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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

TÁJÉKOZTATÓ 

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a 

LÉTHÉ Temetkezési Kft a bajóti temetőben 

felméri a sírhelyeket, új nyilvántartási 

rendszerre tér át.. Zöld matricával jelölik 

azokat a sírhelyeket amelyeknek lejárt a 

megváltási ideje. A LÉTHÉ kft lehetőséget 

ad arra, hogy feltérképezés után itt helyben 

Bajóton lehessen rendezni a sírhelyek 

megváltását, a helyszínről és időpontról 

értesíteni fogjuk a lakosságot. 

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

14/2008. sz. KT rendelet a helyi 

környezetvédelem szabályairól szóló 

11/2003 (IX.11.) sz. KT rendelet 

módosításáról 

Bajót Község képviselő-testülete a helyi 

önkormányzatokról szóló módosított 1990. 

évi LXV. Tv. 16. § (1) bekezdésében, az 

1995. évi LIII. 46. § (1) c) pontjában, a 

2000. évi XLIII. Tv. 31. § (2) bekezdésében, 

a 253/1997. évi XII. 20.) KOrm. Rend. 36. § 

(5) bekezdésében, valamint a 3/2002 

(VI.27.) ÖK. Rendeletben kapott 

felhatalmazás alapján a helyi 

környezetvédelem szabályairól szóló 

11/2003 (IX.11.) sz. KT rendeletét 

(továbbiakban: R) az alábbiak szerint 

módosítja: 

1. § 
 

Az R. 24. § (7) bekezdése hatályát veszti, 

helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(7) Belterületen motoros kerti gépek és 

egyéb zajkeltő munkák, stb. üzemeltetése 

az alábbiak szerint történhet: 

a) hétköznap: 22-06 óra között nem 

végezhető belterületen motoros kerti gépek 

és egyéb zajkeltő munkák, stb. 

üzemeltetése, 

b) szombat: 8-20 óra között 

végezhető belterületen motoros kerti gépek 

és egyéb zajkeltő munkák, stb. 

üzemeltetése, 

c) vasárnap és ünnepnapokon: 8-12 

óra között végezhető belterületen motoros 

kerti gépek és egyéb zajkeltő munkák, stb. 

üzemeltetése. 

2.§. 

(1) A rendelet 2008. október 1-én lép 

hatályba.  

(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző 

gondoskodik. 

Tóth Zoltán    Orlovitsné Tarnóczy Tünde 

 polgármester              körjegyző 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Bajót Község Önkormányzat Képviselő-

testületének 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. 
 



3                                                                                                                           Bajóti Kisbíró 

 
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 elsősorban 
hasznosítani szükséges. 
(2) 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. 
 
(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 
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) Nagy mennyiségű füstöt termelő 
anyagot (nedves kerti hulladék) égetni 
 tilos. 
 A tüzelést végző túlzott füst- illetve 

koromképződés esetén köteles a 
tüzet eloltani és levegőszennyezést 
megszüntetni. 

 
(3)  Az égetendő kerti hulladék nem 
tartalmazhat más kommunális, illetve 
 ipari eredetű hulladékot. (PVC, 
gumi, egyéb veszélyes hulladékok stb.) 
 

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) 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. 

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 
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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 
 

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

ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁS  

HELY EREDMÉNYEI 

2018. 04. 08-án mint minden 

magyarországi választókerületben, így 

községünkben is lezajlott Komárom-

Esztergom megye 2. számú egyéni 

választókerületében a szavazás 

rendben zajlott le, szavazáson rendkívüli 

esemény nem történt. 

