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• A BAJÓ TI Ö N KO RM ÁN YZAT LAPJA •

2011. október XXI. évfolyam 10. szám

A Művelődési Házban október 2-án a Harmónia együttes és a Harmonika
Zenekar koncertjével ünnepeltük a zene világnapját. A Harmónia együttes
költők (Kozma László, Nagy László, Beney Zsuzsa, Garai Gábor, Weöres
Sándor,) megzenésített verseit énekelte. A Harmonika Zenekar népszerű
klasszikus darabokat adott elő, többek között Rossini: Macska duettjét,
szólót énekelt Szádóczkiné Török Yvett és Gurgulits Mihályné. Nagy tetszést
aratott Schmidt Attila harmonika szólója is. A műsort Arany Zsolt karmester
hangszerelésében Örökzöld Zenei Antikvárium zárta..
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Bajót
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete 2011. szeptember 22én tartotta testületi ülését, melyen az
alábbi rendelteket alkotta:
Bajót Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének10/2011. (IX.22.)
önkormányzati rendelete a szociális
ellátások helyi szabályairól szóló
6/2011.(IV.26.) rendelet módosításáról
Bajót
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 10.§. (1) bek, 26.§., 32.§. (1),(3)
bek., 37/D.§. (5) bek., 38.§. (9) bek.,
43/B.§. (1) bek., 45.§. (1),(2) bek., 47.§.
(1),(4) bek., 50.§. (2) bek., 92.§. (1), (2)
bek. kapott felhatalmazás alapján, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény
8.
§
(4)
bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. §
A szociális ellátások helyi
szabályairól szóló 6/2011.(IV.26.) számú
rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1)
bekezdése
helyébe
a
következő
rendelkezés lép:
„(1) A kérelmező a szociális támogatás
megállapítása érdekében írásbeli kérelmét
a
jogszabályban
előírt
formanyomtatványon köteles benyújtani
vagy jegyzőkönyvbe foglalt nyilatkozatot
kell tennie a szociális támogatás
igényléséről.”
2. §
A R. 4. § (6) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(6) A (2) – (5) bekezdésben felsoroltak
ellenőrzése
szúrópróbaszerűen,
bejelentés, vagy hivatalos tudomásszerzés
útján szerzett információ alapján, helyszíni
szemle formájában történik. Az ellenőrzés
tapasztalatait
minden
esetben
jegyzőkönyvbe kell rögzíteni, a kifogásolt
állapotról – amennyiben lehetséges –
fényképfelvételt kell készíteni és azt a
jegyzőkönyvhöz
mellékelni,
a
jegyzőkönyvet
pedig
az
ellenőrzött
személy
bérpótló
juttatásra
való
jogosultságát
megállapító
ügyében
keletkezet iratanyagához kell csatolni.”

3. §
A R. 5. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
„5. § (1) Nem nyújtható támogatás annak,
aki
az
alábbiakban
meghatározott
lakás
alapterületénél
nagyobb lakásban lakik:
a. a háztartásban lakó egy
személy esetén
35 m2
b. a háztartásban lakó
két személy esetén 45 m2
c. a háztartásban lakó
három személy esetén
55 m2
d. a háztartásban lakó
négy személy esetén
65 m2
e. ha négy személynél
több lakik a háztartásban a d. pontban
megjelölt lakásnagyság és minden további
személy után 5-5 m2, de legfeljebb a
jogosult által lakott lakás nagysága.
(2) A községben a komfort nélküli,
félkomfortos és komfortos lakások után
adható lakásfenntartási támogatás.
(3) A helyi lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a
háztartásában
az
egy
fogyasztási
egységre jutó havi jövedelem nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 250 %-át.

(4) A lakásfenntartási támogatásnál
figyelembe vett költség az egy
négyzetméterre jutó havi költség,
melynek összege 450 Ft.
(5) A lakásfenntartási támogatás egy
hónapra jutó összege nem lehet kevesebb
2.500,- Ft-nál.
(6) A támogatás havi részletekben
vagy egy összegben is kifizethető,
valamint természetbeni támogatásként is
megállapítható. A támogatás formájáról a
támogatást
megállapító
határozatban
rendelkezni kell.
(7) A
támogatás
folyósításának
időtartama legfeljebb 1 év.
(8)a kérelmek benyújtása az év során
folyamatos.
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(9) A támogatás megállapítása I.
fokon a polgármester hatásköre.”

