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Bajóti Kisbíró

• A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA •

2011. január XXI. évfolyam 1.szám

Jó ütemben halad
Bajóton a Művelődési
Ház felújítása.
Az önkormányzat az
Öregkőaljai
Pincebarátok Köre
Egyesülettel összefogva
2010-ben pályázati
forrást nyert Integrált
Közösségi Szolgáltató
Tér kialakítására.
Sikeres közbeszerzési
eljárást követően a
beruházás 2010
októberében
elkezdődött, s a képek
tanúsága szerint is jó
ütemben halad. Az átadásra várhatóan 2011 júliusában kerülhet sor.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Bajót Község Önkormányzatának
képviselő-testület 2010. december 14-én
tartotta testületi ülésen, melyen az alábbi
rendeleteket fogadta el.
Bajót Község Önkormányzatának
12/2010.(12. 14) számú rendelete
a 2010. évi önkormányzati
költségvetésről
és a költségvetés végrehajtásának
szabályairól szóló
1/2010.( II. 25.)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 2010. évi költségvetésről alkotott 4/2010
(II..25)számú költségvetési rendeletét az
alábbiak szerint módosítja:
1.§
(1) A 2010. szeptember 1 és november
30-a között átvett támogatások miatt az
alaprendelet 3.§ (1) bekezdésében
megállapított

főösszegét
42.792 E Ft Felhalmozási kiadások
főösszegét
655 E Ft Felhalmozási
forráshiány
állapítja meg.
(2)A kiadási főösszegen belül a módosított
kiemelt előirányzatokat
51.780 E Ft személyi jellegű juttatások
12.841 E Ft munkaadókat terhelő járulék
55.241 E Ft dologi kiadás
31.423 E Ft támogatásértékű működési kiadás
2.583 E Ft működési célú pénzeszközátadás
államháztart. kívülre
14.824 E Ft társadalom- és szociálpolitikai juttatás
0 E Ft föld terület vásárlás
27.210 E Ft felújítás
3.312 E Ft intézményi beruházási kiadások
11.003 E Ft Támogatásértékű felhalmozási
kiadás óvoda felújítás
3.700 E Ft Működési tartalék
E Ft Felhalmozási tartalék

137.649 E Ft Működési bevételek
főösszegét
147.649 E Ft Működési kiadások
főösszegét
10.000E Ft Működési forráshiány
76.800 E Ft Felhalmozási bevételek
főösszegét
76.800 E Ft Felhalmozási kiadások
főösszegét
0 E Ft Felhalmozási
forráshiány
és az önkormányzat 2010. évi
164.690 E Ft Működési bevételek
főösszegét
174.035 E Ft Működési kiadások
főösszegét
9.345 E Ft Működési forráshiány
42.137 E Ft Felhalmozási bevételek

2.910 E Ft Felhalmozási kölcsön törlesztése
és kölcsön folyósítása
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
(3) Bajót Község Önkormányzat Képviselőtestülete a következő kiemelt bevételi
előirányzatokat határozza meg,
2.804 E Ft Intézményi
bevételek
79.121 E Ft Önkormányzatok
működési bevétele

működési
sajátos

47.127 E Ft Önkormányzatok
költségvetési támogatása
29.541 E Ft Véglegesen
pénzeszközök
( felhalmozási )

átvett
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21.521 E Ft Támogatásértékű működési
bevételek
116 E Ft Felhalmozási és tőke jellegű
bevétel
0 E Ft Felhalmozási kölcsön
26.597 E Ft Pénzforgalom
bevételek