Az eredményekről 

Pártlista 

1 FIDESZ-KDMP  405 

2 JOBBIK  188 

3 MSZP-PÁRBESZÉD  46 

4 DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ   36 

5 LMP   35 

6 KÉTFARKÚ KUTYAPÁRT   14 

7 MOMENTUM M.  11 

8 KÖZÖSNEVEZŐ 2018  3 

9 EGYÜTT KORSZAKVÁLTÓ   2 

10 CSALÁDOK   2 

11 MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET P  .2 

12 SPORTOS ÉS EGÉSZSÉGES M.  2 

13 MAGYAR MUNKÁSPÁRT   1 

14 TENNIAKARÁS MOZG.   1 

15 REND ÉS ELSZÁMOLÁS P.  1 

16 EURÓPAI ROMA K.D.P.  0 

17 ÖSSZEFOGÁS P.   0 

18IRÁNYTŰ P.  0 

19 MAGYARORSZÁG-I CIGÁNYP.   0  

20 MAGYARORSZÁGON ÉLŐ ,DOL-

GOZÓ ÉS TANULÓ EMBEREK P.  0 

21 KELL AZ ÖSSZEFOGÁS   0  

22 NET PÁRT   0 

23 SZEGÉNY EMBEREK 

MAGYARORSZÁGÉRT P.  0 

EGYÉNI KÉPVISELŐK SZAVAZATAI 

1. VÖLNER PÁL ( FIDESZ KDMP) 

420 

2. 2. NUNKOVICS TIBOR                 

( JOBBIK)  227 

3. DR. Vadai Ágnes ( DK)  54 

4. DR Munkácsy Béla Attila (LMP) 

22 

5. Papp László ( Magyar Kétfarkú 

Kutyapárt)  9 

6. Cserép János ( Független )   2 

7. Krisztián Roland ( Családok 

Pártja)   2 

8. Nagy István ( Magyar 

Munkáspárt)  1 

9. Szabó Ottó Ferenc (MIÉP ) 1 

10. Pogány István ( Összefogás 

pártja )  0 

11. Ambrus Bernadett Annamária             

( Lendülettel M.o-ért)   0 
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12. Horváth Zoltán Péter ( Iránytű 

Párt )  0 

Szavazásra jogosultak száma: 1219 

Fő 

Megjelent szavazók:760 fő 

VÁLASZTÓKERÜLETI 

EREDMÉNYEK 

 2. VÁLASZTÓKERÜLET                                 

( SZÉKHELY ESZTERGOM )  

DR. Völner PÁL FIDESZ-KDMP 

45,21% 26137  szavazó 

Nunkovics Tibor JOBBIK 34,31 % 

19834 szavazat 

DR. Vadai Ágnes D K  11,2 %6474 

szavazat 

Munkácsi Béla LMP 4,6 % 2657 

szavazat 

Papp László MKKP 1,66% 958 

szavazat 

Cserép János Független 1,49% 861 

szavazat 

Tisztelettel: Bodnár János 

                              HVB elnök 

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

Kihirdették a Holcim a Cementgyári 

Mikrotérség Fejlesztéséért Alapítvány 

nyertes pályázatait 

Tizenkilenc civil szervezet és 
intézmény részesült összesen 12,3 
millió forint értékű támogatásban a 
Holcim a Cementgyári Mikrotérség 
Fejlesztéséért Alapítvány jóvoltából. 
Az ünnepélyes díjátadót június 15-én, 
pénteken, a dunaalmási lovardában 
tartották. A 2010 óta működő 
alapítvány utoljára írt ki pályázatot, 

forráshiány miatt decemberben 
beszünteti tevékenységét. 
 
A korábbi lábatlani cementgyárat 
üzemelt Holcim Hungária Zrt. 2010-ben 
egy alapítványt hozott létre, melynek 
célja, hogy a fenntartható fejlődetőés és 
a társadalmi felelősségvállalás elveivel 
összhangban a Cementgyári 
Mikrotérség széleskörű fejlődését 
aktívan támogassa. A mikrotérség Bajót, 
Lábatlan, Mogyorósbánya, Neszmély, 
Nyergesújfalu, Süttő, Tát, Tokod, 
Tokodaltáró településeket foglalja 
magába. 
 
Az Alapítvány az Alapító Okiratnak 
megfelelően az év elején pályázatot írt 
ki, melyre társadalmi szervezetek, 
oktatási intézmények, sportegyesületek 
jelentkezhettek. Pályázni többek között 
a köznevelési és közoktatási célok 
elősegítésére, kulturális 
örökségvédelemre, az épített környezet 
alakítására és védelmére, sporttal 
kapcsolatos tevékenységekre, illetve 
önszerveződő közösségek 
támogatására lehetett. 
 
Harminc pályázó összesen csaknem 20 
millió forintra nyújtott be igényét, ám a 
kuratóriumnak ennek csak egy része, 
12,5 millió forint állt rendelkezésére. A 
tizenkilenc nyertes civil szervezettel 
szerződést kötöttek, amelyben szerepel 
az összeg felhasználásának időpontja, 
valamint a beruházás ütemterve is. Ha 
egy pályázó nem tesz eleget a 
kötelezettség vállalási szerződésben 
foglaltaknak, akkor a teljes összeget 
vissza kell juttatnia az Alapítvány 
számára. 
 
