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A Művelődési Házban május 9-ig látható a TÁTI SZERDAI FESTŐK kiállítása. Azért hívják szerdai festőknek magukat , mert
minden szerdán a táti művelődési házban festenek. A kiállítást Pappné Adolf Erzsébet könyvtáros nyitotta meg. A
megnyitón a bajóti zeneiskolások adtak egy kis koncertet.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Bajót Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
3./2015.(II.12.) számú rendelete
A szociális ellátások helyi szabályairól.
Bajót Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10.§ (1)
bekezdésében, 132.§ (4) bekezdés g) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX.
törvény 13.§ (1) bekezdésének 8. és 8a. pontjában
meghatározott
feladatkörében
eljárva
a
következőket rendeli el:
1. Eljárási rendelkezések
1.§ (1) A szociális támogatás megállapítása iránti
kérelmet az illetékességgel rendelkező Bajóti
Közös Önkormányzati Hivatalhoz (továbbiakban:
Hivatal) kell benyújtani. A támogatás igényelhető
formanyomtatványon
vagy
a
Hivatalban
jegyzőkönyvbe foglalt nyilatkozat formájában.
(2)
A támogatás elbírálása előtt - a kérelemnek
a döntésre jogosító
hatáskörrel
rendelkező
szervhez történő továbbítása előtt - a Hivatal
környezettanulmányt készíthet.
(3)
A szociális rászorultságon alapuló pénzbeli
támogatás kifizetéséről és
a
megállapított
természetbeni
támogatás
folyósításáról
a
polgármester gondoskodik.
(4)
A rendszeres pénzbeli támogatás kifizetése
a Hivatal házipénztárában havonta 5-ig az első
hétfőjén történik. A nem rendszeres pénzbeli és
természetbeni
támogatások
kifizetésének
időpontjáról a támogatást megállapító határozatban
kell rendelkezni.
2. Települési támogatás
2.§ (1) Települési támogatás nyújtható:
a) Sűrgős szükség, rendkívüli
élethelyzet miatt,
b) Elemi csapás, hosszabb kórházi
ápolással járó, tartós táppénzes
állomány, betegség, baleset
c) temetési támogatás
d) lakhatás költségeinek támogatása

e) kórházi ápolás
f) gyógyszertámogatás
g)

létfenntartást veszélyeztető
élethelyzet miatt

(2) A települési támogatás egy összegben vagy
havi rendszerességgel is megállapítható.
(3) Temetési költségekhez való hozzájárulásaként
települési támogatás nyújtható azon személy
részére aki az elhunyt személy temetéséről
gondoskodott, de arra a temetőkről és a
temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. Törvény 20. §
(1) bekezdése alapján nem lett volna köteles,
illetve tartásra köteles hozzátartozó esetén akkor,
ha a temetési költségek viselése a saját, illetve a
családja létfenntartását veszélyezteti.
(4) A (3) bekezdés szerinti települési támogatás
kérelmet, legfeljebb a haláleset bekövetkezésétől
számított 60 napon belül lehet benyújtani.
(5) Települési támogatásban családonként
egyszerre csak egy személy részesülhet.
(6) Egy összegben megállapított település
támogatás esetén - az (3), (11) és (12) bekezdésben
foglalt rendkívüli települési támogatás kivételével
–negyedévente (a kérelem benyújtásának dátuma
alapján) egy alkalommal nyújtható be újabb
települési támogatás.
(7) Havi rendszerességgel megállapított települési
támogatás esetén - az (11) és (12) bekezdésben
foglalt rendkívüli települési támogatás kivételével
– a havi rendszerességgel megállapított települési
támogatás lejártáig (a kérelem benyújtásának
dátumától számítva) újabb települési támogatás
nem nyújtható be.
(8) A települési támogatás megállapítására akkor
kerülhet sor, ha a rászoruló egy főre számított
családi jövedelemhatára az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegnek 150%-át, egyedül
élő esetén annak 180%-át nem haladja meg.
(9) A települési támogatás mértéke rászorultsághoz igazodva – egy összegben
megállapított támogatás esetén –kivéve a (3)
bekezdésben meghatározott támogatást - maximum
30.000 Ft, havi rendszerességű támogatás esetén
pedig 20.000 Ft/hó lehet.
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(10) A (3) bekezdésben meghatározott temetési
költséghez való hozzájárulásként nyújtott
települési támogatás mértéke a helyben szokásos
legolcsóbb temetés költségének 10 %-a.
(11) Sürgős szükség esetén, ha az igénylő
életkörülményei az azonnali segítséget indokolja,
hivatalból jövedelemre való tekintet nélkül is
megállapítható rendkívüli települési támogatás.
Ebben az esetben az települési támogatás összege
maximum 30.000 Ft-ig terjedhet. Ebben az esetben
a megállapításhoz csak írásos kérelem és a
igénylés okának megjelölése szükséges.
(12) Elemi csapás, hosszabb kórházi ápolással járó,
tartós táppénzes állomány, betegség, baleset
esetében hivatalból vagy kérelemre évente
legfeljebb egy alkalommal jövedelemre való
tekintet nélkül is megállapítható az rendkívüli
települési támogatás. Ebben az esetben az
települési támogatás összege maximum 30.000 Ftig terjedhet.
(13) Az települési támogatás természetbeni
szociális ellátásként is nyújtható, elsősorban
élelmiszersegély, tüzelősegély, ruhavásárlás,
közüzemi szolgáltatási díj hátralék kiegyenlítésére,
valamint gyógyszertámogatás céljából.

