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• A B A J Ó T I ÖN KO R MÁ N YZ AT L A P J A •

2009. október XIX évfolyam 10. szám

Október az útátadások hónapja
Október 10-én felavatták a Bajót- Nyergesújfalu között a főúttal párhuzamosan
kialakított kerékpárutat. Az új kerékpárút hossza 3,1 kilométer, átlagosan 2,5
méter széles. A 124 milliós beruházás
európai uniós és állami támogatással
készült. A nyergesieknek 54,9 millió, a
bajótiaknak 19,4 millió forintba került a
beruházás. A kivitelező a Bánkúti Endre
vezette Árkádok Kft volt. Miskolci József
Nyergesújfalu és Tóth Zoltán Bajót
polgármestere kiemelte a két szomszédos
település eredményes együttműködését,
amely követendő példa lehetne az ország
más szegletében is.

Az október hetedikén tartott ünnepélyes átadón Tóth Zoltán
polgármester és Márta Irén a Holcim kommunikációs igazgatója mondott
rövid köszöntőt és vágták át közösen az Arany János utca átadását
jelentő szalagot

Aszfalt burkolatot kapott a mintegy
120 méter hosszú Arany János utca
Bajóton. A beruházás a helyi
önkormányzat
és
a
Holcim
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Hungária Zrt. összefogásával hárommillió forintból valósult meg.
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Bajót
Község
Önkormányzatának
képviselő-testület 2009. szeptember 14én tartotta testületi ülését, melyen az
alábbi rendeleteket fogadta el:
Bajót Község Önkormányzata 15/2009
(IX.14.) sz. Kt rendelete a községi
köztemetőről és temetkezési
tevékenységről szóló 9/2007 (IV.26.) sz.
Kt rendelet módosításáról

Bajót
Község
önkormányzatának
Képviselő-testülete
(továbbiakban:
képviselő-testület)
a
helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV.
Törvény
16.
§.
(1)
bekezdésében, továbbá a temetőkről
és a temetkezésről szóló 1999. évi
XLIII. törvény (a továbbiakban: TeTv.)
42. §-ában kapott felhatalmazás
alapján – a TeTv. Végrehajtására
kiadott
145/1999.(X.
1.)
Korm.
rendelet (a továbbiakban: TeR.)
rendelkezéseire is figyelemmel a
9/2007 (IV.26.) sz. Kt rendeletét
(továbbiakban: R) az alábbiak szerint
módosítja:
1. §
Az R 4. § az alábbi bekezdéssel egészül
ki:
„(10) A temető nagykapujának kulcsát a
sírkövet készítő vállalkozók Bajót Község
Önkormányzatának (2533. Bajót Kossuth
L. u. 69.) vehetik át. A kulcs átvételét (név
, időpont) az önkormányzatnál vezetet
nyilvántartásba be kell írni. A kulcsot a
napi munka végeztével, de legkésőbb
15.30 óráig szintén Bajót Község
Önkormányzatának
helységébe
kell
leadni. A leadás tényét a nyilvántartásba
rögzíteni kell.
(11) A temetőben munkát végző
vállalkozó a munka megkezdése előtt
Bajót Község Önkormányzat részére a
munkája során használt áram és víz
igénybevétele fejébe 1800 Ft-ot fizet. A
vállalkozó számara a kapukulcs csak az

1800 Ft-os díj befizetését igazoló
bizonylat felmutatása után adható át.
(12) a vállalkozó a temető területén
hétköznap 7.30 -15.00-ig végezhet
munkát.
2. § .
(1). E rendelet 2009. szeptember 16-án
lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző
gondoskodik.
Tóth Zoltán sk. polgármester
Tarnóczy Tünde sk.körjegyző