nélküli

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 képviselőtestület.
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 2010.december 14-én lép
hatályba.
E
rendelet
hatályba
lépésével, egy időben a 1/2010 (
II.25.)sz. költségvetési rendelet 3.§. (1),
(2), (3), (4), bekezdése és a 4.§ (1) ,(8),
bekezdése hatályát veszíti.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző
gondoskodik.
Tóth Zoltán sk. polgármester
Tarnóczy Tünde sk. Körjegyző
Bajót Község Önkormányzatának
13/2010. (XII.14.) sz. rendelete a
települési szilárd hulladék kezeléséről
szóló 7/2007 (IV.5.) sz.
rendelet módosításról
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. 11. § (4) bekezdésében megjelölt 1.
sz. melléklet helyébe e rendelet 1. sz.
melléklete lép:
2. §
E rendelet 2011. január 1-én lép hatályba.
Tóth Zoltán sk. polgármester
Tarnóczy Tünde sk.körjegyző
1. számú melléklet
Közszolgáltatási szemétdíj mértéke
1. Lakossági kommunális
hulladékszolgáltatási díj, edénybérleti
díj és díjbeszedés nélkül
60 literes edény

188,-Ft+ÁFA/db/ürítés

80 literes edény

245,-Ft+ÁFA/db/ürítés

110 literes edény

329,- Ft+ÁFA/db/ürítés

120 literes edény

357,-Ft+ÁFA/db/ürítés

240 literes edény

695,-Ft+ÁFA/db/ürítés

770 literes edény

2188,-Ft+ÁFA/db/ürítés

1100 literes edény

3117,-Ft+ÁFA/db/ürítés

Zsák

270,-Ft+ÁFA/db/ürítés

2. Edénybérleti díj:
Edény típusa

Lakossági bérleti díj

1100 literes edény

1476.- Ft/hó+ÁFA

2,5 m3-es edény

2327,-Ft/hó+ÁFA

3 m3-es edény

2794,-Ft/hó+ÁFA

5 m3-es edény

3352,-Ft/hó+ÁFA

3. Díjszedés éves díja

996- Ft/db + ÁFA
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Bajót Község Önkormányzatának
14/2010 (XII.14.) sz. rendelete a
Bajót Község köztisztaságáról szóló
11/2003 (IX.11) sz.
rendelet módosításáról

Bajót Község képviselő-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
Tv. 16. § (1) bekezdésének és az árak
megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII.
Tv. 7. § (1) bekezdésének felhatalmazása
alapján, Bajót Község képviselő-testülete
által 2003 IX.11-én megalkotott és azt
követően kihirdetet 11/2003 (IX.11..) sz. KT
rendelet(Továbbiakban: R) az alábbiak
szerint módosul:
1. §
Az R. az alábbi 23/A §-sal egészül ki:
„23/A (1) Bajót Község Önkormányzatának
képviselő-testülete Bajót Község területén
a lakossági fogyasztóknál a 286 Ft/m3 +
ÁFA vízdíjat és 239 Ft/m3 + ÁFA
csatornadíjat állapít meg. Nem lakossági
fogyasztók esetében a képviselő-testület
420 Ft/m3 +ÁFA vízdíjat és 383
Ft/m3+ÁFA csatornadíjat állapít meg 2010
évre.”
(2) Az oktatási, egészségügyi és szociális
intézményeknél a lakossági árat kell
alkalmazni.
(3) A nyári időszakban (05.01.-07.31.) a
locsolt területtel rendelkező fogyasztóknál
az elvezetett szennyvíz díjának 10 %-át a
Hétforrás Kistérségi Vízmű Kft., mint
szolgáltató nem érvényesíti.”
2. §
(1) E rendelet 2011. január 1-én lép
hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépésével egy
időben a 21/2009 (XII.17.) KT rendelete
hatályát veszti.
(3) a rendelet kihirdetéséről a jegyző
gondoskodik.
Tóth Zoltán sk. polgármester
Tarnóczy Tünde sk. körjegyző
Bajót Község képviselő-testületének
15/2010 (XII. 14.) sz. KT. Rendelete
a helyi adókról
Bajót község képviselő-testülete a helyi
adókról szóló 1990. évi C. tv.
(továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésében

foglalt felhatalmazás alapján a helyi
adókról a következő önkormányzati
rendeletet alkotja:
I.
rész
Általános rendelkezések
1. §
(1) Az
önkormányzat
rendeletével
határozatlan időtartamra:
a) kommunális jellegű adót
vezet
be,
nevezetesen
magánszemélyek
kommunális adóját
b) helyi iparűzési adót vezet be
II.
rész
Az egyes adókra vonatkozó
különös rendelkezések
1. Kommunális jellegű adók
1.2. Magánszemélyek kommunális
adója.
2.§
Adómentességek
(1) Mentes
az
magánszemélyek
kommunális adójának megfizetése
alól:
a) valamennyi külterületi építmény
b) az
időskorúak
járadékában
részesülők
c) építési tilalom alatt lévő építési telek
tulajdonosa
d) a nem lakás céljára szolgáló épület
3. §
Adó mértéke
Az adó éves összege adóköteles
ingatlanonként 3000 Ft.
2. Helyi iparűzési adó
4. §
(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési
tevékenység esetén az adó évi mértéke az
adóalap 1,5%-a.
(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési
tevékenység esetén az ideiglenes iparűzési
adó mértéke 5000 Ft/nap
III.

Rész
5. §
Az adó megfizetése
(1) A
fizetési
kötelezettséget
a
bankszámlával
rendelkező
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adózónak átutalási megbízással,
bankszámlával nem rendelkező
adózónak
belföldi
postautalvánnyal,
vagy
folyószámlával történő utalással,
illetve a Duna Takarékszövetkezet
Bajóti
Fiókjánál
történő
készpénzfizetéssel kell teljesíteni a
következő számlákra:
a) Magánszemélyek
kommunális adója számla:
58600465-12005624
b) Iparűzési
adó
számla:
58600465-12005631
c) Bírság számla: 5860046512005648
d) Pótlék számla: 5860046512005655
6. §
(1) (1) Ez a rendelet 2011. január 01én lép hatályba. E rendelet hatályba
lépésével egy időben a 19/2006
(XII.07.) sz. KT rendelet, a 20/2007
(XI.28.) sz. KT. Rendelete, 17/2008
(XI.27.) hatályát veszti.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző
gondoskodik.

Tóth Zoltán sk .polgármester
Tarnóczy Tünde sk. Körjegyző
ANYAKÖNYVI HÍREK

Szeretettel köszöntjük azokat a bajóti lakosokat, akik
január hónapban ünneplik születés és névnapjukat
névnapjukat.
90. éves
Jámbor Gábor
50. házassági
évfordulójukat

ünneplik:
Galba István és
Monos Margit
Gratulálunk!

Aki örökre eltávozott közülünk

 Sinógli János (1949)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Köszönetnyilvánítás
Köszönöm
mindazoknak
akik
férjemet
utolsó
útjára
elkísérték,sírjára
virágot
hoztak
és
együttérzésüket
fejezték ki .
Felesége és gyermekei
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tisztelt Választópolgárok!
Mint Önök előtt is ismert, 2010 október
3-án minden településen lezajlottak a
helyi önkormányzati választások. Az új
törvényi rendelkezések szerint viszont
a korábbi években megszokott 9
képviselő helyett 2010. évben csak 6
képviselőre
szavazhattak
a
választópolgárok.
A
központi
intézkedés célja az volt, hogy a
képviselők számának csökkentésével
kiadásokat
lehessen
csökkenteni.
Viszont olyan településeken mint
például Bajót is, ahol a képviselők
tiszteletdíjat soha nem vettek fel,
sajnálatos módon csak a társadalmi
munkában
aktívan
részt
vevő,
segítséget nyújtó képviselők számát
sikerült ez által lecsökkenteni. Ezen
hátrány leküzdését hivatott szolgálni
az a jogszabály mely kimondja, hogy a
képviselő-testület
társadalmi
megbízatású, képviselő tagsággal nem
rendelkező alpolgármestert választhat
a választópolgárok közül.
2010. október 16-án megtartott alakuló
ülésén Tóth Zoltán polgármester
javaslatára, Bajót Község képviselőtestülete egyhangúlag úgy gondolta,
hogy
e
feladat
ellátására
legérdemesebb személy Török János
volt polgármester Úr. Török János
közel
30
éves
önkormányzati
tapasztalata alapján olyan szakmai
tudásra
tett
szert,
mely
nélkülözhetetlen
segítséget
tud
nyújtani az önkormányzat számára.
Bár „külsős” alpolgármesteri tisztsége
szavazati joggal nem ruházza fel Török
Jánost, de javaslataival, ötleteivel
továbbra is Bajót Község javát tudja így
szolgálni.
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Köszönjük segítségét, köszöntjük a
Bajót-i lakosságért dolgozók soraiban.
Bajót Község Önkormányzata
Tisztelt Nyugdíjasok!