4. § (1) A R. 7. § (2) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(2) Sürgős szükség esetén, ha az
igénylő életkörülményei az azonnali
segítséget
indokolják
–
különösen
betegség,
kórházi
ápolás,
baleset,
Munkaügyi
Hivatallal
kapcsolatos
együttműködés
tejesítéséhez
utazási
költségtérítés – számára a polgármester
átruházott hatáskörben maximum 20.000
Ft átmeneti segélyt állapíthat meg. Ebben
az esetben a megállapításhoz csak írásos
kérelem és a igénylés okát igazoló
dokumentum (idézés, beutaló, recept, stb.)
szükséges. A 20.000 Ft átmeneti segély
ismételten
vagy
részletekben
havi
rendszerességgel is megállapítható.
4. § (2) A R. 9. § (1) bekezdés a) pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) a kérelmező családjában az egy
főre számított havi jövedelem nem
haladhatja meg az öregségi nyugdíj
legkisebb összegének
250 %,
egyedülálló esetén a 300 %-át,”
5. § (1) A R. 10. § (1) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
(1) A személyes gondoskodást
nyújtó ellátások körében az önkormányzat
a. alapellátásként étkeztetést és
jelzőrendszeres házi segítségnyújtást,
b.
családsegítő
szolgáltatást
biztosít.
(2)
A R. 10. § (6) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A személyes gondoskodás
körébe tatozó ellátásért térítési díjat
kell
fizetni.
A
térítési
díj
megállapítását és a befizetés rendjét
a szociális étkeztetés díjáról szóló
önkormányzati
rendelet
szabályozza.”
6. § Hatályát veszti a R. 1. § (1) bekezdés
a) pontja, a 10.§ (1) bekezdés c) pontja, 3)
és (5) bekezdés második mondata,
valamint a 13. § (1) bekezdése.
7. § Ez a rendelet 2011. október 1-én lép
hatályba, és az azt követő napon hatályát
veszti.
Tóth Zoltán sk. polgármester

Dérné dr. Varga Katalin sk. mb. körjegyző
Bajót Község Önkormányzat Képviselőtestületének
11/2011. (IX.28.) önkormányzati
rendelete
a „Virágos és tiszta Bajótért”
mozgalom díjazásáról szóló
4/2007 (II.14.) sz. rendelet
módosításáról
Bajót
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. §
(2) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, az Alkotmány 44/A. § (1)
bekezdésének f) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1.§ A „Virágos és tiszta Bajótért”
mozgalom díjazásáról szóló 4/2007 (II.14.)
sz. rendelet 4. §-a a következő (2)
bekezdéssel egészül ki:
„(2) A bírálat során a cél a településképet
meghatározó módon javító ingatlanok
kiválasztása,
melynek
keretében
a
Képviselő-testület által alkalmazott bírálati
szempontok:
a) Az ingatlant határoló közterület
rendezettsége (magába foglalja közterületi
zöldfelületek gondozottsága, fásszárú
növények állapota):
rendezett (10 pont) – kevésbé rendezett (5
pont) - elhanyagolt (0)
b) Közterület virágosítása egynyári, évelő
lágyszárúakkal:
számos kiültetett virág (10 pont) –
virágosított (5 pont) - nem virágosított (0
pont)
c)Udvar rendezettsége:
rendezett (5 pont) – elhanyagolt, illetve
nem látszik az utcáról (0)
d) Udvar virágosítása egynyári., évelő
lágyszárúakkal:
Virágosított (5 pont) – nem virágosított,
illetve nem látszik az utcáról (0
pont)
e) Épület állapota: rendezett (10 pont) –
elhanyagolt (0)
f) Épület hatása a településképre,
elhelyezkedése a településen:
frekventált
helyen
(Kossuth
utca,
kerékpárút határán) található (5 pont) –
nem frekventált helyen található (4 pont)
g)Az ingatlan az elmúlt években bekerült a
jutalmazásra javasolt ingatlanok körébe:
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igen (1 pont) – nem (0 pont)”
2. § Ez a rendelet 2011. október 1-én lép
hatályba, és az azt követő napon hatályát
veszti.
Tóth Zoltán sk. polgármester
Dérné dr. Varga Katalin sk. mb. körjegyző
ANYAKÖNYVI HÍREK
Szeretettel köszöntjük azokat a
bajóti lakosokat, akik október
hónapban ünneplik születés és
névnapjukat.
80 éves
Vas Gábor
Akik örökre eltávoztak közülünk:
 Varga László 1922
 Balogh Mihályné ( Csapó Katalin) 1948
 Sinkó József 1957
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