Bajót Község Önkormányzatának
16/2009.(IX.14.) sz. rendelete,
a szociális igazgatásról és szociális
ellátásról szóló 10/2005.(IX.15.) sz.
ÖK rendelet módosításáról.
Bajót Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
helyi
önkormányzatokról
szóló 1990.évi
LXV. Tv. 16.§. (1) bekezdésében, a
szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III.tv., 10.§
(1) bek.26.§. 32.§ (1), (3) 37/D.§ (5)
bek. 38.§ (9).bek. 43/B (1) bel- 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 tv. 19.§ (1) bek.
36. § (1), 38. § (1)- bek 71.§ (3). bek.
112.§. (2) d pontjában, 160.§ (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján a szociális ellátások helyi
szabályairól szóló 10/2005.(IX.15.)
számú rendeletét ( továbbiakban:R)
az alábbiakban módosítja:
1. §.
Az R. 2. §-a törlésre kerül.
2. §.
Az R. 4. § (10) bekezdése helyébe az
alábbi rendelkezés lép:
„(10) A normatív és az e rendeletben
meghatározott lakásfenntartási támogatás
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megállapítása I. fokon a polgármester
hatásköre.”
3. §.
Az R. 6.§. (2) bekezdése helyébe az
alábbi szöveg lép:
„Sürgős szükség esetén, ha az igénylő
életkörülményei az azonnali segítséget
indokolja – különösen betegség, kórházi
ápolás, baleset, Munkaügyi Hivatallal
kapcsolatos együttműködés tejesítéséhez
utazási költségtérítés – vagy a kérelmező
a 6. § (1) (3) bekezdésekben foglaltaknak
nem felel meg, és életkörülményeiben
olyan rendkívüli helyzet áll amely
átmeneti segély kifizetését indokolja,
számára a polgármester átruházott
hatáskörben
maximum
20.000
Ft
átmeneti segélyt állapíthat meg. A 20.000
Ft átmeneti segély ismételten vagy
részletekben havi rendszerességgel is
megállapítható.
4. §.
(1). E rendelet 2009. szeptember 16-án
lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző
gondoskodik.
Tóth Zoltán sk. polgármester
Tarnóczy Tünde sk. körjegyző
Bajót Község Önkormányzatának 17
/2009 (IX. 14.) sz. KT rendelete az
önkormányzat tulajdonát képező
ingóságok bérleti díjáról
Bajót Község Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 16. §. (1)
bekezdésében
foglaltak
alapján
a
következő
rendeletet
alkotja
az
önkormányzat
tulajdonát
képező
ingóságok bérleti díjáról.
1.§
Általános, értelmező rendelkezések
(1) Bajót Község Önkormányzatának
(továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonát
képező ingóságok bérbe adását a
polgármesterre ruházza át.
(3) Az ingóságokat zenés rendezvény
céljára
csak
felelős
rendezőség
megjelölésével lehet kiadni.

(4) Önkormányzati rendezvény céljára
bármely ingóság igénybe vehető.
(5) hétvége: péntek 13.00-hétfő 8.00-ig
2. §
Díjmentes és díjköteles tevékenységek
(1)
Díjmentes kör:
a) Bajót Község Önkormányzata és
bizottságai,
Kernstok
Károly
Általános Iskola, Bóbita Óvoda,
b) Cigány Kisebbségi Önkormányzati
képviselő-testülete általi igénylés.
c) a bajóti székhellyel rendelkező
civil szerveztek
d) egyéb esetben a polgármester
dönthet
az
ingóságok
térítésmentes bérbeadásáról.
e) A
Római
Katolikus
egyházközösség helyi szervezte
(2)

Díjköteles kör:
a) az (1) bekezdésben meg nem
jelölt
szervezetek,
magánemberek,
jogi
személyiséggel rendelkező és jogi
személyiség nélküli gazdasági
társaságok, költségvetési szervek
által
szervezet
bármilyen
rendezvény.
b) Az önkormányzat ingóságainak az
(1) bekezdésben fel nem sorolt
célra való igénybevétele és
szolgáltatás esetén.
c) A választási eljárásról szóló 1997.
évi C tv-ben meghatározott
kampány céljára,

