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Az önkormányzat közérdekû, havonta megjelenõ lapja
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A TARTALOMBÓL
EZ TÖRTÉNT 2007-BEN

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

MENETRENDEK

Hónapról hónapra áttekintettük
milyen események történtek az elmúlt évben Bagon, és kiválasztottunk közülük néhányat. Emlékezzenek velünk együtt!

Bag Nagyközség Önkormányzatának
képviselõ-testülete december 13-án
tartotta múlt évi, utolsó ülését.
Többek között a Salakos út sorsa is
napirendre került.

2007. december 8-ától változott
a községünket érintõ vonatok és
buszok menetrendje. Közzé tesszük
a 2008. évben érvényes vasúti
és busz menetrendeket.

2–3. oldal

4–5. oldal

Szeretetteljes, boldog
új évet kívánunk falunk
minden lakosának!

11–12. oldal

„Itt az új év, új jót hozzon,
Régi jótól meg ne fosszon,
De ha új jót nem is hozhat,
Vigye el a régi rosszat!“

KÖSZÖNTÕ

Kedves bagiak!
Tisztelettel köszöntöm a Galga mente
minden polgárát, és megkülönböztetett
tisztelettel köszöntöm a bagiakat.
Igen nehéz, de mégis sikeres éven vagyunk túl. A
jelenleg regnáló kormány mindent megtett
azért, hogy a saját állampolgárait és önkormányzatait anyagi csõdbe sodorja miközben – mondhatni – köztörvényes bûnözõk tovább gyarapíthatták milliárdjaikat.
Mindnyájunk elõtt ismert, az elmúlt években Magyarország a teljes gazdasági, erkölcsi és politikai csõdközeli
helyzetbe sodródott. Élek a gyanúperrel, hogy ekkora dilettantizmus nem létezik. Szándékosnak látszó a nemzetrombolás. Hazudtak és hazudnak éjjel és nappal, fent és lent,
szemrebbenés nélkül becsapták és becsapják hivatásszerûen
az embereket. Szélhámos milliárdosoktól a mûérettségizett
nagyotmondóig csak egy cél vezérli az urakat, megtömni a
zsebeiket. Becsõdölni látszó metróberuházástól a hat csillagos Galga menti szállodáig minden belefér hazugságaikba,
a hantaméter nem ismer korlátokat. Mindezek helyett reális, megvalósítható célok kellenek, a meglévõ adottságok
értelmes programokba foglalása és megvalósítása. Szükséges a közbiztonság stabilizálása. A jövõt a munkahelyteremtés biztosítja, amelyet közmunkaprogramokkal és a késõb-

TÓTH GÁBOR
polgármester

biekben történõ új munkahelyek létrehozásával
kívánunk elérni. Törekszünk a közlekedésbiztonság növelésére, a fekvõrendõrök megépítésétõl a 3-as út csomópontjában kialakítandó rendõrlámpás forgalomszabályozásig. Ezen programok mentén szeretnénk haladni, ebben a térség
önkormányzatainak támogatására is számítunk.
Ipari parkot szeretnénk építeni 2008-ban, egy az önök elvárásainak, igényeinek megfelelõen kialakítandó szolgáltató és kereskedelmi központtal együtt.
Napjainkban üzemeljük be a térségünkben elsõként
megépített köztérfigyelõ rendszert. Rendbetettük a polgármesteri hivatalt, kicseréltük az óvoda ablakainak jelentõs
részét, folyamatban van az iskola fûtésének korszerûsítése.
A 2008-as év nehéz lesz, de nekünk Galga menti embereknek reményteli esztendõ lehet, Zsámboktól Turán át Galgamácsáig tele vagyunk reális tervekkel, a XXI. században
végre ki kell nyitni a jövõ kapuját, hogy sikeres nemzetként
és ne egy újabb gyarmatosító rabszolgáiként élhessünk.
Ezen közös sikerekhez kívánok a világon bárhol élõ magyaroknak, különösen pedig a bagi embereknek sikerekben
gazdag, boldog új esztendõt.
Tóth Gábor országgyûlési képviselõ,
Bag polgármesterének Galgatelevízióban elhangzott újévi beszéde
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GALGA MENTI
TALÁLKOZÓ
Április 14-én a bagi
„Százvirágú Kendõ“
Alapítvány által szervezett Galga Menti
Hagyományõrzõ Találkozónak adott otthont a bagi mûvelõdési ház.