benyújtani. A személyes gondoskodás
körébe tartozó ellátások iránti kérelmekről
a Polgármester dönt, és határozatban
értesíti az érintetteket.
(4) Az étkeztetés keretében biztosított étel
házhozszállítását az Önkormányzat térítésmentesen
biztosítja a jogosultak számára.
(5) A személyes gondoskodás körébe tatozó
ellátásért térítési díjat kell fizetni. A térítési
díj megállapítását és a befizetés rendjét a
jelen rendelet és a szociális térítési díjak
helyi
szabályairól
szóló
rendelet
szabályozza.
(6) A térítési díjat utólag, minden hó 6. napjáig kell
fizetni.
(7) Étkeztetésben azok részesülhetnek, akik

a)
b)
c)
d)
e)
f)

75. életév feletti életkoruk,
egészségi állapotuk,
fogyatékosságuk,
pszichiátriai betegségük,
szenvedélybetegségük vagy
hajléktalanságuk

(14) A települési támogatás iránti kérelmeket e
rendelet 1. melléklete szerinti
formanyomtatványon kell benyújtani, az abban
szereplő mellékletek csatolásával. A (11) és (12)
bekezdésben foglalt kérelem esetében nem kell e
rendelet 1. sz. melléklete szerinti kérelemben
szereplő mellékletek becsatolása.

miatt önmaguk illetve eltartottjuk napi egyszeri
meleg étkezéséről tartósan vagy átmeneti jelleggel
nem képesek gondoskodni, és egy főre jutó
jövedelme nem éri el a havi 85 500 Ft-ot.

(15) Az települési támogatás keretében
szabályozott ellátásokkal kapcsolatos hatáskört a
polgármester gyakorolja.

a) egészségi állapota alapján rászorultnak,
akinek egészségi állapotáról kezelőorvosa

3. Személyes gondoskodást nyújtó szociális
alapszolgáltatások
3.§ (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális
alapszolgáltatások körében az önkormányzat
a) étkeztetést
b) jelzőrendszeres házi segítségnyújtást
c) családsegítő szolgáltatást biztosít.
(2) Az étkezés keretében az önkormányzat tartósan
vagy átmenetileg napi egyszeri meleg étkezést
(ebéd) biztosít a rászorultnak.
(3) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások
iránti kérelmet a Hivatalhoz kell

(8) Az (7) bekezdés vonatkozásában az a
személy minősül :