3. §
Bérleti díj és szolgáltatások
fizetésének módja
(1)
Az önkormányzati ingóságok
bérlése esetén a bérleti díjat előre
átutalással vagy készpénzben (Bajót
Kossuth L. u. 69. sz. alatti házipénztári
befizetéssel) kell megfizetni Bajót Község
Önkormányzata részére.
4. §
Egyes ingóságok bérleti díjai
a)
Az
önkormányzat
tulajdonát
képező
ingóságok
bérleti
díja
hétköznapokon:
a) sörpadok 500 Ft/nap/sörpad
b) sörasztal 500/nap/sörasztal
c) garnitúra (1 db sörasztal és 2 db
sörpad) 800 Ft/nap/garnitúra
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d) sátor 5000 Ft/nap/sátor
e) Művelődési
házban
található
asztal 500 Ft/nap/asztal
f) Művelődési házban található pad
500 Ft/nap/pad
g) Művelődési
házban
található
padra és asztalra garnitúra 800
Ft/nap/garnitúra
b)
Az önkormányzat tulajdonát
képező ingóságok bérleti díja
hétvégéken:
c) sörpadok 800 Ft/hétvége/sörpad
d) sörasztal 800 Ft/hétvége/sörpad
e) garnitúra (1 db sörasztal és 2 db
sörpad) 1200 Ft/nap/garnitúra
f) sátor 8000 Ft/hétvége/sátor
g) Művelődési
házban
található
asztal 500 Ft/hétvége/asztal
h) Művelődési házban található pad
500 Ft/hétvége/pad
i) Művelődési
házban
található
padra és asztalra garnitúra 800
Ft/hétvége/garnitúra
j)

Az
önkormányzat
tulajdonát
képező
egyéb
ingóságok
bérbeadásáról a képviselő-testület
egyedi határozat alapján dönt.
5. §
Záró rendelkezések
(1)
jelen rendelet 2009. szeptember
16-án lép hatályba. Az 2009. szeptember
16-a előtt bejegyzett bérlésekre e
rendeletet még nem kell alkalmazni.
(2)
A rendelet kihirdetéséről a jegyző
gondoskodik.
Tóth Zoltán sk polgármester
Tarnóczy Tünde sk körjegyző
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Szeretettel köszöntjük azokat a bajóti lakosokat, akik
október ünneplik születés és névnapjukat.
70 éves
Tafferner
Józsefné
(Török Erzsébet )
80 éves
Izsó József