ÓVODA A GYERMEKEKÉRT
ALAPÍTVÁNY BÁLJA
Január 27-én tartotta az Óvoda a Gyermekekért Alapítvány hagyományos jótékonysági bálját. Telt ház, sok ismerõs,
sok-sok tombolanyeremény és nagynagy szeretettel összeállított mûsor fogadta a vendégeket. A bevételt az alapítvány a bagi óvodában folyó munka támogatására fordította.

FEBRUÁR

Iskolások télbúcsúztatója
Az Arany János Általános Iskola diákjai február 3-án tartották farsangi báljukat a mûvelõdési házban. Ötletesnél ötletesebb jelmezekben, jókedvvel, tánccal köszöntötték
a tavaszt.

Tisztújítás
a „Muharaynál“
A Muharay Elemér Népmûvészeti Egyesület 2007. április 21-én tartotta beszámoló és
tisztújító közgyûlését a bagi mûvelõdési
házban. Az Egyesület elnöke ismét Ritecz
György lett, a mûvészeti vezetõ és ügyvezetõ pedig ismételten ifj. Rónai Lajos.

Rendõrnap bagon

A Gödöllõi Rendõrkapitányság 2007. április 21-én a rendõrnapot az elõzõ évektõl eltérõen nem a kapitányság székhelyén, hanem a bagi sportpályán rendezte meg. A
programok között szerepelt focibajnokság,
fõzõverseny, KRESZ-vetélkedõ, bûnügyi- és
íjászbemutató.

FALUNAP
Új idõpontban, de régi hangulatban rendezték meg a falunapot június 1-2-án. A
hetek óta várt esõ sajnos pont ekkor érkezett, de ez nem szegte kedvét a szórakozni, mulatni vágyóknak.

Ez történt
JÚLIUS

Ifj Rónai Lajos Vankóné
Dudás Juli Díjat kapott

A Vankóné Dudás Juli Díj Alapítvány kuratóriuma 2007-ben egyéni kategóriában a
Bagi Muharay Elemér Népi Együttes mûvészeti vezetõjének, ifj. Rónai Lajosnak adományozta a Vankóné Dudás Juli Díjat.

MÁJUS

Majális

Május 1-jén a Bagi Nyugdíjas Egyesület falumajálist rendezett sportpályánkon, amelyen a bagi Muharay Elemér Népi Együttes
mellett a Galga mente számos hagyományõrzõ csoportja is részt vett.

FEKVÕRENDÕRÖK
A Szentlászlói utcában 6 db, a Petõfi utcában pedig 3 db fekvõrendõr épült.
Emellett a Szentlászlói utca belsõ, salakos útját betonoszlopokkal szakaszosan
lezárták, hogy ott se lehessen nagy sebességgel végighajtani. Az intézkedés a
közlekedésbiztonság javítását szolgálta.

MUHARAY GÁLA
2007. február 17-én tartotta a Bagi Muharay Elemér Népi Együttes fergeteges
gálamûsorát a zsúfolásig megtelt mûvelõdési házban Folklórlemez címmel. Az
együttes tagjai közül tizenhárman vehettek át kitüntetõ elismerésként oklevelet.

Megújult
a Jegyzõ-kereszt

MÁRCIUS

Arany János napok

Március 10-én a mûvelõdési házban tartották iskolánk névadójának tiszteletére rendezett Arany-napok záró rendezvényét. Fél
10-tõl a nyelvi- és irodalmi vetélkedõt tartottak, 10 órától pedig az egyes osztályok
különféle mûsorszámokkal léptek fel.