„Örömteli és szomorú is a mai díjátadó. 
Öröm, hogy ismét jelentős összeggel 
támogattuk a térség szervezeteit, 
ugyanakkor szomorúságra ad okot, 
hogy ez volt az utolsó alkalom. Ha 
összegezzük az elmúlt éveket, akkor 
látható, hogy fontos szerepet töltött be 
az alapítvány a térség életében, hiszen  
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2010 óta 67 civil szervezet és öt 
önkormányzat összesen háromszáz 
millió forint támogatásban részesült. 
Óvodáknak és iskoláknak 47 millió, 
sportegyesületeknek 35 millió, az épített 
környezet fejlesztésére 126 millió forint 
támogatást adott az alapítvány” – 
hangsúlyozta Agócs István kuratóriumi 
elnök, aki köszönetet mondott az 
alapítóknak.  „Működésünkkel 
igyekeztünk az alapító által kijelölt úton 
tovább menni, úgy gondolom sikeresen. 
Ezúton szeretném megköszönni a 
Holcimnak és Richard Skene úrnak az 
alapítvány létrehozásáért tett 

erőfeszítéseket, nagyszerű, példamutató 
tett volt a részükről.” 
 
 
Az ünnepélyes díjátadóra június 15-én 
került sor a dunaalmási lovardában. A 
nyertes a Holcim a Cementgyári 
Mikrotérség Fejlesztéséért Alapítvány 
kuratóriumának tagjaitól, valamint 
Richard Skene úrtól, a Holcim Hungária 
Zrt korábbi elnök-igazgatójától, az 
alapítvány megálmodójától és 
alapítójától vehették át a díjakat 
jelképező okleveleket.  
 
 
A nyertes pályázatok: 

Pályázó szervezete neve 

Megszavazott 
összeg Pályázat célja 

Mogyorósbányáért Közalapítvány 2 500 000 Ft futópálya és távolugró meder építésére 

Süttői Sport Club 2 210 000 Ft Kültéri Fitnesz park kialakítására 

Bajót Szikra SE 2 190 000 Ft Karbantartó gépek vásárlására 

Lábatlani Sirályok Vízisport Egyesület 1 200 000 Ft Esőház építésére 

Lábatlan Város Közösségi Céljaiért 
Alapítvány 600 000 Ft Kültéri zeneeszköz elhelyezésére 

Zengő Óvoda és Bölcsőde  380 000 Ft Trambulin telepítésére 

Mogyorósbányai Fúvószenekar Egyesület 300 000 Ft régi kották digitalizálására 

Nyergesújfalu Kick-box Sportegyesület 300 000 Ft spinning kerékpár vásárlására 

Bóbita Óvodásokért Nyílt Alapítvány 300 000 Ft 
 Közlekedési oktatóeszközök 
beszerzésére 

Süttői II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 
"Értetek! Értitek?" Alapítványa 300 000 Ft játszótér fejlesztésére 

Lábatlan Város Közösségi Céljaiért 
Alapítvány 280 000 Ft 

Mezítlábas park építésére, 
karbantartására 

Lábalani Arany János Altalános lskola és 
Alapfokú Művészeti lskola Alkotó, 
Tehetséges Gyermekekért Alapítvány 265 000 Ft sörpadok és asztalok beszerzésére 

Nyergesújfalui Bóbita Óvoda és Bölcsőde 
Óvoda Úti telephelye 260 000 Ft  három szintes játék beszerzésére 

Süttő Község Óvodásaiért, Bölcsődéseiért 
260 000 Ft homokozó korszerüsítésére 
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Közhasznú Egyesület 

Lábatlani Arany János Általános lskola és 
Alapfokú Művészeti lskola Alkotó, 
Tehetséges Gyermekekért Alapítvány 250 000 Ft Napvitorlás árnyékoló vásárlására 

Nyergesújfalu Városi SE Tekeszakosztály 250 000 Ft mennyezeti ventillátorok beszerzésére 

Nyergesújfalui Napsugár Óvoda 170 000 Ft Ismeretterjesztő eszközök beszerzésére 

Magyar Vöröskereszt Komárom-Esztergom 
Megyei Szervezete 150 000 Ft kombinált hűtő vásárlása 

Lábatlani Arany János Általános lskola és 
Alapfokú Művészeti lskola szülői 
szervezete 125 000 Ft Kültéri pingpong asztal vásárlására 

 

 