HIRDETMÉNY
BURSA HUNGARICA
felsőoktatási ösztöndíj pályázat
Bajót
Község
Önkormányzat
a
BURSA
képviselőtestülete
HUNGARICA
Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz
való csatlakozásról
2011. szeptember 22-i ülésén döntött.
Bajóton állandó lakóhellyel rendelkező
hátrányos szociális helyzetű
nappali
tagozatos
felsőoktatási
hallgatók, valamint felsőoktatási tanulmányokat 2012-ben kezdeni kívánó
fiatalok számára pályázatot ír ki.
A pályázat kiírásának időpontja:
2011. október 17.
A pályázat benyújtási határideje:
2011. november 14.
A
pályázattal
kapcsolatban
felvilágosítást
kaphatnak
az
Önkormányzatnál, a pályázati űrlap
ugyanitt beszerezhető, vagy letölthető

www.wekerle.gov.hu
/Bursa
a
Hungarica/ oldalról.
Tóth Zoltán polgármester
=============================
Anyatejes világnap Bajóton
Augusztus elsején világszerte
ünneplik az anyatejes
táplálást.
Sajnos
napjainkban már nem
annyira természetes a
kizárólagos
anyatejes
táplálás. A tápszerek
elterjedésével csökkent
a szoptatási kedv is az
anyák körében. Régen, dédanyáink
idejében még természetes volt a
szoptatás.
Manapság
gyakran
tapasztalom, hogy az anyák többsége
azon szorong, hogy lesz-e elég teje,
vagy, hogy képes lesz-e szoptatni a
gyermekét.
A WHO véleménye szerint, 6
hónapig csak és kizárólag anyatejre van
szüksége a csecsemőnek. Szerencsére
és nagy örömömre mondhatom, hogy
Bajóton,
a
2010-ben
született
gyermekek 2/3-a 6 hónapos korig
kizárólag anyatejet kapott. Ez a szám
nagyszerű, mert az országos átlag ennél
jóval kevesebb.
Az önkormányzat jóvoltából idén
először ünnepeltük meg az Anyatejes
Világnapot. A rendezvényen részt vett
volt kolléganőm, Zsigárdi Jánosné is,
akinek szintén szerepe volt abban, hogy
ezek a gyermekek kizárólag anyatejet
kapjanak. A tavaly születettek közül 9, a
2011-ben születettek közül 2 gyermek
és
édesanyja
volt
hivatalos
az
ünnepségre.
A
rendezvényen
testvérekkel és felnőttekkel együtt 18an vettünk részt.
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A picik és testvéreik nagy
örömmel vették birtokba a felújított
Művelődési Házat. Ennek örömére
szeptembertől itt tartjuk a Baba-Mama

Klubbot is. Köszönjük az önkormányzat
támogatását
és
reméljük,
hogy
hagyományt teremthetünk, és ezen túl,
minden évben megünnepelhetjük azokat
az anyákat, akik 6 hónapig kizárólag
anyatejjel táplálják a gyermeküket.

Szádóczkiné Török Ivett

védőnő

Tájékoztató fejtetvességről
Kedves bajóti lakosok!
A
fejtetvesség
előfordulása
a
gyermekközösségekben évről-évre visszatérő
jelenség. Jelen tájékoztató röviden összefoglalja a
fejtetvességgel
kapcsolatos
legfontosabb
ismereteket és a védekezés lehetőségeit.
A fejtetű szárnyatlan, szürke-világossárga
kültakarójú, vérrel teleszívott állapotban piros,
később feketés színű, 2-4 mm nagyságú, ovális
alakú rovar. Feje ötszög alakú, csápjai rövidek,
szájszerve a vérszívásra módosult szipóka. Ovális
alakú petéit – amelyet serkének nevezünk – erős
cementanyaggal, szorosan a hajszálak tövéhez
ragasztja. A serke a hajszál növekedésével a hajas
fejbőrtől eltávolodik, elhelyezkedéséből tehát az
eltetvesedés időpontjára következtetni lehet. A
serkéből a lárvák 7-8 nap alatt kelnek ki. Igen fejlett