CSALÁDI ÜNNEP
2007. május 28-án, pünkösdhétfõn a
Helytörténeti Baráti Társulat hagyományos baráti találkozót szervezett, ahol csodálatos orgonakoncert és Katona Zoltán
festõmûvész „Privát történet“ címû nagyszerû kiállítása várta az érdeklõdõket.

Bagi Polgári Kör és a Bagi Nyugdíjas Egyesület tagjai júliusban két hétvégét is áldoztak arra, hogy a valamikori jegyzõház, ma
orvosi rendelõ mellett található ún. Jegyzõkeresztet megújítsák.
Szorgos kezek letisztították, majd lemeszelték a feszületet, lefestették a korpuszt
körül ölelõ kerítést.
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Megújult a hivatal

AUGUSZTUS

Elkészült a polgármesteri hivatal homlokzati felújítása és az épület vízszigetelése. A
közintézményt ezután riasztó és négy kamerából álló térfigyelõ rendszer védi, valamint
az ügyfélfogadási rend betartása érdekében
kaputelefon és automatikus kapunyitó berendezést is felszereltek.

A „MUHARAY“ ZAKOPANÉBAN

ÓVODAI ABLAKOK CSERÉJE

A Muharay Elemér Népi Együttes augusztus végén a XXXIX. Nemzetközi Hegyvidéki
Folklórfesztiválon, a lengyelországi Zakopaneban járt, ahol a hagyományõrzõ együttesek kategóriában harmadik helyezést ért el, illetve a nemzetközi zsûri döntése alapján
kiérdemelte a hagyományõrzõ generációk különdíját is.

Befejezõdött az óvoda ablakainak cseréje. Öt csoportszoba kapott modern,
új ablakokat. A felújítást Tóth Gábor
polgármester és az
önkormányzat képviselõinek felajánlásából végezték el.
Valamennyien több
havi tiszteletdíjukról
mondta le az ügy érdekében.

2007-ben
SZEPTEMBER
SZÜRETI MULATSÁG

KISBOLDOGASSZONY ÜNNEPE
A Bagi Polgári Kör szeptember 8-án, Szûz
Mária születésének ünnepén a Hõsök terén tartotta kisboldogasszony napi ünnepét. A már hagyománnyá vált eseményen
felléptek a bagi civil szervezetek tagjai és
más bagi emberek olyan mûsorszámokkal, melyek Szûz Mária jelentõségét, a szeretet, a család fontosságát hangsúlyozták.

OKTÓBER

Mansfeldiek látogatása

2007. október 4-7-ig falunkban vendégeskedtek Mansfeld, Bag testvértelepülésének
lakói. Jeles volt ez az alkalom, hiszen az elsõ találkozó óta éppen tizenöt év telt el.

Október 13-án faluséta, termény hálaadás,
szüreti felvonulás, orgonahangverseny, fotókiállítás és esti mulatság szerepelt a
Helytörténeti Baráti Társulat Családi ünnep
elnevezésû hagyományos rendezvényének
programjában. Iskolánk végzõs diákjai pedig gyönyörû bagi népviseletben, lovas kocsikon vonultak végig e napon falunkon, az
Arany János Általános Iskola hagyományos
szüreti báljának nyitányaként.

Energiaracionalizálás
Iskolánk sajnos nem nyert felújításra pályázati pénzt, így az önkormányzat saját erõbõl
látott hozzá az épület fûtésének korszerûsítéséhez. Az iskola és a sportcsarnok fûtési
rendszerét külön választották, modern kazánokat szereltek fel, ami a jelentõs anyagi
megtakarítást fog eredményezni a jövõben.

NOVEMBER

Jamrik-per

Falunk volt polgármestere Jamrik László
munkaügyi pert indított önkormányzatunk ellen, hogy visszamenõlegesen – a ki nem vett
és ki nem fizetett szabadságainak pénzbeli
megváltását megkapja. Október 25-én két tárgyalás után elsõ fokon ítélet született a perben.
A bíróság Jamrik Lászlónak a kért összeg egy
részét megítélte, és azzal indokolta döntését,
hogy szabadság-nyilvántartás hiányában nem
lehet bizonyítani, hogy a felperes volt-e szabadságon. Az ügyben mindkét fél fellebbezett.