évente igazolást ad ki, hogy betegségéből
eredően önmaga illetve eltartottja legalább
napi egyszeri meleg étkezéséről nem tud
gondoskodni.
b) fogyatékkal élőnek, aki a fogyatékossági
ellátás megállapítását és folyósítását igazoló
okiratot vagy ennek hiányában a
fogyatékosság fennállását igazoló szakvéleményt
bemutatja,
c) pszichiátriai vagy szenvedély-betegnek,
akinek állapotát pszichiáter vagy neurológus
szakvéleménye igazolja,
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d) hajléktalannak, aki éjszakáit közterületen
vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben
tölti,
feltéve, hogy szokásos tartózkodási helye
Bajóton van.
(9) A szociális étkeztetési kérelmet a Hivatalhoz kell
benyújtani jövedelemigazolással együtt. A (8)
bekezdésében felsorolt állapotot hitelt érdemlően
igazolni, a kérelemhez csatolt, az egészségi
állapotra vonatkozó háziorvosi igazolással lehet. A
kérelmező életvitelében beállott súlyos egészségét
veszélyeztető
körülmény
fennállásakor,
igazolásoktól el kell tekinteni, és azok hiányában is
biztosítani kell a rászorult számára a szociális
étkeztetést.
(10) Az ellátást meg kell szüntetni, ha a gondozott:
a) térítési díjfizetési kötelezettségét nem
teljesíti
b) számára az ellátás nem indokolt
c) az igényétől eláll vagy
d) meghal

6. Egyéb rendelkezések
6. § Az e rendelet 3.§-ában foglalt szociális
támogatások megállapítása iránti eljárás a
családsegítő szolgálat, vagy általános
iskola, óvoda írásos jelzése alapján
hivatalból is megindítható.
7. Záró rendelkezések
7. § (1) E rendelet 2015. március 1-én lép hatályba.

(2)

Hatályát veszti a szociális ellátások
helyi
szabályairól
szóló
18/2013.(XII.4.)
számú
önkormányzati rendelet.
Tóth Zoltán
polgármester

Tarnóczy Tünde
körjegyző

Kihirdetve: 2015. február 12-én
====================================

(11) A 3 § (10) bekezdés a) pontjának fennállása esetén
2 havi meg nem fizetett térítési díj esetén az ellátást
hivatalból meg kell szüntetni.
(12) A 3. § (10) bekezdés b) pontjában fennálló feltétel
meglétét évente felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat
során, a megállapítás alapjául szolgáló feltételek
megszűnése esetén az ellátást meg kell szüntetni a
felülvizsgálatot követő hó 1. napjától.
(13) A 3 § (10) bekezdés c), d) pontjának fennállását a
Hivatalhoz be kell jelenteni. A bejelentést követő 2.
napjától az étkeztetést a polgármester által hozott
határozattal meg kell szüntetni.
(14) Az étkezés rövid idejű szüneteltetését, a
Hivatalhoz be kell jelenteni. A bejelentést követő 2.
naptól van mód az étkeztetés szüneteltetésére, a
kérelmező által megjelölt ideig.
4.Köztemetés
4. § A köztemetés elrendelésével kapcsolatos hatáskört
Bajót
Község
Önkormányzat
Polgármestere
gyakorolja.
5. Családsegítés
5.§ Az önkormányzat a családsegítő szolgáltatást
társulás formájában a Kuckó Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat által biztosítja.

Bajót Község Önkormányzat Képviselőtestületének
8/2005.(IX.15.) számú rendelete
az avar és kerti hulladékok nyílttéri
égetéséről.
Bajót
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 16.§. (1) bekezdésében és a
környezetvédelemről szóló 1995. évi LIII.
törvény 48.§. (3) bek. b./ pontjában kapott
felhatalmazás alapján az avar és kerti
hulladékok
nyílttéri
égetésének
szabályairól a következő rendeletet
alkotja:
1.§.
A rendelet hatálya
A rendelet hatálya Bajót Község
közigazgatási
területén
valamennyi
természetes és jogi személyre, jogi
személyiséggel
nem
rendelkező
szervezetre kiterjed.
A rendelet hatálya erdőterületre nem
terjed ki.
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környezetére káros hatással
ne
járjon, tűz- és robbanásveszélyt ne
jelentsen.
Amennyiben
az
égetéssel járó hatásokat (füst, bűz,
pernye,
hőterhelés)
felerősítő
időjárási körülmény alakul ki, az
égetést azonnal be kell fejezni.