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk Bajót Község
Önkormányzati
Képviselőtestületének 2009. november 13-án
( péntek ) 17 órakor a Művelődési
házban tartandó
K Ö Z M E G H A L L G A T Á S RA
Tóth Zoltán sk. polgármester
==============================
Tisztelt Lakosság!
Ebben az évben is számos pályázat került
benyújtásra, valamint nyertes pályázatok
kerültek megvalósításra. Ezekről szeretnék
néhány sorban tájékoztatást adni az
alábbiakban:
Óvoda tetőrekonstrukciójára, valamint a
nyílászárók
cseréjére
benyújtott
Önkormányzati Minisztérium által kiírt
pályázati forrásból a kivitelezéshez szükséges
forrást elnyertük. A nyertes kivitelező
kiválasztása érdekében a közbeszerzési
eljárást Nyergesújfaluval közösen lefolytattuk.
Sajnos érvényes pályázat a magas vállalási
árak miatt nem volt. Újabb közbeszerzési
eljárást kell lefolytatnunk, ami a beruházás
várható megvalósítását a jövő év tavaszára
tolhatja. Eredményes közbeszerzési eljárás
esetén és, ha az időjárás engedi, természetesen
törekedni fogunk a mielőbbi megvalósításra.
A ravatalozó felújítására az UMVP III
tengelyében lett pályázat benyújtva. Döntésre
10. hó 06-án került sor. Az elnyert támogatási
összeg 7 426 264 Ft. Az önrész mértéke 25%.
A beruházás várhatóan még ebben az évben
megkezdődik.
A tűzoltó szertár felújítására szintén az
UMVP III tengelyében lett pályázat
benyújtva. Ez a pályázat is nyertes pályázat
lett, a döntés e hó 07-én született. Az elnyert
támogatási összeg 3 457 419 Ft. Az önrész
mértéke itt is 25%. A beruházás várhatóan
még ebben az évben megkezdődik.
A művelődési ház felújítására benyújtott
IKSZT pályázat az első fordulón túljutott, a
második forduló teljesítéséhez szükséges
előkészületek megtörténtek. E hónap 15-vel
az Öreg-kő aljai Pincebarátok Köre
Egyesülettel
kötött
együttműködési
megállapodásnak megfelelően a második
fordulóra a végleges műszaki tartalommal a
pályázat benyújtásra került. Döntés az év vége
felé várható. Az elnyerhető támogatási összeg
200 000 euro, közel 54 mFt. A támogatás
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100%.os, önrészt így a fejlesztés nem igényel.
Az előkészítés költsége azonban eléri a 800
000 Ft.-ot.
A Katona József utca felújítására a TEUT
forrásaira lett pályázat benyújtva. A pályázat
forráshiány miatt tartalék státuszba került.
Az önkormányzat informatikai eszközeinek
fejlesztésére,
valamint
a
bútorzat
korszerűsítése tárgyában A CÉDE forrásra
lett pályázat benyújtva. Ez a pályázat is
forráshiány miatt tartalék státuszba került.
Ismételten pályázatot nyújtottunk be az Öregkő – Szabadság utcák csapadékvíz
elvezetésének rendezésére. A pályázat
beadására 10. hó 14-én került sor.
A nyár folyamán a háziorvosi szolgálat
átszervezése miatt szükséges volt az orvosi
rendelő, szolgálati lakás, gyógyszertár
épületegyüttes
tekintetében
néhány
átalakításra,
korszerűsítésre.
Ez
a
fűtésrendszer teljes rekonstrukcióját, a
villamos hálózat felújítását, a vízellátás
különválasztását, valamint az orvosi rendelő
önkormányzat által történő teljes felszerelését
jelentette. A rendelő berendezésének egy
része Hajós doktor úrtól történő megváltással
valósult meg. Az átalakítások, felszerelések
összes költsége közel 3 mFt. volt.
A napközi fűtésrendszerének leválasztása az
iskolai fűtésrendszerről is szükségessé vált a
jelentős
hőveszteség
megakadályozása
érdekében. Ennek a kivitelezése is
folyamatban van. Az orvosi komplexum
felújításából visszamaradt gázkazán és
gázkémény kerül beépítésre, így a költségek
egy jelentős része megspórolásra kerül.
A Holcim Hungária Zrt.-vel érvényben lévő
együttműködési megállapodás keretében
felújításra került az Arany János utca.
Pótoltuk a takarékszövetkezet melletti
vízelvezető árkon átvezető járdahíd korlátjait,
a megrongált templom lépcsőkorlátot
helyreállítottuk, valamint az Arany János utca
sarkán lévő fahíd korlátjait is kicseréltük. A
beruházás 3 mFt.-ba került.
Átadásra került a Nyergesújfalu – Bajót
kerékpárút.
A
műszaki
bejárás
hiánypótlásainak
teljesítése
után
a
használatbavételi engedély kiadására is sor
kerül.
Kiépítésre került a Petőfi utcát a Kossuth L.
utcával összekötő köz. Patakhíd, járda,
valamint vízelvezetés lett kialakítva.
Tisztelettel:Tóth Zoltán polgármester
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„RUBIN DIPLOMÁT” kapott özv. id.
Steinhausz Béláné sz. Tímár Éva
Az idén 90 éves tanárnő 1963 és 1977
között,
nyugdíjasként
1986-ig
tanította a bajóti alsó és felső
tagozatos gyerekeket.
A győri Nyugt-Dunántúli Egyetem
Apáczai Csere János Kara adta ki a
„Rubin Diplomát” a csopaki és a
bajóti iskola javaslatára. Ebből az
alkalomból köszöntötték a bajóti
iskola vezetői, volt diákjai és Bajót
Község
Önkormányzata
Bajótért
Díjat adományozta a tanárnőnek aki
szeretettel és nagyon jól emlékszik az
itt eltöltött éveire.
Gratulálunk .


