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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
 
Bajót Község Képviselő-testület május 28-án 
tartotta testületi ülését, melyen megtárgyalta 
és elfogadta Bajót Község 
Önkormányzatának Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 9/2007(IV.26.) sz. 
rendelet módosítását és a benyújtott 
pályázatok miatt szükségessé vált 
költségvetési rendelet módosítását. 

Bajót Község Önkormányzat Képviselő-
testületének 

10/2009 (V. 28.) sz. rendelete 
Az Önkormányzat és szervei 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 9/2007(IV.26.) sz. rendelet 

módosításáról 
Bajót Község Önkormányzat képviselő – 
testülete a helyi önkormányzatról szóló és 
módosított 1990. évi LXV.tv.( 
továbbiakban:Ötv.) 1§ (6) bekezdése a) 
pontjában, valamint a 18.§ (1) bekezdésében 
foglalt felhatalmazás alapján az Ötv. 
szabályainak kiegészítéseként az 
önkormányzat és szervei szervezeti és 
működési szabályzatának (továbbiakban: 
Szabályzat)megállapítására megalkotott 
9/2007(IV.26.) sz. rendeletét ( továbbiakban: 
R) az alábbiak szerint módosítja. 
Az R. az alábbi 8/A §-sal egészül ki 

(1) Bajót Község Önkormányzatának 
alaptevékenységei: 

a) 2009. december 31-ig hatályos 
 
Önkormányzat 

       Régi Szakfeladatok 

14034 
Kisegítő mezőgazdasági 
szolgáltatás 

631211 
Közutak, hidak, alagutak 
üzemeltetése 

751153 
Önkormányzatok igazgatási 
tevékenysége 

751164 Kisebbségi önkormányzat 

751845 Város és községgazdálkodás 

751867 Köztemető 

751878 Közvilágítás 

751922 
Önkorm.és 
többcélú.kistérs.társ.elsz. 

751966 
Önkorm.és 
többcélú.kist.tár.fel.nem.terv.elsz. 

851219 Háziorvosi szolgálat 

851297 Védőnői szolgálat 

853233 Házi segítségnyújtás 

853255 Szociális étkeztetés 

853311 
Rendszeres szociális pénzbeni 
ellátások 

853333 Munkanélküli ellátások 

853344 Eseti pénzbeli szociális ellátások 

853355 
Eseti pénzbeli gyermekvédelmi 
ellátások 

902113 Települési hulladékok 

921815 Művelődési otthon 

923127 Közművelődési könyvtári feladatok 
 
B) 2010. január 1-től hatályos 
Önkormányzat 
 Új Szakfeladatok 

522110 
Közutak, hidak, alagutak 
üzemeltetése, fenntartása 

682001 Lakóingatlan bérbeadása 

682002 
Nem lakóingatlan bérbeadása, 
üzemeltetése 

841126 

Önkormányzatok és  többcélú 
kistérségi társulások igazgatási 
tevékenysége 

841902 Központi költségvetési befizetések 
841112 Önkormányzati jogalkotás 

841127 

Települési kisebbségi 
önkormányzatok igazgatási 
tevékenysége 

841403 
Város és községgazdálkodási 
m.n.s. szolgáltatások 

960302 
Köztemető-fenntartás és 
működtetés 

841401 

Önkormányzatok közbeszerzési 
eljárásainak lebonyolításával 
összefüggő szolgáltatások 

841402 Közvilágítás 

841133 
Adó, illeték kiszabása, beszedése, 
adóellenőrzés 

841901 

Önkormányzatok, valamint 
többcélú kistérségi társulások 
elszámolása 

862101 Háziorvosi alapellátás 

869041 
Család-és nővédelmi 
egészségügyi gondozás 

889922 Házi segítségnyújtás 
889921 Szociális étkeztetés 
882111 Rendszeres szociális segély 
882112 Időskorúak járadéka 

882113 
Lakásfenntartási támogatás 
normatív alapon 

882115 Ápolási díj alanyi jogon 
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882116 Ápolási díj méltányossági alapon 