2.§.
Értelmező rendelkezések
A rendelet alkalmazása szempontjából:
a./ avar és kerti hulladék: a kert
használata során keletkező és további
hasznosításra nem kerülő növényi
maradvány (falomb, kaszálék, nyesedék,
egyéb növényi maradvány) (továbbiakban:
kerti hulladék).
b./ hasznosítás: a kerti hulladék
komposztálása
3.§.
A kerti hulladék tárolásának szabályai
(1)
A kerti hulladékot
hasznosítani szükséges.
(2)

(2)
Nagy mennyiségű füstöt termelő
anyagot (nedves kerti hulladék) égetni
tilos.
A tüzelést végző túlzott füst- illetve
koromképződés
esetén
köteles
a
tüzet
eloltani
és
a
levegőszennyezést megszüntetni.
(3)
Az égetendő kerti hulladék nem
tartalmazhat más kommunális, illetve
ipari eredetű hulladékot.
(PVC,
gumi, egyéb veszélyes hulladékok stb.)

elsősorban

Amennyiben a kerti hulladékot
komposztálással
a
helyszínen
hasznosítani nem lehet, úgy
lehetséges
csak
égetéssel
megsemmisíteni.
4.§.

A kerti hulladék égetésének szabályai
(1)
A kerti hulladék égetése ezen
rendeletben
szabályozott
módon
lehetséges.

6.§.
A szabadtéri tűzgyújtás szabályai
(1)
A
szabadban tüzet
gyújtani,
tüzelőberendezést használni csak úgy
szabad, hogy az a környezetére tűz- és
robbanásveszélyt ne
jelenthessen.
(2)
Szabadban (vagy nyílt téren) a
tüzet őrizetlenül hagyni nem szabad, és
veszély esetén - vagy ha arra már
szükség nincs - a tüzet azonnal el
kell
oltani.
(3)

(2)

A kerti hulladékok égetése március,
április, május, szeptember, október
és
november
hónapokban
hétköznap 10.00 órától 18.00 óráig,
szombaton 10.00 órától 12.00 óráig
engedélyezett. Ünnepnapokon és
vasárnap az égetés szigorúan tilos.
A növényi hulladék égetése
kizárólag személyes felügyelet mellett
történhet.
5.§.
(1)

A kerti hulladékot nyílt téren úgy
szabad égetni, hogy az a

A
tüzelés
helyszínén
olyan
eszközöket ill. felszerelést kell
készenlétben tartani, amelyekkel a
tűz terjedése megakadályozható,
illetőleg a tűz eloltható.

7.§.
Egyéb biztonságtechnikai vagy tűzvédelmi
szabályok előírásai vagy tartós szárazság
miatt elrendelt általános tűzgyújtási tilalom
alól e rendelet nem ad felmentést.
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8.§.
E rendeletben foglaltak betartásának
ellenőrzésére,
illetve
az
előírások
megszegése
esetén
a
szükséges
intézkedések megtételére - amennyiben
az intézkedés más szerv hatáskörébe
nem tartozik – Bajót és Mogyorósbánya
Körjegyzőség arra feljogosított ügyintézője
jogosult.
9.§.
Szabálysértési rendelkezések
Szabálysértést követ el és harmincezer
forintig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki
e rendelet 4.§. (1) - (2) bekezdésében, az
5.§. (1) - (3) bekezdésében és a 6.§. (1) (3) bekezdésében foglalt szabályokat
megszegi.
10.§.
Záró rendelkezések
(1)
E rendelet 2005. október 1. napján
lép hatályba.
(2)

A rendelet kihirdetéséről a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16.§ (3) bekezdése
értelmében a helyben szokásos
módon a jegyző gondoskodik.