Örvényesi konferencia
Szeptember 19-20-án országos szakmai
konferenciát
tartott
a
Fejlesztőés
Gyógypedagógusok Egyesülete a festői
szépségű balatonparti Örvényesen. Nagy
örömünkre a Kernstok Károly Általános
Iskolát két pedagógusunk képviselte: Dudásné
Szabó Ibolya, bajóti tagintézményünk vezetője
és
Karnis
Mária
gyógypedagógus,
mozgásterapeuta. Őket kérdezem az ott
elhangzottakról:
Hogyan
szereztetek
tudomást
a
konferenciáról?
K. M.: Több, mint egy éve tanácsadója
vagyok az Egyesület honlapján működő
szakmai
fórumnak.
Itt
tájékoztattam
rendszeresen az érdeklődő szülőket és a
kollégákat a bajóti iskolánkban folyó
mozgásterápiás
komplex
fejlesztő
programunkról. Így ért az a megtiszteltetés,
hogy tartsak előadást az Egyesület II.
Országos
Konferenciáján.
Ennek
természetesen örömmel tettem eleget.
- Milyen jellegűű volt a konferencia?
K. M.: Noha sokan voltunk, mégis nagyon
családias hangulatban telt el a két nap. Az
elméleti előadásokat gyakorlati bemutatók
váltogatták.
Még
saját
készítésű
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dekorációkat is hozhattunk haza magunkkal.
Egyik kollégánk saját fejlesztésű játékcsaládját
„ próbálta ki” rajtunk.
- Hogyan fogadták a Te előőadásodat?
K. M.: Szerénytelenség nélkül állíthatom, hogy
nagy érdeklődéssel. Előzetesen videofilmet
készítettünk iskolánkban, hogy mindenki
számára érthető és szemléletes legyen
programunk lényege. A vetítés alatt és után sok
kérdés érkezett hozzánk.
D-né Sz. I.: Többen arra voltak kíváncsiak,
hogyan
engedhetjük
meg
magunknak
manapság ezt a
kéttanáros „luxust” az
oktatásban. Sok intézményben országszerte
még a törvényben előírtak betartását sem teszi
lehetővé a fenntartó. Örömmel számoltunk be
arról, hogy mind Bajót, mind Nyergesújfalu
önkormányzata a minőségi oktatásra nagy
gondot fordít. Pedagógiai Programunk
módosításában lefektettük, hogy a Sajátos
Nevelési Igényű tanulók osztályfokonként heti
8 óra rehabilitációs ill. fejlesztő foglalkozásban
részesüljenek, mely magába foglalja a tanulási
nehézségek
megelőzését
szolgáló
mozgásterápiát is.
- Mik a tapasztalatotok a 2. éve folyó
programmal kapcsolatban?
K. M.: A tavalyi 1. osztályosaink 2/3-a 80 %
fölötti teljesítménnyel zárta a tanévet. A
Játékház tankönyvcsaládról is nagyon jó a
tapasztalatunk, ezután felmenő rendszerben ezt
fogjuk használni a 4. osztályig.
- Köszönjük, hogy elvittétek „jó hírünket”, és
további sikeres munkát kívánok!
Mihelik Magdolna
önkormányzati titkár
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺



Olvasni jó!

Sokat hallhatjuk manapság,
és saját gyermekeinkkel
kapcsolatban is tapasztalhatjuk, hogy a
gyerekek többsége sajnos nem szeret olvasni.
Pedig az olvasás egyrészt az ismeretszerzés
legfontosabb eszköze, másrészt igen hasznos
és kellemes időtöltés is.
Ebben a tanévben kitaláltunk és bevezettünk
két programot, mellyel tanulóink érdeklődését
szeretnénk felkelteni a meséken keresztül az
olvasás, a könyv szeretete iránt.
A másodikosok a tananyagon kívül kérhetnek
és kapnak egy mesét, melyet otthon