Az utóbbi időszakban a nyugdíjasok terhére
elkövetett bűncselekményekkel összefüggésben
az alábbiakra szeretnénk felhívni szíves
figyelmüket.
A nyugdíjak nem bankszámlára történő
folyósítását kizárólag a Magyar Posta Zrt.
munkatársai végzik, a nyugdíjbiztosítási
igazgatási szervek dolgozói az ellátások
folyósításában egyáltalán nem működnek
közre. Erre figyelemmel a nyugdíjbiztosítási
igazgatóságok dolgozói nem kézbesítenek sem
nyugdíjat, sem pedig egyéb ellátást, így nem
keresik fel Önöket ilyen célból.
Kérem, hogy amennyiben ismeretlen személyek
a nyugdíjbiztosítási igazgatóság nevében a fenti
indokkal keresik meg Önöket, szíveskedjenek
értesíteni
a
lakóhelyük
szerinti
rendőrkapitányságot.
Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság

KITÜNTETÉS
Tudomásunkra jutott, hogy falunk
szülötte Birkés Kelemen 2010 október
25-én
a
Sándor-palotában
a
köztársasági
elnöktől
a
Magyar
Köztársasági Érdemrend tiszti kereszt
kitüntetést
vette
át,
társadalmi,
közéleti tevékenysége elismeréséül.
Birkés Kelemen Bajóton született és
nevelkedett, de Lábatlanra nősült és ott
él 44 éve. Ő a POFOSZ megyei
szervezetének elnöke.
A továbbiakban beszéljen erről ő maga.
1951-ben röpcédulát gyártottunk és
terjesztettünk
-KI
az
orosszal,
független Magyarországot- szöveggel,
Sinkó Ferenc barátommal, aki jelenleg
is Bajóton él. Ezért engem kizártak az
ország összes középiskolájából, s
mindkettőnket 1év lakhelyelhagyási
tilalommal büntettek. Ez csak kezdete
volt
a
további
folyamatos
megfigyelésnek és zaklatásnak amelyek
a rendszerváltásig tartottak.