kapaszkodási ösztönük van, karmaik bicskaszerűen
csukhatók vissza a lábszárra, így vérszívás idején
szinte letéphetetlenül rögzítik magukat. Ártalmuk
elsősorban a viszketés és vakarózás, amely felsebzi
a bőrt és ennek következtében másodlagos
bőrgyulladás alakulhat ki. A fejtetű elsősorban
közvetlen érintkezés útján terjed, leggyakrabban
úgy, hogy játék közben a gyerekek feje egymáshoz
ér. Azonban egyik személyről a másikra bizonyos,
közösen használható tárgyakkal (pl. sapkával,
fésűvel,
hajkefével)
is
átvihető.
A
gyermekközösségek mellett a családtagok között is
könnyen terjednek, „cserélődhetnek” a tetvek:
gyermekektől a szülők, a testvérek és az egyéb
családtagok is fertőződhetnek, akik a fejtetűt megint
továbbadhatják. Fejtetvesség gyanúja esetén célzott
felderítést kell végezni: a hajat lazán válasszuk szét,
és az egész fejet gondosan meg kell vizsgálni. Mivel
a mozgó alakok (lárvák, imágók) a kereséskor
könnyen eltűnhetnek a hajszálak között, ezért
érdemesebb a hajszálakhoz rögzített serkéket
keresnünk. A serkét a fehér és piszkossárga közötti
szín jellemzi, míg az élő tetvek színe a fogyasztott
vértáplálék mennyiségétől függően a világossárga
és a sötétbordó között változhat. Az ápolatlan
hajban való keresés, illetve a korpától való
elkülönítés nehezítheti a feladatot. A fejtetvesség
vizsgálatát kézi nagyító használata megkönnyíti. Az
elpusztításukra alkalmas tetűirtó szerek a
gyógyszertárban,
esetleg
a
drogériákban
vásárolhatók meg.(Nyttifor, Pedex, Paranitt,
Parasidose, Hedrin stb) A megvásárolt irtószert
minden esetben a címkén lévő használati utasítás
szerint, nagy gondossággal alkalmazzuk! A
készítmények hatása vegyi úton érvényesül, és
mind a mozgó alakokat, mind a tetveket
(készítményenként különböző időtartam alatt)
biztosan elpusztítják. A tetűirtó szeres kezeléstől
elpusztult serkéket a gyermek hajáról távolítsuk el,
ugyanis a serkementesség jelzi, hogy a kezelés
során gondosan jártunk el. Mivel a serkék a
hajszálakhoz cementszerű anyaggal rögzülnek, az
elpusztult serkék eltávolítása gyakran nem könnyű.
Az elhalt serkék eltávolítását ecetbe mártott
sűrűfésűvel végezzük, vagy a serkét a hajszálról két
körmünkkel, esetleg csipesszel húzzuk le, vagy
egyszerűen vágjuk le a hajszálat. A fésűn, kefén
található fejtetvek néhány perces forró vízbe
mártással, a sapkán levők pedig mosással
pusztíthatók el.
Megelőzés céljára a készítményt hajmosás
után használjuk, és azt a hajon, a száradás után,
hagyjuk rajta. A készítmény tetűirtó hatását a
következő fejmosásig (akár hetekig!) megőrzi, és a
hajra rákerülő fejtetveket még azok megtelepedése,
elszaporodása előtt biztosan elpusztítja. Szükség
szerint a hajszeszes kezelés minden hajmosás után
megismételhető.
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Nagyon fontos a gyermek tisztálkodásának,
fésülködésének rendszeres ellenőrzése. Időről-időre
vizsgáljuk át a gyermek haját, nincs-e benne élő tetű
vagy serke.
Téves hiedelem, hogy a tetvesség csak
piszkos, elhanyagolt családokban fordul elő. Vegyük
tudomásul, hogy a tetű "demokrata"! Nincs
tekintettel korra, nemre beosztásra, rangra és
vagyonra, egyszerűen táplálékát, a vért keresi.
Fejtetűvel tehát bárki fertőződhet, restellni csak azt
kell, ha valaki eltetvesedik, mert nem törődik
gyermeke gondozásával. Megkapni tehát nem
szégyen, de eltitkolni, nem kezelni, továbbadni és
ezzel a közösséget veszélyeztetni nemcsak
szégyen, hanem felelőtlenség is.
Szádóczkiné Török Ivett védőnő