Török János sk. dr. Szallerbeck Zsolt sk.
polgármester
mb. körjegyző

A lomtalanítást a településen szolgáltató
VERTIKÁL Nonprofit Zrt végzi.
Kérjük az elszállítandó lomokat reggel 6
órára helyezzék el közterületen úgy, hogy
azt a begyűjtést végző jármű meg tudja
közelíteni és a rakodás biztonságosan és
balesetmentesen elvégezhető legyen. A
lomtalanítás során kérjük, amennyiben
lehetséges, a kis darabos lomhulladékát
nyitott zsákban vagy dobozban helyezze
ki, ezzel könnyítve meg munkatársaink
munkáját.
Éves lomtalanítás keretében háztartási
lomok- háztartási berendezési tárgyak,
bútorok, műanyag eszközök, könyvek, ruhák,
szőnyegek, megunt játékok stb. – kerülnek
elszállításra.
Éves lomtalanítás során nem szállíthatunk
el:
Elektronikai hulladékot ( tv, rádió, hűtőgép,
porszívó, hajszárító, tűzhely stb. )
Veszélyes hulladékot(festéket,ragasz-tót,
vegyszereket, gyógyszereket, növényvédő
szereket, fáradt olajat vagy ezekkel
szennyezett tárgyakat, akkumulátort,
elemeket, gumiabroncsot, stb. )
Építési törmeléket ( kibontott ajtót,
ablakot, kádat, csempét, gipszet,
téglákat,betont,cserepet, stb. )
Zöldhulladékot, ( gally, salak, trágya,
szalma, egyéb növényi és állati hulladék )
egyéb mezőgazdasági, ipari hulladékot.
Kérem, figyeljen arra, hogy csak a
lomtalanításkor
elszállítható
tárgyakat
helyezze ki, ezzel ügyelve környezete
tisztaságára.
Segítő együttműködésüket megköszönve

LOMTALANÍTÁSI tájékoztató 2015

VERTKÁL Nonprofit Zrt

FELHÍVÁS
Bajót településen a lomtalanítás tervezett
időpontja: június 8-a hétfő.

Tisztelt Termelők, Gazdálkodók!
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Indul a 2015. évi egységes kérelem
beadása!

2015. április 01-től nyílik lehetőség a
területalapú, valamint további, több
mint 30 jogcímhez – beleértve az
állatok után járó támogatásokat is –
kapcsolódó támogatás igénybevételéhez
szükséges
egységes
kérelem
benyújtására.

A bajóti Borverseny
eredményei

Kapott
érem

Tulajdonos

ÉvjáratFajta

A támogatás feltétele, hogy a
mezőgazdasági termelő június 9-én
összesen legalább 1 hektár nagyságú
támogatható földterülettel jogszerű
földhasználóként rendelkezzen.

Arany

Baka Ferenc

2014

Fehér vegyes

Ezüst

Baka Ferenc

2013

Fehér vegyes

Ezüst

Bodnár Sándor

2014

Fehér vegyes

Ezüst

Búzás Kelemen

2014

Cabernet Franc

Oklevél Ernszt László

2014

Vörös vegyes

A benyújtás határideje a jogszabály
alapján 2015. május 15. Aki május 15.
után nyújtja be kérelmét, annak
munkanaponként
egy
százalékkal
csökken az elfogadott támogatási
összege. 2015. június 9. után beérkezett
kérelmeket az MVH, érdemi vizsgálat
nélkül elutasítja.

Arany

Halász Zsolt

2014

Szürkebarát

Ezüst

Husár János

2014

Chardonnay

Oklevél Husár János

2014

Vörös vegyes

Oklevél Husár János

2014

Olaszrizling

Ezüst

Jámbor János

2014

Olaszrizling

Bronz

Karkó László

2014

Fehér vegyes

Oklevél Katona Gyula

2014

Vörös vegyes

A kérelmeken módosítást a jogszabály
szerint május 31-ig lehet elvégezni.
Május 31. és június 09. között
munkanaponként
egy
százalék
támogatási összeg csökkentésével jár a
módosítás.