Ezek után dolgoznom kellett előbb Tszben majd a szénbányában. Csak egy év
múlva folytathattam a középiskolát, de
főiskolára jó eredményeim ellenére
sem juthattam be. Esti és levelező
tagozaton két diplomát szereztem.
Tizenöt éve vagyok a magyar Politikai
Foglyok Szövetségének ( POFOSZ )
megyei elnöke. 286 regisztrált POFOSZ
tag életét segítjük, akik szemben álltak
a diktatúrával ( főleg 1956 után ) és
ezért
megtorlást
szenvedtek
el.
Szervezetünk napi politikán kívüli
tevékenysége a tagok érdekvédelme,
hagyományteremtés
és
ápolás,
emlékhelyek létrehozása és gondozása.
Munkámat teljesen ingyen, társadalmi
tevékenységként végzem. Ezt
a
munkát
értékelték
fontosnak
és
eredményesnek,
ezért
kaptam
a
kitüntetést. Korábban már megkaptam
a
Köztársasági
Érdemrend
Kiskeresztjét ( most Lovagkereszt a
neve ) az 1956-os Emléklapot, a
Hazáért Érdemrendet és számos állami,
városi
és
szervezeti
elismerést.
Megtiszteltetés volt számomra, hogy a
megyében számos közéleti személynek
kitüntetést adhattam át. Teljesség
igénye nélkül: Dr. Völner Pál? Bencsik
János, Michl József, dr. Molnár Attila,
Steiner
Tamás, Czermann
János,
Szenes Lajos és több POFOSZ tagnak.
Munkámat a POFOSZ –ban helyettesem
Sinkó Ferenc segíti, akit a szervezet
szintén
a
Hazáért
Arany
Érdemkereszttel
tüntetett
ki.
A
köztársasági elnöktől pedig 1956-os
Érdem érmet és Szabadság Hőse
kitüntetést kapott.
Mindketten tagjai vagyunk a Délalföldi
56-os Vitézi Rendnek, melyben az
Esztergomi kerület hadnagya Sinkó
Ferenc.
Befejezésként még annyit, szeretném
tovább folytatni ezt a tevékenységet,
mert fontosnak ítélem, mert erre
kötelez az az erkölcsi elismerés amit
eddigi munkámért kaptam.
Ez az írás a Lábatlani Hírmondóban és
a Komárom megyei Hídlap megjelent
interjú nyomán készült
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Sinkó Ferenc

FELHÍVÁS
Tisztelt
bajóti
lakosok,
az
Öregkőaljai
Pincebarátok
szervezetének
tagsága
úgy
határozott, hogy a bajóti szőlőknek
és
szőlőskerteknek
védőszentet
ábrázoló szobrot állít. A védőszent
Szent Orbán lenne. A szobor helyéül
szolgáló területet részben egyik szőlő
és pincetulajdonos Kriszeg Sándor
ajánlotta föl, más részben közterület.
A
munkák
elkezdődtek,
a
tereprendezés, a támfal építése,
betonozása, a talapzat betonozása, a
térkövezés megtörtént, rövidesen
elkészül a támfal valamint a szobor
talapzatának burkolása is.
A téli időszakban szeretnénk magát a
szobrot elkészíttetni, majd tavasszal
Orbán napján ünnepélyesen fölavatni.
Más településen is igen szép szokás
volt, hogy lehetőséget biztosítottak a
szobor
megvalósulásának
támogatására.
Mi is szeretnénk nyílttá tenni a
támogatás lehetőségét úgy, hogy
bármilyen
összegű
támogatást
szívesen veszünk.
Aki 3 000,- Ft ( három ezer ) vagy
annál nagyobb összeggel támogatja a
szobor megvalósulását, annak nevét
egy e célra készített márványtáblára
föliratjuk, hogy az utódok is tudják
és emlékezzenek a támogatókra.
A fölajánlásokat átvételi elismervény
ellenében:
Krajcsovszki Ferenc
T.sz. 06-70/311-4044

Motúz Gyula
T.sz. 06-30/360-9773
Fekete Gábor
T.sz. 06-70/701-2193
Török János
T.sz. 06-30/439-5935
elnökségi tagoknál lehet megtenni,
valamint a Duna Takarékszövetkezet
bajóti
fiókjánál vezetett :
58600465-11048008 számla számra
lehet átutalni /befiezetni/
A
átutalásnál megjegyzésként kérjük
mejelölni:” szobor építésre”
Bízva
összefogásukban,
támogatásukban a felajánlásaikat
előre is köszönjük.