882117 
Rendszeres gyermekvédelmi 
pénzbeli ellátás 

882118 
Kiegészítő gyermekvédelmi 
támogatás 

882119 Óvodáztatási támogatás 
882122 Átmeneti segély 
882123 Temetési segély 

882124 
Rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatás 

882125 
Mozgáskorlátozottak közlekedési 
támogatása 

882129 
Egyéb önkormányzati eseti 
pénzbeli ellátások 

381103 
Települési hulladék vegyes 
begyűjtése, szállítása, átrakása 

910501 
Közművelődési tevékenységek és 
támogatásuk.   

910123 Könyvtári szolgáltatások 

889942 
Önkormányzat által nyújtott 
lakástámogatás 

650000 Biztosítás, viszontbiztosítás 
890441 Közcélú foglalkoztatás 
890442 Közhasznú foglalkoztatás 

 
Kisegítő tevékenység 
       

      Kisegítő tevékenysége arányának felső 
határa a szerv kiadásaiban: 0,5 % 

( bérbeadás, fénymásolás, Internet 
használati díj ) 
8/A 
2009. december  31-ig hatályos  
 

751153 
Önkormányzatok igazgatási 
tevékenysége 

921815 Művelődési otthon 

923127 
Közművelődési könyvtári 
feladatok 

 
2010. január 1-től hatályos 
 

841126 

Önkormányzatok és többcélú 
kistérségi társulások igazgatási 
tevékenysége 

910501 
Közművelődésitevékenységek és 
támogatásuk.   

910123 Könyvtári szolgáltatások 
 

2. § 
 

(1) jelen rendelet 2009. június 1-én lép 
hatályba 

(2) A rendelet kihirdetésről a körjegyző 
gondoskodik. 
 

Tóth Zoltán sk. Tarnóczy Tünde sk. 
  Polgármester   körjegyző 
 

Bajót Község Önkormányzatának 
11/2009.(05-28) számú rendelete 

a 2008. évi önkormányzati költségvetésről 
és a költségvetés végrehajtásának szabályairól 

szóló 
4 /2009.( II. 11.)számú rendeletének 

módosításáról 
Bajót Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

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 2009. 

évi költségvetésről alkotott 4/2009 (II..11)számú 

költségvetési rendeletét az alábbiak szerint 

módosítja: 

1.§ 

 (1) (1) A 2009. január 1 és május 28-a között 

átvett támogatások miatt az alaprendelet 3.§ (1) 

bekezdésében megállapított  

136.524 E Ft Működési kiadással 
22.817 E Ft Felhalmozási kiadással 

123.189 E Ft  Működési bevétellel 
28.817 E Ft Felhalmozási bevétellel 
13.335 E Ft  Működési forráshiánnyal 

 
és az önkormányzat 2009. évi  
 

139.352 E Ft Módosított működési 
kiadással 

29.452 E Ft Módosított felhalmozási 
kiadással 

139.080 E Ft  Módosított működési 
bevétellel 

29.724 E Ft Módosított felhalmozási 
bevétellel 

13.335 E Ft  Működési forráshiánnyal 
állapítja meg. 
(2)A kiadási főösszegen belül a módosított 
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kiemelt előirányzatokat 
38.436 E Ft személyi jellegű juttatások 

11.027 E Ft munkaadókat terhelő járulék 

49.702 E Ft dologi kiadás 

30.127 E Ft támogatásértékű működési kiadás 

2.919 E Ft működési célú pénzeszközátadás  
államháztart. kívülre 

5.253 E Ft társadalom- és szociálpolitikai 
juttatás 

1.000 E Ft Kamatkiadások ( folyószámla hitel 
kamata ) 

7.256 E Ft felújítás 

20.226 E Ft intézményi beruházási kiadások 

487 E Ft Felhalmozási tartalék 

888 E Ft Működési tartalék 

1.483 E Ft Felhalmozási kölcsön törlesztés 

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg. 

(3) Bajót Község Önkormányzat Képviselő-
testülete a következő kiemelt bevételi 
előirányzatokat határozza meg, 

1.726 E Ft Intézményi működési bevételek 

79.597 E Ft Önkormányzatok sajátos 
működési bevétele 

29.407 E Ft Önkormányzatok költségvetési 
támogatása 

19.131 E Ft Véglegesen átvett pénzeszközök 
( felhalmozási ) 

12.449 E Ft Támogatásértékű működési 
bevételek 

13.159 E Ft Pénzforgalom nélküli bevételek 

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. számú 

melléklet szerint állapítja meg a képviselő-

testület. 

