehet, az ebb l az ágazatból
keletkez bevétel önmagában nem elegend
a gazdálkodás stabilizálására.
Végezetül, engedjék meg, hogy azt
mondjam az elmúlt két év eredményekben
gazdag sikeres két év volt. Sok esetben talán
nem a fontossági sorrendben valósultak meg
a beruházások, de nem engedhetjük meg
magunknak, hogy akár egyetlen lehet séget
is elszalasszunk! Jómagam azon leszek,
hogy minden kedvez tlen küls hatás
ellenére ez a lendület ne törjön meg.
Egyúttal szeretném megköszönni minden
bajóti polgárnak a megtiszteltetést és a
bizalmat, hogy lehet séget kaptam arra,
hogy bebizonyítsam az alkalmasságomat
erre a posztra.
Tisztelettel:
Tóth Zoltán
Polgármester
==============================

Az alábbi táblázat a 4. oldalon található
fejlesztési táblázat összefoglaló táblája
és a szöveges tájékoztató melléklete
Beruházási össz. volumen:
Támogatás Bevétel:

96 772 337
168 002 911

Saját er :

30 506 592

M ködési bevétel:

23 547 000

El készített tervek összes
költsége:
Fel nem használt és
még be nem folyt tételek:
Ebb l lekötött:
Maradvány:

1 942 000
120 904805
30 053 639
90 851 166

MEGHÍVÓ
2008. december 01-én 17 órakor
Közmeghallgatás lesz a
M vel dési Házban
Minden érdekl d t szeretettel várunk.
Bajót Község Önkormányzata

Gurulnak az els sök

Meghívást kaptam a Kernstok Károly
Általános Iskola Bajóti Tagintézménye
1. osztályába egy bemutató órára. A
meghívón tantárgyként nem klasszikus
óra, pl. magyar, matematika stb.