elolvasnak, és az iskolában elmesélik, miről is
szólt. A tartalom elmondására általában az
óraközi szünetekben kerítünk időt. A jutalmuk
egy „bagoly”-kép, amit a tantermük falán egy
gyűjtőtáblára tehetnek fel. Ha 10 baglyot
összegyűjtenek, jutalomkönyvet kapnak érte.
A másik programunk egy 7 fordulóból álló
„Meseverseny”. Erre 8-8 tanuló jelentkezhetett
a 2., 3. és 4. osztályból. A versenyen egy mesét
kell elolvasniuk, és néhány feladaton keresztül
a szövegértésükről tanúbizonyságot adni.
Minden fordulóban a „leggyengébb láncszem”
esik ki, de senki sem búcsúzik ajándék nélkül.
Az osztályok is gyűjtik összesítve a pontokat.
Így a tanévzáró ünnepélyen fogjuk jutalmazni
a 3 egyéni győztest és a legtöbb pontot
összegyűjtő osztályt.
Reméljük, minél több tanulónkkal tudjuk
megszerettetni az olvasást, és egyben
fejlesztjük szövegértésüket is, melyre nagy
szükségük lesz további iskolai tanulmányaik
során.
Tantestület
☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯
Szelektív hulladékgyűjtés az iskolában
Mindenki tudja, hogy az állami megszorítások
következtében minden közintézmény, többek között a mi
iskolánk is szűkös költségvetéssel működik. Ezért
minden olyan dolgot kipróbálunk, ami segít a
spórolásban. Évek óta gyűjtjük a papírt a lakosság
segítségével, az itt kapott pénzt immáron hagyománnyá
váló Ki? Mit? Tud?!,illetve a tanév végi jutalomkönyvek
finanszírozására fordítjuk. A tanulók környezettudatos
magatartásának kialakítása érdekében évek óta gyűjtjük
a műanyagkupakokat, amivel egy beteg kislány
gyógyulását segítettük valamint az óvodások
pályázatához is hozzájárultunk e módon. Szelektíven
gyűjtjük a műanyag palackokat, az elhasznált elemet,
telefon akkumulátorokat.
Minden olyan dolgot kitalálunk, ami iskolánkat az ÖKO
ISKOLA cím elnyerése felé viszi.
Ha már ennyi dolgot gyűjtünk, úgy gondoltuk, hogy jó
lenne, ha egy kis pénzt is tudnánk keresni vele. Ezért a
farsangi bál bevételének egy részét egy PET palack
zsugorító berendezés vásárlására fordítottuk. Ezzel a
géppel nemcsak a műanyag, hanem az alumínium
dobozokat is össze lehet zsugorítani(fél L-től 2 L-ig),
majd ezekért (csak a gép által zsugorított!) dobozokért
pénzt lehet kapni. Ezért abban kérjük a lakosság
segítségét,hogy a háztartásokban összegyűlt, nem
összetaposott PET palackokat illetve az alumínium
dobozokat (sörös, colás) személyesen vagy az
iskolásokon keresztül szíveskedjenek intézményünkbe
eljuttatni.
Reméljük, hogy ily módon összegyűjtött forintokat
hasznos dolgokra tudjuk költeni!
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Köszönettel: a gyerekek és a pedagógusok

T Á J É K O Z T A T Á S
Értesítjük a település gazdálkodóit, hogy a falugazdász személye és az
ügyfélfogadás rendje további intézkedésig az alábbiak szerint módosul:
Schlett Béla
elérhetőségei: 33/403-825 Esztergomi Falugazdász Körzetközponti Iroda
mobiltelefon: 06 20 912 4350

Esztergom

Körzetközponti Iroda

Széchenyi tér 6.

kedd
csütörtök
péntek

8.00-16.00
8.00-16.00
8.00-12.00

Süttő

Polgármesteri Hivatal

Templom tér 9.

hétfő

11.30-13.00

Lábatlan

Polgármesteri Hivatal

József A. u. 60.

hétfő

13.00-14.00

Nyergesújfalu Tömegszerv.Székháza

Bartók B. u. 1.

hétfő

14.00-15.00

Piliscsév

Polgármesteri Hivatal

Hősök tere 9.

szerda

8.00-9.30

Leányvár

Polgármesteri Hivatal

Erzsébet u. 88.

szerda

10.00-11.30

Kesztölc

Polgármesteri Hivatal

Szabadság tér 11.

szerda

11.45-13.45

Tatabánya, 2009. október 2.
MgSzH
HIRDETMÉNY
BURSA HUNGARICA felsőoktatási
ösztöndíj pályázat
Bajót
Község
Önkormányzat
képviselőtestülete
a
BURSA
HUNGARICA
Felsőoktatási
Önkormányzati
Ösztöndíjpályázathoz
való csatlakozásról
2009. szeptember 14-i ülésén döntött.
Bajóton állandó lakóhellyel rendelkező
hátrányos szociális helyzetű
nappali tagozatos felsőoktatási hallgatók,
valamint felsőoktatási tanulmányokat 2010-ben kezdeni kívánó
fiatalok számára pályázatot ír ki.
A pályázat kiírásának időpontja: 2009.
október 1.
A pályázat benyújtási határideje: 2009.
október 31.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást
kaphatnak az Önkormányzatnál, a pályázati űrlap ugyanitt
beszerezhető.
Tóth Zoltán polgármester