A ”Holcim a Cementgyári 
Mikrotérség Fejlesztéséért” 
Alapítványról 
  
Az Alapítványt a Holcim Hungária Zrt. 
hozta létre, melynek célja, hogy a 
fenntartható fejlődés és a társadalmi 
felelősségvállalás elveivel összhangban 
a Cementgyári Mikrotérség széleskörű 
fejlődését, ezen belül különösen az 
euroatlanti integrációt, a természeti- és 
az épített környezet értékeinek 
megóvását, az intézményekben folyó 
oktatási-nevelési tevékenység 
színvonalának emelését, a társadalmi 
szervezetek tevékenységét, illetve a 
lakosság kulturális-hagyományőrző és 
szabadidős sporttevékenységét aktívan 
támogassa.  
Az Alapítvány kuratóriumának elnöke 
Agócs István, elnökhelyettese Török 
István, Lábatlan korábbi polgármestere. 
A kuratóriumba helyet kapott Balogh 
Erzsébet, a lábatlani Arany János 
Általános Iskola korábbi igazgatója, 
Margl Gézáné Süttő alpolgármestere, 
Buzás Kelemen Bajót alpolgármestere, 
Kriszeg Csaba Mogyorósbánya 
alpolgármestere, valamint a Holcim 
Hungária Zrt. részéről Márta Irén 
korábbi kommunikációs igazgató.  
 
 

 

ÉRTESÍTÉS 

A Szent Erzsébet karitász 

bajóti csoportja az idősek 

részére kötetlen  foglalkozást 

szervez. Heti egyszeri  /kedd 

délelőtt/ találkozásainkkal főleg a 

nehezebben kimozduló idősebb emberek 

közösségi kapcsolatainak ápolására 

gondoltunk. A délelőtti elfoglaltságok 

mellett igény szerint hívnánk vendég 

előadót is. A programokat és 

elképzeléseket az első összejövetelünkön 

egyeztetnénk. Célunk, hogy lehetőséget 

adjunk azoknak az embereknek a 

közösségi együttlétre akik egy jót 

beszélgetnének,vagy emlékeiket felidézve 

töltenének el egy pár kellemes órát,esetleg 

csak kikapcsolódásra vagy társaságra 

vágynak, szeretettel várjuk szeptember 

11.-én a bajóti kultúrotthonban. A 

karitász munkatársai szívesen állnak 

rendelkezésükre kérdéseik 

megválaszolására. 

 

                        Tisztelettel és szeretettel 

 

                            karitász munkatársak  
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Karinthy Frigyes és Kosztolányi Dezső 
között életre szóló barátság köttetett, s mint 

az igaz barátok, úton-útfélen megviccelték 

egymást. Habár a két tollforgató néhány 

tréfája akkoriban sok embernél kiverte 

volna a biztosítékot, csak barátságuk 

mélységét bizonyítja, hogy nem sértődtek 

meg egymás ugratásain, sőt! 

Karinthy egyszer képes volt egy egész 

gyereksereget felbérelni barátja 

megviccelésére. A történet úgy szól, hogy a 

gyanútlan Kosztolányi Dezsőt egyszerre 

népes gyerekhad fogta körül, s a költő 

szorgosan osztotta ki az autogramokat a 

lurkóknak. Azonban a friss aláírás-

tulajdonosok újra meg újra sorba álltak 

Kosztolányi elé, hogy az irodalmár 

harmadszorra-negyedszerre is papírjukra 

biggyessze a nevét. „Mondd, fiam, mire 

kell neked négy aláírás?” – kérdezte a költő 

meglepetten. „Tetszik tudni –, jött a 

bemagoltatott válasz – ötven Kosztolányiért 

kapok egy Karinthyt.” Ám az eset fordítva 

is megtörtént; az Így írtok ti szerzője sem 

kerülte el barátja autogramos beugratását. A 

felbérelt gyerekek egy alkalommal 

Karinthynak adták vissza a frissen aláírt 

papírokat, egy elnéző mosoly kíséretében: 

„Ja, hogy ön nem Kosztolányi? Akkor nem 

is kell!” 

 

Idén immáron 12. alkalommal kerül 

megrendezésre a Bajót-Gyula országos 

utánpótlás focitábor 

Általános információk: 

Időpont: 2018. július 23-29. 

2018. július 23-26. Bajót (Komárom-
Esztergom megye) 

2018. július 27-28-29. Gyula (Békés 
megye) 

Korosztály: „U14”,2004.01.01-

2005.12.31.között született igazolt 

labdarúgók 

A bajóti 4 nap során a résztvevők napi 
két edzésen vesznek részt, emellett a 
szervezők kiegészítő kulturális és 
szabadidős programokat is szerveznek 
az edzőtáborozóknak. A napi 3-szori 
étkezés biztosított. A bajóti 4 napot egy 
felkészülési torna zárja csütörtökön. A 
csapat pénteken reggel utazik Gyulára, 
ahol a gyulai Grosics Akadémia 
megtekintését követően nyilvános 
edzés majd szombaton nemzetközi 
felkészülési torna várja a fiatalokat. 
Vasárnap reggel a csapat visszautazik 
Bajótra és várhatóan 15.00 körül 
érkezik meg. 
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