Bajóti Kisbíró
szerepelt,
hanem
az
alábbi
megnevezés: „Komplex fejlesztés a
tanulási problémák megel zésére”.
Kíváncsian vártam, mit is fogok látni.
Hát, nem is egy szokványos tanítási
órán vettünk részt!
A látottakról kérdeztem Várvölgyi
Mónikát, az 1. osztály tanító nénijét,
német szakos tanárn t és Karnis Mária
korai fejleszt t, mozgásterapeutát.
- Mi késztetett Benneteket, hogy
kidolgozzátok ezt a készségfejleszt
programot?
K. M.: Két dolog motivált bennünket.
Országos statisztikák szerint 20-22%-ra
tehet a tanulási nehézségekkel küzd
gyermekek
száma.
Ezek
közül
leggyakoribb
az
olvasási,
írási,
számolási
zavar.
És
a
PISAfelmérésben sem állunk túl jól, ami a
szövegértést illeti… Ez ellen tenni kell
valamit!
A másik ok a hátrányokkal induló
kisgyermekek felzárkóztatása volt.
- Hogyan épül fel egy-egy ilyen óra?
V. M.: Megkértük a szül ket, hogy a
gyerekek ¾ 8-ra legyenek bent az
iskolában, hiszen át kell öltözniük
tornaruhába. Minden nap az 1. óra tehát
játékos-mozgásos
fejlesztés.
Énekléssel, körjátékkal kezdjük az órát.
Ett l mindenki „felébred”, megalapozza
a nap hangulatát.
K. M.: Utána kimegyünk a folyosóra, és
a nagy sz nyegen (tornatermünk nincs)
elvégezzük a mozgásterápia 1-1
hónapra összeállított feladatsorát. E
gyakorlatok célja, hogy a mozgás
segítségével érleljük a tanuláshoz
szükséges funkciókat.
V. M. : A hátralév kb. 15-20 percben
az osztályteremben folytatjuk az órát.
Nagyon változatos, játékos feladatok
következnek.
K. M.: Ezeket a játékokat 5 nagy terület
köré csoportosítottuk:
testséma, téri orientáció, síkban
való tájékozódás
finommotorika
fejlesztése:
kézügyesség,
ceruzafogás,
szem-kéz koordináció stb.
vizuális fejlesztés: érzékelésészlelés, figyelem, emlékezet,
megkülönböztetés stb.
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auditív fejlesztés: érzékelésészlelés, figyelem, emlékezet,
megkülönböztetés stb.
kommunikáció
fejlesztése:
beszédészlelés,
-értés,
szókincsfejlesztés,
kifejez készség
V. M. : Minden nap mondok egy mesét
(nem olvasom!), amit teljes átéléssel
hallgatnak a kicsik. Örülök, hogy
fenntartható náluk a mesehallgatás
szeretete.
-Érezhet -e már valamilyen hatása a
módszereteknek?
V. M.: Err l még kicsit korai beszélni.
De annyit már észrevettünk, hogy
els seink
általában
nyugodtak,
fegyelmezettek az utána következ
órákon.
Figyelmük
fenntartható,
szívesen
és
sokat
dolgoznak.
Egymással
szemben
toleránsak,
örülnek a másik sikerének. Az olvasásírás tanítását a Meixner-féle diszlexiaprevenciós módszer szerint végzem
(közismertebb nevén a „Játékház”
tankönyvcsalád). E módszer alapelvei
egységet alkotnak készségfejleszt
programunkkal.
-Kiknek
ajánljátok
a
Ti
programotokat?
K.
M.:
Tulajdonképpen
minden
kisgyermeknek csak el nyére válhat.
Különösen javasoljuk azoknak, akiknél
valamilyen problémát már észlelt az
óvoda, illetve egy-egy részterület
fejlesztése
szükséges.
De
a
legfontosabb, hogy általa megel zhet
a diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia
kialakulása. Ezek a tanulási zavarok
gyakran éppen a jó képesség
kisgyerekeknél alakulnak ki. Szeretettel
várjuk az érdekl d
szül ket is
iskolánkba. Lehet séget biztosítunk
számukra, hogy k is részt vehessenek
egy bemutató órán.
-Sok sikert kívánok munkátokhoz!
Mihelik Magdolna
Nyergesújfalu Város Önkormányzati
titkára
NYERTÜNK!
A DM pályázatot hirdetett „ Együtt a
mozgás öröméért” címmel, pályázni
lehetett els sorban a kis települések
iskoláinak, óvodáinak. 40 db 1 millió
forintos sportszervásárlási utalványt

Bajóti Kisbíró
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sorsoltak ki, melynek egyik szerencsés
nyertese a Kernstok Károly Általános
Iskola bajóti tagozata.
Május
végén
„Családi
napot”
szerveztünk, amelyen iskolánk diákjai, a
kedves szül k, nagyszül k és tanáraink
vettek részt.
A résztvev csapatok az egészséges
életmóddal
,
az
egészséges
táplálkozással kapcsolatos elméleti,
gyakorlati és ügyességi feladatokat
oldottak meg. A gyerekek nagyon
élvezték a versenyt.
A nap fénypontjaként megjelentek a
t zoltók. Gyermekeink kívülr l-belülr l
szemügyre vehették a t zoltóautót, s
nagy meglepetésünkre a rekken
h ségben a t zoltókocsi vízágyúja
h sítette
ket. A kellemes fürd zés
után jóíz en fogyasztották a zsíros
kenyeret.
A
nap
zárásaként
eredményhirdetés következett, a kis
versenyz k
az
egészséges
táplálkozással
kapcsolatos
díjakat
nyertek, aminek nagyon örültek. A
résztvev k
kellemesen
elfáradtak,
élményekkel telve távoztak, s mi
megfogadtuk, jöv re is rendezünk
családi napot.
Pályázatunkban
ezt
a
napot
elevenítettük meg és fényképekkel
illusztráltuk. A nyereményt udvari
játékok vásárlására akarjuk fordítani.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~
A Nyugdíjas Klub hírei