Oklevél Katona Gyula

2014

Cabernet Sauvignon

Kérem, hogy a rövid benyújtási
határidő, továbbá az új, zöldítési elem
miatt
a
kérelem
benyújtásával
kapcsolatban minél előbb keresse fel a
falugazdászát időpont egyeztetés
végett!

Oklevél Kovács Gergelyné 2014

Vörös vegyes

Oklevél Kovács Gergely
2014
Krajcsovszki
Ezüst
2014
Ferenc
Krajcsovszki
Ezüst
2014
Ferenc
Krajcsovszki
Bronz
2013
Ferenc
Krajcsovszki
Bronz
2014
Ferenc
Ezüst
Krajcsovszki Zoltán 2014

Fehér vegyes
Couvee vörös
Vörös vegyes
Vörös vegyes
Kékfrankos
Írsai Olivér

Arany

Maga Lubomir

2014

Vörös vegyes

Ezüst

Maga Lubomir

2014

Olaszrizling

A kérelem beadásához feltétlenül vigye
magával az MVH-tól kapott jelszavát,
mert ennek hiányában a kérelem
benyújtása nem lehetséges!

Bronz

Motúz Gyula

2014

Vörös vegyes

Ezüst

Pereszlényi János

2014

Kékfrankos

Oklevél Pereszlényi János

2014

Szürkebarát

Oklevél Pereszlényi János

2014

Fehér vegyes

********************************

Oklevél Pereszlényi János

2014

Rose
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Bajóti Kisbíró

Ezüst

Szobi Dezső

2014

Olaszrizling

Ezüst

Tóth Szidónia

2014

Vörös vegyes

Oklevél Tóth Szidónia

2014

Fehér vegyes

Oklevél Tóth Zoltán

2014

Vörös vegyes

Oklevél Trencsik János

2014

Vörös vegyes

Bronz

Zsíros András

2014

Zöld Veltelini

Oklevél Zsíros András

2014

Merlot

KÖSZÖNTŐ
Urbán István március 21-én volt 75 éves.
Születésnapja alkalmából szeretettel
köszöntjük: szerető felesége, gyermekei és
unokái.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Szeretettel meghívjuk Önt az
„Idősek védelmében” tárgyú
bűnmegelőzési előadásra.
2015.május 11-én 9 órára
a bajóti Művelődési Házba.
Előadó: Esztergomi Kapitányság
bűnmegelőzési tanácsadója
Körzeti megbízott
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

a Művelődési Ház udvarán gyereknapi
programokkal - aszfaltrajzolással, ügyességi
versennyel, ékszerkészítő kézműves
foglalkozással-várunk benneteket.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Amit a véradásról érdemes tudni
-A gyógyításhoz nélkülözhetetlen vér semmi
mással nem pótolható!
-Aki egészséges, az adhat vért! Egy véradással 3
betegen segíthet!
-Magyarországon évente 500.000 véradóra van
szükség a biztonságos vérellátáshoz!
-Az Öntől levett 450 ml vérből 3 féle
vérkészítmény állítható elő!
-A véradás szűrővizsgálat is egyben!
-Az utolsó véradás napjától számított 365 napon
belül a nők 4 alkalommal, a férfiak 5 alkalommal
adhatnak vért!
-Két véradás között legalább 56 napnak kell
eltelnie!
-Fontos a véradás előtti étkezés és a bőséges
folyadékfogyasztás!
-Minden véradáskor szükség van személyi
igazolványra, lakcímkártyára és TAJ kártyára!
-18 és 65 év közötti életkorban lehet vért adni.
Bajóton 2015-ben két véradást terveztünk,
június 11-én és október 1-jén, a véradások
pontos időpontját 1-2 héttel előtte tudatjuk
plakátokon, szórólapokon és a régi véradók
esetében személyes behívókon.
AKI VÉRT AD, ÉLETET AD !”
Magyar Vöröskereszt Városi
Szervezete Nyergesújfalu
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.

Gyerekek!

Május 30-án
szombaton 14 órától