DECEMBER

KÖZTÉRFIGYELÕ KAMERÁK
Karácsonyra felszerelték a köztérfigyelõ
kamerákat falunkban. Öt helyre a polgármesteri hivatal elé (1), a templom térre (2),
az M3-as lehajtó és a Dózsa György út keresztezõdéséhez (3), a Petõfi térre (4), valamint a Szõlõhegyi adótoronyra (5) forgó
kamera került. Hévízgyörk határában (6),
a Szent László és Árpád utca sarkán (7),
József Attila és Béke utca sarkán (8), valamint Bag határában, a Dózsa György út végén (9) pedig álló kamerákat szereltek fel.

Bagi búcsú
SZENT-ERZSÉBET NAP
2007. november 24-én a Bagi Plébánia
Szent Rita Karitasz csoportja Árpádházi
Szent Erzsébet születésének 800. évében az õ életáldozatát sorsukban élõ,
özvegy nõk és férfiak napát szervezte
meg.

December 2-án templomunk és falunk védõszentjének, Szent András apostol napját
követõen búcsú volt falunkban. Sajnos egyre kevesebb árus érkezett e jeles napon hozzánk, az árusítók „nehezen viselik“ a cigány
gyerekek randalírozását.
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Aszód felé félúton
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Az útépítés ideje alatt
a gépjármû közlekedés
ideiglenesen TILOS
és balesetveszélyes

VITÁK A SALAKOS ÁTKELÕ ÚTRÓL
A múlt év végén megkezdõdtek a tél beálltával már
teljesen járhatatlanná vált Aszód felé vezetõ, ún. Salakos út felújításának munkálatai, mely során az utat
szilárd burkolattal látják el. Bag Nagyközség Önkormányzatának 2007. december 13-i képviselõ-testületi
ülésén napirendre került az út felújításához szükséges
anyagi fedezet, 1 millió Ft biztosításának kérdése.

A téma megvitatása dr. Péter Mihály alpolgármester beadványának tárgyalásával kezdõdött. Az alpolgármester
már korábban is jelezte, hogy a területen építési törmeléket
raktak le, ami feldolgozatlan állapotban útalapba nem építhetõ be, ezért kérte a polgármesteri hivatalt, hogy gondoskodjon
az elszállításról. Dr. Labundy Norbert mb. jegyzõ elmondta,
hogy a hivatal szemlét tartott a területen és nem tartja indokoltnak dr. Péter Mihály kérését. Urbán László a hivatal mûszaki elõadója pedig tájékoztatta a testületet az ott folyó útépítési munkákról. A témához hozzászólt Balázs Gusztáv képviselõ, véleménye szerint 1 millió forintból ezt az utat nem lehet
megépíteni, ezt kidobott pénznek tartja, és kifogásolta, hogy
nincs szerzõdés az építtetõvel, nincsenek kivitelezési tervek, valamint megkérdezte, hogy milyen jogi konstrukció mentén kezdõdött el az építkezés. Dr. Labundy Norbert elmondta, hogy a

Galgamenti Viziközmû Kft. 2006-ban átadott az önkormányzatnak 1 295 200 Ft-t az út megépítése céljából, és a Vízmûvel
kötött együttmûködési szerzõdés keretében, az õ kivitelezésükben épül az út. Dr. Péter Mihály továbbra is fenntartotta azon
álláspontját, hogy nem megfelelõ a már elkészült útalap, kifogásolta, hogy miért utólag, már az építkezés megkezdése után
tárgyal a témáról a testület, szerinte is kidobott pénz az 1 millió Ft, jobb lenne ha karbantartással tennék járhatóvá az utat.
Antal Istvánné és Mondok Ervin képviselõk viszont egyetértettek abban, hogy az utat járhatóvá kell tenni, hogy a bagiak
végre könnyebben átjuthassanak Aszódra. A heves vita végén 8 igen
és 4 nem szavazattal határozatot hoztak arról, hogy a Salakos út
felújítási munkálataira 1 000 000 Ft-ot biztosítanak a Galgamenti Viziközmû Kft. erre a célra átadott 1 295 200 Ft-jából.
-kr-