2.§ 

Az önkormányzat, valamint a költségvetési 

szervei, módosítás utáni előirányzatát a 

6,11,15,15/a,16,16/a, számú mellékletek 

tartalmazzák 

3.§ 

(1) Ez a rendelet 2009. május 28-án lép hatályba. 

E rendelet hatályba lépésével, egy időben a 

4/2009 ( II.11.)sz. költségvetési rendelet 3.§. 

(1), (2), (3), (4), bekezdése és a 4.§ (1) ,(8), 

bekezdése hatályát veszíti. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző 

gondoskodik. 

Tarnóczy Tünde sk. Tóth Zoltán sk. 
körjegyző polgármester 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~Szeretettel köszöntjük azokat a bajóti lakosokat, akik Szeretettel köszöntjük azokat a bajóti lakosokat, akik Szeretettel köszöntjük azokat a bajóti lakosokat, akik Szeretettel köszöntjük azokat a bajóti lakosokat, akik 
júniusban ünneplik születés és névnapjukat.júniusban ünneplik születés és névnapjukat.júniusban ünneplik születés és névnapjukat.júniusban ünneplik születés és névnapjukat.    
 
70 éves 
Sinkó Kelemenné ( 
Pogány Erzsébet) 
 
75 éves 
Molnár Ede Istvánné 
(Lukács Mária) 
 
85 éves 
 
Krajcsiir Ferenc 
 

ANYAKÖNYVI HÍREK 
 
Aki közülünk örökre távozott: 
����Motúz Gáborné ( Kovács Katalin )  1923 
 

Köszönetnyilvánítás 
Köszönetet mondunk mindazoknak akik édesanyánk 
temetésénrészt vettek, fájdalmunkban osztoztak és 
sírjára virágot hoztak. 

Lánya és unokái 

EP választásról röviden 

2009.06.07-én európai parlamenti 
képviselőkre szavaztunk. A szavazók  arról 
döntöttek, hogy a listát állító nyolc párt közül 
melyek küldhetnek összesen 22 jelöltet az 
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Európai Unió 736 tagú testületébe, az 
Európai Parlamentbe. 
Községünkben rendben zajlott le a választás. 
Kétszeri átszámolás után a következő 
eredmények születtek ( 32%-os részvételi 
arány mellett): 

Szavazásra jogosultak száma 1228 fő 

Megjelent szavazók 393 fő 

Érvénytelen szavazatok 10 fő 

Érvényes szavazatok 383 fő 

A szavazatok megosztása pártonként 

FIDESZ 236 

SZDSZ 6 

MCF ROMA Ö. 2 

MUNKÁSPÁRT 2 

MSZP 58 

JOBBIK 64 

LMP-HP 4 

MDF 11 

 
Bejutott képviselők száma az országos 
eredmények ismeretében: 

FIDESZ 14 fő 

MSZP 4 fő 

Jobbik 3 fő 

MDF 1 fő 

Tisztelettel: Bodnár Sándor 

                     H.V.B. elnök 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Egészségünk megőrzése érdekében, amit az 
emlőszűrésről tudni érdemes 

 
Az egészség megőrzésének többféle módja ismert 
ma már. Tudnunk kell azonban, hogy nem 
elegendő egészségesen táplálkozni, mozogni, 
kerülni kell a dohányzást és az alkoholfogyasztást. 
Figyelnünk kell egészségi állapotunkat is, 
melynek egyik lehetséges  módja a szűrővizsgálat. 
A szűrővizsgálatokkal elkerülhető több súlyos 
daganatos megbetegedés, illetve korán felismerve 
jó eredménnyel gyógyíthatók. 
A népegészségügyi célú, célzott 
szűrővizsgálatoknak egyik fontos jellemzője, 