BOSZI DANCE Mazsorett csoport
Az előző évekhez hasonlóan a 2011-es
évben is különböző rendezvényeken,
fesztiválon vettünk részt.
Idén ünnepeltük megalakulásunk 10.
évét. Ezt az alkalmat Mazsorett
Fesztivál megrendezésével ünnepeltük
meg. Ezúton köszöni a csoport
mindazoknak a segítségét akik a
rendezvény létrejöttét biztosították.
Köszönjük
Tóth
Zoltán
polgármesterúrnak és György Levente
sportvezetőnek hogy a megfelelő
helyszínt biztosították.

Egész nyáron dolgozott a kis csoport,
készült a rendezvényekre, falunapra és
a szüreti felvonulásra, melyhez a
szülők
is
csatlakoztak.
Nagyon
örülünk, hogy támogatták a szüreti

felvonulásra való készülődésünket, így
a megfelelő fellépő ruhát tudtuk
biztosítani a táncosoknak.
Köszönjük,
hogy
a
csoportot
támogatták: Abronics Róbert, Katona
Gyula, Antal Melinda, Farkas Zsolt,
Flórián Lajos, Jámbor Gáborné,
Molnár Attila. Az októberi próbák
elmaradnak, mert a csoport most
tartja
kiérdemelt
őszi
pihenőjét.
Novembertől
aztán
újult
erővel
kezdjük a felkészülést az elkövetkező
programokra.
Bajóti Boszi Dance Mazsorett csoport és
vezetője Török Gáborné
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NÉPITÁNCHÁZ INDUL
A MŰVELŐDÉSI
HÁZBAN
Minden szombaton
18-21óráig
Vezeti: Sebestyén Éva
Részvétel: örömmel, kedvvel, ingyen
Korhatár nélkül várjuk az érdeklődőket
Első alkalom: 2011. október 22.

Ugye nem szeretné autóját ilyen állapotban
találni?

Mindenszentek közeledtével sokan
látogatnak el a temetőkbe. Az óvatosság
ilyenkor is fontos: ne hagyjon értéket,
táskát, kabátot a parkoló gépkocsiban!
Komárom-Esztergom Megyei Rendőrfőkapitányság
Bűnmegelőzési Osztály
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SZERETETTEL
VÁRUNK
MINDEN
ÉRDEKLŐDŐT AZ
56--os EMLÉKMŰHÖZ
EMLÉKM HÖZ
2011.. OKTÓBER 21--én 9.30-ra,
EGY RÖVID MEGEMLÉKEZÉSRE.
9 ÓRÁTÓL ITT LESZ A MAGYAR
TARTALÉKOSOK SZÖVETSÉGE
HAGYOMÁNYŐRZŐ TAGOZATA
AZ EREDETI CSEPEL
TEHERAUTÓVAL, PÁNCÉLTÖRŐ
LÖVEGGEL, KORABELI
FEGYVERZETŰ HONVÉDEKKEL,
FORRADALMÁROKKAL.
MŰSORT AD AZ ISKOLA ALSÓ
TAGOZATA
BAJÓT
BAJÓT KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA, MŰVELŐDÉSI
ÉS SPORTBIZOTTSÁG

Bajóti Kisbíró

Sok szeretettel
köszöntik
Krajcsovszki
Zoltánnét 60-ik
születésnapja
alkalmából.
Családja: férje,
gyermekei, és unokái
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

A hosszú és jó életet nem évekkel, hanem
élményekkel és megismeréssel mérik.
Popper Péter

Bajóti Kisbíró az Önkormányzat lapja. Felelős
kiadó: Bajóti Önkormányzat. Szerkeszti a
szerkesztőbizottság.
Felelős szerkesztő:Malagurszkiné Szabó Éva
Készült a MűvelődésiHáz gondozásában.
ISSN 2060-2189 (Nyomtatott)
ISSN 2060-2197 (Online)
Tel.: 449-450. Előfizethető és megvásárolható a
Művelődési Házban. Ára: 60,. Forint