Zûrös ügyek a szemétszállítás körül
Az elmúlt év végén önkormányzatunk képviselõ-testülete többször tárgyalta a szemétszállítási díj meghatározásával kapcsolatos rendelet módosítását. Ezeken az üléseken dr. Péter Mihály alpolgármester és Nagy Jenõné képviselõ jelezte, hogy szerintük a szemétszállítás körül nincs minden rendben, és kérték a polgármesteri hivatalt az ezzel kapcsolatos iratok felülvizsgálatára. Tóth Gábor polgármester ezzel a
feladattal dr. Labundy Norbert jegyzõt bízta meg, aki a rendelkezésre álló papírok,
dokumentumok átvizsgálása után a következõkrõl tájékoztatta lapunkat.
Több, mint tíz év iratainak átvizsgálása történt meg az elmúlt év végén. 1995-ben foglalkozott Bag Nagyközség Önkormányzatának képviselõ-testülete a kommunális hulladékkezeléssel kapcsolatos önkormányzati feladat ellátásával. Ekkor testületi döntés született arról,
hogy milyen szabályok szerint kell az önkormányzatnak kiírnia a szemétszállításra
vonatkozó pályázatot. Pontosan meghatározták, hogyan kívánják ezt bonyolítani.
Sajnos azonban az elmúlt 12 évben egyetlen egyszer sem írtak ki pályázatot, holott
az 1995-ben megszületett, szemétszállításra vonatkozó szerzõdés egy évre szólt.
Ebben az idõben, bár új pályázatot nem
írtak ki, a szemétszállítás díja (amit az önkormányzat a vállalkozónak fizet ki)
1 300 000 Ft-ról 7 500 000 Ft-ra emelke-

dett, azaz több, mint 500 százalékos áremelkedés történt. Dr. Labundy Norbert
hangsúlyozta, hogy a legnagyobb mulasztás az volt, hogy nem írtak ki e feladat elvégzésére pályázatot. Ha azt vesszük alapul, hogy reálisan csak az infláció mértékével növekedhetett volna a szemétszállítás vállalkozói díja, ami ugyebár nem
500 százalék volt, akkor több tíz milliós
kár érte önkormányzatunkat ezen évek
alatt. Utólag persze nehéz megmondani,
hogy ha kiírtak volna pályázatot, akkor
mekkora vállalkozói díj született volna,
de a jelenleg érvényben lévõ szerzõdés a
vállalkozói díj inflációkövetõ emelését
határozza meg, tehát valószínûleg, hogy
inflációnál magasabb értékben növekvõ
vállalkozói díj megjelölésével nem lehetett volna eséllyel pályázni. Tehát az in-

flációnál nagyobb mértékû vállalkozói
díj emelés indokolatlan volt, ami több
tíz milliós kárt okozott az önkormányzatnak. (Hozzá kell tenni, hogy a falu lakossága a valóságos szemétszállítási díjnak csak egy részét fizeti, a fennmaradó
részt az önkormányzat állja.)
Végkövetkeztetésként meg kell állapítani, hogy a rendelkezésre álló dokumentumok alapján jelentõs vagyoni hátrányt okozó hûtlen kezelés esete forog
fenn. De ki a felelõs? Mivel a szemétszállításra vonatkozó vállalkozói szerzõdéseket mindig a polgármester írta alá, ezért
elsõsorban az akkori polgármester a felelõs. Ugyanakkor az akkor hivatalban lévõ jegyzõasszony egyszer sem jegyezte
ellen a szerzõdéseket, de nyilvánvalóan
tudott róluk, hiszen a hivatali dolgozókkal láttamoztatták le ezeket. Tehát a másik felelõs az akkori jegyzõasszony.
Abban az esetben, ha a jegyzõ tudomására jutnak olyan tények, amelyek
miatt bûncselekmény alapos gyanúja
merül fel, akkor hivatalból feljelentést
kell tenni, amit meg is tett az illetékes
hatóságnál.
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Ipari park – török befektetõk érdeklõdése
2007. december 8-án török befektetõk jártak falunkban, hogy Tóth Gábor polgármester tájékoztassa õket
az Árokalján, a tervek szerint 2008-ban megvalósuló ipari
park befektetési lehetõségeirõl. Tóth Gábor polgármester a
megbeszélés után lapunknak elmondta, hogy az érdeklõdõ öt
fõs török delegáció tagjai építési vállalkozók, többek között
õk építették Isztambulban a világ második legnagyobb
plázáját. A tárgyalások során kirajzolódott, hogy komolyan
érdekli õket egy, a Galga mentén létrehozandó kereskedelmi
és szolgáltató központ megépítésének lehetõsége. Megegyezés
született arról, hogy tanulmányt készítenek elképzeléseikrõl,
amelybõl a realitások talaján állva, a helyi rendezési terv figyelembevételével és az építési lehetõségekkel egyeztetve indulhat el a beruházás. Tóth Gábor hangsúlyozta, hogy nagy sikernek tartja, hogy a taiwani és német (malsfeldi) befektetõ
mellett török üzletemberek is érdeklõdnek a területen létrejö-krvõ gazdasági egység beruházásai iránt.