hogy behíváson alapul. 
Néhány gondolat az emlőszűrésről 
A kétévenként esedékes szűrővizsgálat a 45-65 
éves hölgyeket érinti. A szűrővizsgálat célja, hogy 
az emlők röntgenvizsgálatával felderítse a még 
nem is tapintható rendellenességeket. A vizsgálat 
rövid ideig tart, a szükséges adatok rögzítése után 
a szakasszisztens az emlők megtapintását 
követően felvételeket készít az emlőkről. Az 
emlők összenyomása- ami a jól értékelhető képek 
készítését szolgálja- csak ritkán okoz kisebb 
kellemetlenséget. 
A behíváson alapuló emlőszűrés kétévenként 
esedékes, ajánlott azonban havonta figyelemmel 
kísérni az emlők állapotát és ha bármilyen 
elváltozást észlelünk forduljunk orvoshoz. A 
vizsgálat rövid ideig tart, gyakorlatilag 
kockázatmentes és általában fájdalmatlan. 
Bíztatjuk tehát azokat, akik kézhez kapják az 
emlőszűrésre szóló behívólevelet, éljenek a 
szűrővizsgálat lehetőségével. 
A MammAlba Kft Emlőszűrő Állomása Bajóton 
2009. június 25-26-án a Hősök terén felállított, 
korszerűen felszerelt szűrőkamionban végzi a 
vizsgálatot. 
További részletes információ kérhető: 
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 
Közép-Dunántúli Regionális Intézete 
Kaszásné Zsidákovits Ildikó 
szűrési koordinációs munkatárs 
Tel: 34/ 309 448 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Június 14-én óriási élményben volt 

részük a Bajóti 
óvodásoknak.  
Komáromba voltunk a 
Lovas színházban, ahol 
(csak óvodások részére) 
betekintést nyertünk, 
hogyan gyakorolnak 
lovasok és lovak az 
előadásra. Közel másfél 
órás bemutatót a 

gyerekek tátott szájjal nézték végig, hiszen 
ilyet még nem láttak. (meg kell jegyeznem, én 
sem.) Ezúton 
szeretnék 
köszönetet 
mondani, Dr. 
Völner Pál Úrnak, 
a Megyei 
Közgyűlés 
Elnökének, hogy 
lehetővé tette 
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számunkra a színházlátogatást. 
A gyermekek, az óvoda dolgozói és a szülők 
nevében:     

  Paul Zoltánné 
             Önkormányzati Képviselő 

MÁJUS 25. CSALÁDI NAP AZ 
ÓVODÁBAN  

 
Idén volt az első Családi nap az óvodában. 

Gyerekeknek a délelött folyamán mókás 
arcfestésben lehetett részük. Hatalmas 
ugrálóvárban élvezhették az ugrálást. 
Közben az óvónők kézműves 
foglalkozással foglalták le a gyerekeket. A 
szülők boldogan mosolyogva nézték 
gyermekeiket. A déli pihenő után újra 
kezdödött a móka. Bábelőadást 
nézhettünk, és utána 100Folk Celsius 

együttes két 
tagjának zenei 

műsorát 
élvezhettük. 

Önfeledt játéktól 
elfáradva, megjött 
a gyerekek 
étvágya és az 

egyszerű 
zsiroskenyérnek is nagy sikere volt. Jól 
érezték magukat a résztvevők.  

Köszönetet szeretnénk mondani az 
óvónőknek, hogy megszervezték, és 

szeret
nénk, 
ha ez 

hagyo
mányö

rző 
lenne. 

 

 

                                                         
Szülők 

 

Elbúcsúztak az óvodások 

2009-2010-es tanév 1. osztálya 

Árendás Mária                         Horváth Róbert 
Bús Kevin                                Horváth iktória 
Egri Szabolcs                           KovácsGyőző 
Egri Vivien                                Kríszeg Dorina 
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Horváth József                     Szarka  Hajnalka 
                                             Vályogos Kamilla 
 
 
 
       Verseny – fellépés - vetélkedő 

A Bajóti Nyugdíjas klub és a Jázmin 
Népviseletes Asszonykórus programjai 

 A Nyugdíjas Klubszövetség „Életet az 
éveknek” Fejér és Komárom-Esztergom 
megye klubjai számára indított 4 fordulós 
egészségügyi témájú verseny eredmény 
hírdetésére május 25-én került sor 
Székesfehérváron. A versenyben résztvevő 
bajóti Nyugdíjasklub részéről 4 fő kapott ide 
meghívást. Nagyon szoros volt a küzdelem, 
hiszen 1-1 pont eltérés volt az egyes 
helyezések között. Az 52 induló csapat közül 
mi a 6. helyezést értük el, ami nagy öröm 
számunkra, hiszen eddig ilyen versenyen 
nem vettünk még részt. 