Itt az sz, a betakarítás, a szüret és a
szüreti bálok és felvonulások ideje.
Ebb l vettük ki részünket igen nagy
örömünkre.
Szeptember
végén
Nagysápon
voltunk meghívott vendégek a
szüreti felvonuláson. Nagyon nagy
élmény volt számunkra ez a m sor,
mert talán elmondhatom, nem
sokan jártunk ebben a gyönyör kis
faluban, hiába a szomszédjaink.
Nagyon kellemes jó emberek lakják,
mivel ezt megtapasztaltuk, ahogy
minket fogadtak, kiszolgáltak, és
merem állítani, hogy ritkán éreztük

ilyen jól magunkat, mert nagyon jó
hangulatban telt el ez a nap.
Aztán egy hét múlva jött a bajóti
szüreti mulatság. Itthon is nagyon jól
éreztük magunkat, látványos, szép
volt a m sor. A kis ovisok külön
dicséretet
érdemelnek,
természetesen a felkészít óvó nénik
is. Rendkívül látványos és remek volt
a fiatalok táncprodukciója. Állítom,
hogy bárhol megállnák a helyüket
egy olyan fesztiválon ahol táncosok
szerepelnek. Gratulálunk nekik és
még szeretnénk sokszor látni ket a
m sorukkal.
Úgy
gondolom,
mindenki érezte, hogy a kis falunk
lakói milyen szeretettel kínáltak
minden szerepl t finomságokkal és
itókával, végül a jó vacsora tet zte
az ünnepet.
Köszönjük a rendez knek és
mindenkinek,
aki
szeretettel
gondoskodott a szerepl kr l.
Végül, de nem utolsó sorban
október 12-én Dorogon az Id sek
Világnapja alkalmából részt vettünk
egy kellemes szép ünnepségen, ahol
felléptünk, és úgy érzem, az els k
között szerepeltünk. A m sorunk alatt
még könnyeket is csaltunk a néz k
szemébe.
Büszkeséggel tölt el bennünket, mert
a kis falunk hírnevét visszük sokfelé
A Bajóti Asszonykórus nevében
Nagy Lajosné

MEGHÍVÓ
MEGHÍVÓ

Sok szeretettel
meghívjuk
Sok szeretettel
meghívjuk
településünk
településünk
70 éven2008.
felülidecember
lakosait
70
éven felüli lakosait
5-én
( pénteken
) du.
3 órakor )
2008.
december
5-én
( pénteken
a
Bajóti du.Kultúrotthonban
már
3 órakor
megrendezésre kerül
ahagyományként
Bajóti
Kultúrotthonban
már

Id sek napjára
hagyományként
megrendezésre
A m sorról a bajóti gyerekek, Jázmin
kerül
és a Harmónia
énekkar
gondoskodik.
Id sek
napjára
Várjuk
Önöket
süteménnyel,
A m sorról a bajóti gyerekek, Jázmin
ajándékcsomaggal!
és
a Harmónia énekkar
Reméljük minél többen megtisztelnek
minket jelenlétükkel!

Bajót Község Önkormányzata
.