! RENDÕRSÉGI HÍREK

! RÖVIDEN

Az Aszódi Rendõrõrs tájékoztatása szerint baleset történt december 4-én és 15én a 30-as út bagi elágazásánál. Az elsõ balesetben a csúszós úton sebességváltás közben megpördült egy autó, és így ütközött egy másik gépjármûvel. Szerencsére
személyi sérülés nem történt. A második esetben elsõbbségadás elmulasztása okozta a
bajt, egy fiatal fiú kórházba került.
Mikulás napján ismét betörtek a Szent Imre úti Coop üzletbe, ahonnan pékárút és tejtermékeket vittek el. December 12-én a Szent Imre út egyik családi házának mûhelyébõl kéziszerszámokat tulajdonítottak el, 13-án a Dutka-dûlõn egy hétvégi házba kíséreltek meg ismeretlenek betörni, de valószínûleg megzavarták õket, mert csak a bejárati ajtó befeszítéséig jutottak. Itt 100 000 Ft-os anyagi kár keletkezett. Ugyanezen
a napon a Szent István utca egyik házának nyitott nyári konyhájában is jártak illetéktelenek, ahonnan egy kerékpárt és egy barkácsgépet vittek el, illetve az Árpád utca
egyik családi házába a bejárati ajtó befeszítésével is bejutottak a tolvajok, és mûszaki
cikkeket, valamint egy gázpalackot vittek el. A Szõlõ utcában pedig december 21-én
alumíniumot tulajdonítottak el az egyik ház udvaráról.

Csaló örökösödési adó beszedõk
2007. december 10-én tett feljelentést
egy 69 éves gödöllõi lakhelyû asszony,
hogy december hatodikán a délelõtti
órákban becsöngetett hozzá két általa ismeretlen férfi azzal, hogy az önkormányzattól jöttek egy folyamatban lévõ
hagyatéki eljárás ügyében. A két férfi
semmiféle igazolványt, okiratot nem
mutatott, az idõs asszony mégis beengedte az ismeretlen személyeket, akik
különbözõ méréseket végeztek az ingatlanon, majd ezt követõen közölték a nõvel, hogy örökösödési adó címén ki kell
fizetnie 140.000,-Ft-ot. Az ál-ügyintézõk
annyira határozottak és meggyõzõek

voltak, hogy az asszony át is adta részükre a kért összeget, amirõl semmiféle
nyugtát vagy hivatalos papírt nem kapott. A történtek után pár nappal derült
csak ki, amikor a hivatalos ügyintézõtõl
próbálta beszerezni a pénz átvételérõl
szóló igazolást, hogy bûncselekmény áldozatává vált.
Kérjük Önöket, hogy idegen, ismeretlen személyeket ne engedjenek be lakásukba, házukba, és mindig bizalmatlanul fogadják az anyagi jellegû kéréseiket. Készpénzt, értéktárgyat ne adjanak
át senkinek elõzetes hivatalos megkeresés, megbeszélés nélkül!