Köszönjük a verseny során kapott hasznos 
információkat, díjat és vendéglátást a 
Klubszövetségnek és a Richter Gedeon Rt-
nek. 

Május 30-án Szadára látogatott el a Jázmin 
Népviseletes Asszonykórus.  

Megtekintettük a gyönyörű pihenőkertben 
lévő Székely Bertalan Múzeumot, ahol 
eredetiben láthattunk Székely-képeket. 
Elsétáltunk a község Millenniumi parkjába, 
majd a régi Grassalkovich-kúriában lévő 
Faluházban léptünk fel, ahol hét nyugdíjas 
klub szerepelt az ország különböző tájairól 
szebbnél-szebb népviseletekben. 

Örültünk a meghívásnak és köszönjük a jó 
hangulatú, kedves vendéglátást. 

 Nyugdíjas klubunk június 4-én ismét 
Székesfehérvárra volt hivatalos, az 
„Otthonunk Európa Program” 
vetélkedősorozat regionális döntőjére, mely a 
Szent István Művelődési Házban került 
megrendezésre. A döntő feladatai - a 
megelőző 3 forduló kérdéseihez hasonlóan 
egyáltalán nem voltak könnyűek - nagyon sok 
témát felöleltek az EU-ról, a tagországok 
életéről. 

 

Érdekes ismeretekre tehettünk szert, jó érzés 
volt kipróbálni tudásunkat és részt venni az 

izgalmas vetélkedőn. Jól éreztük magunkat. 

Balázs Józsefné 

��������������������������������������������������������������������������������    

   
Kettős születésnap 

„Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon 
a helyen mindnyájan együtt voltak”. 
Egyszerre olyan zúgás támadt az égből , 
mintha csak heves szélvész közeledett volna 
és egészen betöltötte a házat ahol ültek. 
majd lángnyelvek jelentek meg nekik 
szétoszolva, és leereszkedtek mindegyikükre. 
Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és 
különböző nyelveken kezdtek el beszélni úgy, 
ahogy a lélek szólásra indította őket. ( 
Apostolok cselekedeti ) 
Ekkor Péter prédikálni kezdett, beszédére 
sokan figyeltek, követték, megalakultak az 
első keresztény gyülekezetek. Az egyház 
megszületett. 
Erre az eseményre emlékezvén gyűltek össze 
a hívek a templomban,  a szentmise után a 

plébánia udvarán a hagyományos pünkösdi 
műsorra. A hittanos gyermekek kedves, 

vidám 
szórakoztató 

műsort adtak. 
A korábbi 

évekhez 
hasonlóan az 

ünnepség 
végén adták át az egyházközség  
„Az 
év 
emb
ere 
díjá”-
t 
Fere
nczy 
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Évának és Molnár Alajos atyának 
fáradhatatlan  

munkájukért.Legvégül az egyházközségi 
képviselő-testület tagjai, a hittanos 
gyermekek, a Harmónia énekkar műsorral 
köszöntötte a 60 éves atyát az egyházközség 
minden tagja nevében. 

 
Kné 

 
Pedagógusnapi köszöntő 

Donászi Magda: Ma szívünk ünnepel... 
Ma nem tanulni jöttünk. 

Ma szívünk ünnepel. 
A hálát, amit érzek: 

miképpen mondjam el? 

Szétszáll a szó a szélben, 
habár mélyről fakad, 
s e nyíló rózsa élte 

pár nap vagy óra csak. 

Emlékek kötnek össze: 
szavak, számok, betűk. 
Utunk, akárhová visz, 
követnek mindenütt. 

Emlékünk egyre több lesz, 
tudásunk mind nagyobb, 
Hálás szívvel köszöntünk 

tanárt s ünnepnapot.  

Szeretettel köszöntjük a pedagogusnap 
alkalmából tanítónéninket Kati nénit, és a többi 
tanárt.                                                       2. osztály                                                  
 ��������������������������������������������������������������������������������  

Tetőjavítás, tetőfedés munkákat vállalok 
 

Új tetők , régi tetők javítása, átrakása. Kisebb, 
nagyobb munkák: bontás javítás,féltetők 

készítése korrekt árakon. 
Nagy Sándor 

ács- állványozó 

���� 30/ 5416330 

nagyacs@freemail.hu    
����������������������������������������������������������������������������������������    
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