Komárom-Esztergom Megyei
Földművelésügyi Igazgatóság

Élelmiszersegély - program Bajóton.
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal az EU Élelmiszersegély program céljára
az
intervenciós
készlet
felhasználásával
élelmiszersegélyt
biztosít
Magyarország
legrászorulóbb
személyei
számára.
Az
élelmiszersegély-program
lebonyolításában
alvállalkozóként
közreműködik
az
Egyházmegyei Karitász. Az MVH jogosult
annak meghatározására, hogy melyik települést
vonják be a programba. Bajót község is ezek
között volt.
Programról szóló rendelet:
„2009-es
költségvetési
év
terhére
a
tagállamoknak nyújtott támogatásra vonatkozó
terv elfogadásáról szóló 983/2008 /EK rendelete
szerint. 2/6. melyet az MVH közleményben tette
közzé.
Az
MVH
jogosult
annak
meghatározására, hogy a segélyszervezetek a
számukra átadott élelmiszer mennyiségét az EU
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Élelmiszersegély-program
végrehajtásába
bevont települések között milyen mértékben
osszák fel, továbbá, mely településen jogosultak,
illetve nem jogosultak bevonni a programba.”
Ezzel a jogosultsággal keresték meg a helyi
Karitász csoportot és kérték a segítséget az
adomány kiosztásához. A listán azok a rászoruló
személyek és családok nevei szerepeltek, akik
szociális és pénzügyi rászorultság alapján
részesülhetnek az élelmiszersegélyből. Az
előírások szerint összeállított listát MVH hagyta
jóvá és engedélyezte az általa meghatározott
mennyiségű tartós élelmiszer kiosztását.
Figyelembe vették tehát a rászorulók jövedelmi
viszonyát, életkörülményeit és életmódját. Az
MVH vagy általa megbízott szervezet
rendszeresen ellenőrzi az adminisztrációt, illetve
helyszíni ellenőrzést is végez a szabályszerű
kiosztás érdekében.
Magam részéről köszönöm a lehetőséget hogy
ebben a segítségnyújtásban részt vehettem.
Köszönöm mindazoknak, akik szeretettel és
önkéntesen segítségünkre voltak a szervezésben
a lepakolásban és a kiosztásban.
Ferenczy Rudolfné
Karitász régió vezető.
Virágos Bajótért 2009 díjazottai
Legtöbb lakossági szavazat alapján.
Molnár Zsolt Szabadság u.
Képviselőtestület szavazatai alapján:
Gődér Sándor Kossuth L.u
Mező Attila Petőfi u.
A testület megdícsérte Katona Sándor
Szabadság utcai kertjét.
````````````````````````````````````````````````````

In memoriam 1956
Képek Görgényi István festőművész művészeti
hagyatékából
Bajót, 2009. október 23.A kiállítást megnyitja: P.
Tóth Enikő művészettörténész
Görgényi István festőművész egy bánhidai
bányászcsalád gyermekeként született 1917-ben.
Szákszenden
pásztorként, Kispécén
cselédként,
a
kisgyóni
bányában
csapatcsillésként
dolgozott.
Az
országot
járva

Bajóti Kisbíró
alkalmi munkákat vállalt.
Aba Novák Vilmos és Bottka Miklós főiskolai
tanárok műtermében fejlesztette rajztudását. A
Képzőművészeti Főiskolán Rudnay Gyula
tanítványaként, 1942-ben szerzett diplomát.
Tanulmányúton volt Bécsben és Münchenben.
Tanulmányai befejeztével visszatért Tatabányára,
ahol
bányászként
dolgozott.
Később
rajztanárként és grafikusként tevékenykedett.
Bekapcsolódott a Bányász Képzőművész Kör
munkájába, 1957-58-ban vezetője is volt a
szakkörnek. A Művészeti Alap tagja volt.
1973-ban hunyt el Tatabányán.
Görgényi István művészi hagyatékában külön
tematikai egységet képviselnek az 1956-os
forradalomhoz kapcsolódó, 1950-es és 1960-as
években készült festmények. A bajóti Milleniumi
Házban ezen alkotások közül válogatott
festményeket mutatunk be.

SZERETETTEL VÁRUNK
MINDEN ÉRDEKLŐDŐT AZ
56--os EMLÉMŰHÖZ
2009.. OKTÓBER 23--án
10.ÓRÁRA EGY RÖVID
MEGEMLÉKEZÉSRE, MAJD
A MILLENNIUMI
HÁZBAN KEZDŐDŐ,
GÖRGÉNYI ISTVÁN
FESTŐM
VÉSZ
FEST MŰVÉSZ
KIÁLLÍTÁSÁNAK
MEGNYITÓJÁRA.
BAJÓT KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA,
MŰVELŐDÉSI ÉS
SPORTBIZOTTSÁG
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