Az Aszódi Rendõrõrs járõrszolgálatának 0–24 óráig hívható telefonszáma: 06-20/516-5940

ÖNÁLLÓ, BUDAPESTTÕL
FÜGGETLEN LESZ PEST MEGYE?
Bag Nagyközség Önkormányzatának képviselõ-testülete 11 igen
szavazattal egy tartózkodás mellett határozatot hozott arról, hogy
támogatja az önálló Pest megyei
tervezési, területfejlesztési és statisztikai régió létrehozását.
NEM MÓDOSULT AZ SZMSZ
Bag Nagyközség Önkormányzatának képviselõ-testülete elé került az önkormányzat Szervezeti
és Mûködési Szabályzatának
módosítására tett javaslat is.
E szerint a polgármester gazdasági eseményként 500 000
Ft-ig, az alpolgármesterek pedig
150 000 Ft-ig vállalhatnak kötelezettséget a képviselõ-testület
utólagos beszámoltatása mellett. A rendeletmódosítást a testület nem fogadta el.
8 SZÁZALÉKKAL EMELKEDTEK
A VÍZ- ÉS CSATORNADÍJAK
Bag Nagyközség képviselõ-testülete 2007. december 13-i ülésén
határozatában jóváhagyta a Galgamenti Viziközmû Kft. által javasolt 8 százalékos víz- és csatornadíj emelést. (lsd. 8.oldal)
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ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK
ÉS HELYISÉGEK BÉRLETE
Bag Nagyközség Önkormányzat képviselõ-testületének 10/2007. (XII.03.) sz. rendelete az
önkormányzat tulajdonában álló lakások és
helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról egységes szerkezetben
Bag Nagyközség Önkormányzat képviselõ-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint
az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló – többször módosított – 1993. évi
LXXVIII. tv.-ben (továbbiakban Ltv.) kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1.§
BEVEZETÕ RENDELKEZÉSEK
1.) A rendelet hatálya Bag Nagyközség Önkormányzat tulajdonában álló lakásokra és nem
lakás céljára szolgáló helyiségekre terjed ki.
2.) Az önkormányzat tulajdonában álló lakások önkormányzati bérlakások.

2.§
A LAKÁSBÉRLET SZABÁLYAI
1.) Az önkormányzat tulajdonában álló bérlakások esetében a tulajdonosi és bérbeadói jog
gyakorlása a képviselõ-testületet illeti.
2.) A lakásbérleti jogviszonyt a képviselõ-testület határozata alapján az önkormányzat nevében eljáró polgármester és a bérlõ írásbeli szerzõdése hozza létre.

3.§
1.) Az önkormányzat tulajdonában lévõ megüresedett, vagy újonnan épült lakásokat
a/ elsõsorban közérdekû lakásigények kielégítésére,
b/ amennyiben a bérlakás tartósan megüresedett, szociálisan rászorulók részére
c/ nem szociális bérlakást igénylõk részére lehet fordítani.
2.) A lakás megüresedése, új lakások létesítése
esetén 60 napon belül a képviselõ-testület határozatban dönt arról, hogy a lakás/ok/ az egyes
bekezdésben foglaltak figyelembe vételével milyen jelleggel adhatók bérbe.

4. §
KÖZÉRDEKÛ LAKÁSBÉRLET SZABÁLYAI
1.) Közérdekûnek minõsül – a képviselõ-testület egyedi határozata alapján – az önkormányzat közigazgatási területén dolgozó, így
különösen:
" polgármester, alpolgármester
" jegyzõ
" önkormányzati tisztségviselõ
" pedagógus
" egészségügyi intézmény dolgozója
" háziorvos, asszisztens, védõnõ lakásigénye.
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2.) A polgármesteri hivatal az intézményvezetõ
javaslatát is kikéri a kérelemben foglaltakkal
kapcsolatban.
3.) A 3.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti bérleti
szerzõdés csak határozott idõre, vagy feltétel bekövetkeztéig, így a munkaviszony fennállásának
idõtartamára köthetõ.
4.) Az a) pont szerinti bérbeadás esetén bérlõ
által befogadott hozzátartozó nem jogosult
bérlõtársi jog megszerzésére és a bérleti jogviszony folytatására.