Könyvtári hírek

Néhány statisztikai
adat:
Az elmúlt
év”legszorgalmasabb”
olvasói voltak
Sinkó Ferenc
Horváth Andrea
Csontos Tiborné
Basa Tamara
Legtöbbször kölcsönzött könyvek
.( a fiatalok körében )
Újhold, Twiligth, Napfogyatkozás
Legolvasotabb szerző:

Stephenie Mayer
Lőrinc L. László Dan Brown
A magyar írók közül sokan olvassák
Szabó Magda és Wass Albert
regényeit.
A legújabb könyvekből leolvasottabb:
Frei Tamás: A megmentő című könyve

8

Szépkorúak köszöntése
Ma délelőtt( január 19-én)egy bajóti szépkorú
köszöntésére került sor otthonában. Id.
Jámbor Gábor 90.-ik születésnapját ünnepli.
A család kérésére az ebből az alkalomból
Orbán Viktor miniszter elnök Úr által kiállított
oklevél
átadására
és
az
ünnepelt
köszöntésére Bajót község önkormányzata
részéről Tóth Zoltán polgármestert és
Tarnóczy Tünde jegyző asszonyt kérte fel.
Gábor bácsi jó egészségnek örvend, a
köszöntést örömmel vette. A látogatás
alkalmával katona emlékeiről is mesélt.


A Magyar Kultúra Napja
A Magyar Kultúra Napja nem tartozik a
hivatalos, piros betűs ünnepek közé, de már
hosszú évek óta egyre eredményesebben hívja
fel a figyelmet azokra a tárgyi és szellemi
értékekre,
melyeket
méltán
érezhetünk
magunkénak
.A dátum apropóját az az esemény szolgálja,
hogy Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én fejezte

Bajóti Kisbíró
be a Himnusz megírását. Ennek emlékére 1989től január 22-én a Magyar Kultúra Napját
ünnepeljük.
Ezen a napon különböző rendezvények
emlékeztetnek
minket
évezredes
hagyományainkra, gyökereinkre, múltunkra.
Talán ezen a napon sikerül felhívni a figyelmet
azokra az értékekre, amelyeket az évszázadok
alatt
sikerült
megőrizni.
Január 22-e környékén nagyobb hangsúlyt
kapnak
a
kulturális
rendezvények.
Egy - egy program, esemény kapcsán sokan,
sokféle módon próbálnak megmutatni, átadni
valamit kulturális, művészeti életünk értékeiből.
2011 Liszt Év a zeneszerző születésének
200. évfordulója alkalmából
Liszt
Ferenc
születésének
kétszázadik évfordulója most
módot kínál számunkra, hogy még
jobban megismerhessük a XIX.
századi
Európát
lenyűgöző
reprezentatív személyiséget, a
magyarságát és európai látókörét,
művészi elmélyültségét és világfias
eleganciáját, zajosan ünnepelt virtuozitását és
meghitten vallásos devócióját egyszerre ámultató
férfiút. A gazdag életű muzsikust, akinek egyéniségén
és művein keresztül nemcsak a korabeli zenei élet, de
a XIX. századi magyar és európai kultúra és
társadalom megannyi más területe is elénk tárulhat. Az
emlékév programjai éppenséggel Liszt Ferenc emberi
és művészi alkatának, személyiségének sokrétűségét
kívánják bemutatni, hogy e komplexitás érzékeltetése
révén egyszerre kerüljünk közelebb a bicentenáriumán
ünnepelt komponistához és szerteágazó működésének
társadalmi és társasági, tárgyi és szellemi
környezetéhez.
Forrás: Internet
”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
Szerető gazdira vár
4 tacskó-keverék
5 hónapos kiskutya.
Érdeklődni lehet:
33/ 449-134
telefonszámon
Bajóti Kisbíró az Önkormányzat lapja. Felelős
kiadó: Bajóti Önkormányzat. Szerkeszti a
szerkesztőbizottság.
Felelős szerkesztő:Malagurszkiné Szabó Éva Készült
a Millenniumi Ház gondozásában.
ISSN 2060-2189 (Nyomtatott)
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Bajóti Kisbíró
ISSN 2060-2197 (Online)
Tel.: 506 420. Előfizethető és megvásárolható a
Millenniumi Házban. Ára: 60,. Forint