Bajóti Kisbíró
ADVENTI GYÖKEREK ÉS
SZÁRNYAK
Egy búcsúi prédikációban hallottam,
Székely János Püspök atyától, hogy a
SZÜL K a nevelésben két fontos
szempontot el ne felejtsenek: hogy
gyermekeiknek mély gyökereket és er s
szárnyakat adjanak.
GYÖKEREIK: a családjuk története
által beletagozódnak egy nemzet életébe is.
Ismerjék meg jól saját családjuk és
nemzetük nagyjait, azok tetteit. Lássák,
honnét jöttek, kinek mit köszönhetnek, és
mit kell nekik is folytatni. Ismerjék fel, hogy
nem légüres térbe születünk bele, mintha
soha senkit l sem függne az életük, és csak
k vannak a világon, mindenki más értük
él. Igazi biztonságot ad ez által a szül a
gyermekének.
SZÁRNYAKAT is kell adni a
gyermekeknek, hogy ne ragadjanak bele a
földi élet sekélyességébe. Jöv képet adni,
ahogy manapság mondják, célokat t zni
eléjük és bátorítani, hogy azt el is tudják
érni. Képességeiket felismerni és segíteni,
kibontakoztatni azokat, hiszen ezek a
legf bb eszközök a célok elérésében.
Nos csodálatos feladata ez a
szül knek,
de
ugyanezt
teszi
ANYASZENTEGYHÁZUNK,
EGYHÁZANYÁNK is advent idején.
A hit gyökereit ereszti mélyebbre,
amikor az ószövetségi ígéreteket, és a
Messiásra várakozó hív k seregét vonultatja
fel el ttünk. Követésükre buzdít minket.
A remény szárnyait adja meg újra és újra,
amikor a jövendölések beteljesülésével
igazolja, hogy Isten szavai mindig valóra
válnak. Számíthatunk rá ma is. A kett
között pedig ott lobog a szeretet fénye, és ott
feszül a b nbánat lélekújító ereje.
Ezért hívjuk a kedves testvéreket
adventi készül désre a négy hét folyamán,
hogy együtt gondolkodjunk el az
üdvösségtörténet hajdani és mai üzeneteir l.
Advent során minden hétf n ½ 6-tól ½ 7ig
a Millenniumi Házba hívjuk a
testvéreket,
Bibliai Beszélgetésre.
Minden alkalommal egy 20-30 perces
bibliai film vetítésével kapcsoljuk össze a
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karácsony titkáról való beszélgetést.
Szeretettel várunk minden érdekl d t, akár
templomba járó, akár a Biblia iránt
érdekl d és szeretne többet megtudni,
kérdéseire választ találni. A tervezett
program és témák a következ k:
november 29. – du ½ 5: Az els adventi
gyertya meggyújtása a Milleniumi Téren.
december 1. – Jézus szül földje ma. Mit
bizonyítanak az ásatások?
december 11. – (kivételesen csütörtök)
Hogyan mondja el Máté evangéliuma?
december 15. – Mi történt a népszámlálás
el tt? – Názáreti életképek.
december 22. – Milyen is lehetett az els
karácsony? – Betlehemi események.
Szeretettel várjuk a hitet mélyíteni
és a reményt er síteni vágyó testvéreinket.
2008. Adventjén Tisztelettel és szeretettel:
,
plébános

½

½

!"!#" " !$%&'#( $)'%* $+
A tervezett program és témák a
következ k:
November 29. – du ½ 5:
Az els adventi gyertya meggyújtása a
Milleniumi Téren.
december 1. – Jézus szül földje ma.
Mit bizonyítanak az ásatások?
december 11. – (kivételesen csütörtök)
Hogyan mondja el Máté evangéliuma a
gyermekség történetet?
december 15. – Mi történt a
népszámlálás el tt? – Názáreti életképek.
december 22. – Milyen is lehetett az
els karácsony?
Betlehemi események.
Minden alkalommal egy 20-30 perces

Bajóti Kisbíró
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bibliai film
vetítésével
kapcsoljuk össze
a karácsony
titkáról való
beszélgetést.

SOÓS ÉVA
SÜVEGES ZOLTÁNNÉ
WUTZELNÉ KISS MAGDOLNA
VERES KÁROLYNÉ
VERES CINTIA

Szeretettel várunk minden érdekl d t,
akár templomba járó, akár a Biblia iránt
érdekl d és szeretne többet megtudni,
kérdéseire választ találni.

BATIK képek kiállítása

Katona Vilmosné képei

November 7-t l láthatók a tokodi Batik
szakkör képei a Millenniumi Házban.

A batik -szó jávai eredet , jelentése írni,
olvasni, rajzolni- si textilfest technika.
Kifeszített textilre (selyem, vászon, puplin
stb.) forró viasszal rajzolva, ruhafestékkel,
si módon (Indonézia, Dél-Amerika)
dolgozunk, a kész képet - papír között kivasaljuk, ekkor látjuk a sok munkával és
id vel elkészült képet, a megszületett
"alkotást", amely nagy öröm a készít nek.

Süveges Zoltánné, Katona Vilmosné és a
közönségb l néhányan

Süveges Zoltánné

A szakkör tagjai, akik kiállítottak:
GRÓSZ LAJOSNÉ
HUBER ANDRÁSNÉ- szakkör vezet
KATONA VILMOSNÉ
LUKÁCS SÁNDORNÉ
ROBOTKA IMRE

Huber Andrásné
Képei

Bajóti Kisbíró az Önkormányzat lapja.
Felel"s kiadó: Bajóti Önkormányzat. Szerkeszti
a szerkeszt"bizottság.
Felel"s szerkeszt":Malagurszkiné Szabó Éva
Készült a Millenniumi Ház gondozásában.
ISSN 2060-2189 (Nyomtatott)
ISSN 2060-2197 (Online)
Tel.: 506 420. El"fizethet" és megvásárolható a
Millenniumi Házban. Ára: 60,. Forint
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Fejlesztések - Fejlesztések forrásai 2007 - 2008
Beruházási
volumen
Támogatás (bruttó)
Saját er
Hitel
Bevétel
Köztéri hulladékgy jt edényzet kihelyezése
356 000
100 000
0
256 000
Ravatalozó felújítási terv
300 000
0
0
300 000
Tüzoltószertár feújítási terv
300 000
0
0
260 000
Szabadság-Bánk Bán- Bottyán-Pet fi u.
felújítási terve
630 000
0
0
630 000
Szabadság-Bánk Bán- Bottyán-Pet fi u.
felújítása
Szabadság u cspadékvíz ülepít építési
költsége
Szabadság-Bánk Bán- Bottyán-Pet fi u.
m szaki ellen.
Ágybeszerzés
Óvoda akadálymentesítési pályázat
Játszótér építés
Térfigyel kamera rendszer
Arany J.u felújítási terve
Katona J. u felújítási terve
Dobozi M u felújítási terve
Dobozi M u felújítási költsége
Táncsics M. felújítása
József A u. burkolatépítési és csapadékvíz
elv. tereve
Nyergesújfalu-Bajót közlekedésbiztonsági
kerékpár út
Óvoda vizesblokk felújítás
ÖNHIKI I. 2007
ÖNHIKI III 2007
ÖNHIKI III 2008
ISTER-GRANUM fejlesztési támogatás
Holcim együttm ködési megállapodás
Telekértékesítés
Sport tábor 2007 - 2008
Takszöv. Bérleti díj
Zöld Bajótért Program

Támogatás forrása
Vállalkozások
Kistérség
Kistérség
Kistérség

5 930 035

355 119

2 967 000

2 607 916

Megyei kamatmentes hitel TEUT

186 000
150 000
222 000
8 649 000
355 776
100 000
100 000
100 000
10 765 248

0
0
0
4 649 000
0
0
0
0
5 382 624

0
0
0
0
0
0
0
0
0

186 000
150 000
222 000
4 000 000
355 776
100 000
100 000
100 000
5 382 624

Kistérség
Kistérség
Kistérség
Kistérség - Holcim
Kistérség
Kistérség
Kistérség
Kistérség
TEUT

960 000

0

0

960 000

Kistérség

64 442 642

20 019 849

0

44 422 793

KD.ROP csak a bajóti
szakasz

1 575 636
0
0
0
0
0
0
1 450 000
0
200 000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1 575 636
2 507 000
15 000 000
4 000 000
4 651 166
96 093 000
4 000 000
1 450 000
2 040 000
200 000

Saját
ÖTM
ÖTM
ÖTM
Ister Granum
Holcim
Saját
Kistérség
Saját
Kistérség