5. §
SZOCIÁLIS BÉRBEADÁS SZABÁLYAI
1.) A 3.§. (1) bekezdése a) és c) pont szerint
bérbe nem adott lakás szociális helyzete alapján annak adható bérbe:
" akinek vele együttlakó közeli hozzátartozóinak nincs beköltözhetõ lakása, és nem
rendelkezik saját tulajdonú lakással,
" a kérelem idõpontjában legalább 5 éve Bag
Nagyközség közigazgatási területen él,
" az együttes havi jövedelmük nem éri el az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb öszszegét.
2.) A szociális helyzetük miatt rászoruló bérlakás igényléséhez mellékelni kell a jövedelmet
bizonyító, hiteles, egy hónapnál nem régebben
kiadott bizonylatot, valamint a személyes nyilatkozatot az igénylõ és vele együtt lakó közeli
hozzátartozók vagyoni helyzetérõl.
3.) A rendelet alkalmazása során közeli hozzátartozó: a házastárs, egyenes ágbeli rokon, az
örökbefogadott, a mostoha és nevelt gyermek,
az örökbefogadó-, mostoha és nevelõszülõ, valamint a testvér.
4.) A lakás szociális helyzet alapján történõ
bérbeadásának lehetõségét helyi újságban és
az önkormányzat hirdetõtábláján közzé kell
tenni.
5.) Bérleti szerzõdés csak határozott idõre köthetõ, legfeljebb öt évi idõtartamra.
6.) A szociális helyzete alapján létrejött bérlet
esetén a határozott idõ elteltét megelõzõ 60
napon belül a bérbeadó köteles felhívni a bérlõt további jogosultságának igazolására.

6. §
NEM SZOCIÁLIS BÉRBEADÁS SZABÁLYAI
1.) Önkormányzati bérlakás nem szociális
helyzetre tekintettel újonnan igénylõk részére
kizárólag határozott idõre – maximum 5 évre
– adható bérbe. Ez alól kivételt jelent az önkormányzattal már rendelet hatályba lépése elõtt
határozatlan idõre szóló bérleti jogviszonnyal
rendelkezõ személy.
2.) Amennyiben a képviselõ-testület az üres,
vagy megüresedett bérlakást ily módon adja
bérbe, a bérleti lehetõségek a helyi újságban
és az önkormányzat hirdetõtábláján közzé
kell tenni.
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7. §
A LAKÁSBÉRLETI SZERZÕDÉSNEK
FELTÉTLENÜL TARTALMAZNIA KELL:
" a szerzõdést kötõ felek pontos megnevezését és személyi alapadatait,
" a szerzõdés tárgyának, azaz a lakásnak pontos leírását és alapadatait
" a bérleti szerzõdés létrejöttét, kezdõ idõpontjának és hatályának pontos megjelölését,
" a bérleti díj összegét és megfizetésének
módját, feltételeit,
" a szerzõdésbõl következõ bérbeadói és bérlõi jogokat és kötelezettségeket,
" a szerzõdés megszûnésének és megszüntetésének lehetõségeit és jogkövetkezményeit,
" a jogviták eldöntésének lehetõségeit.

8. §
1.) Az önkormányzat tulajdonában lévõ nem lakás céljára szolgáló helyiséget csak a képviselõtestület engedélyével és kivételesen lehet határozott idõre bérbe adni. Ilyen kivételes indok lehet:
" közérdekû, a lakossági érdeket szolgáló ellátás biztosítása,
" oktatási, sport, közmûvelõdési és szabadidõ
célok megvalósítása.
2.) Bérlõ a saját maga által használt lakásnak egy
részét csak a bérbeadó elõzetes engedélyével és akkor használhatja más célra, ha az általa – a lakás
részben – végzett tevékenység a lakosság alapellátásának a kielégítését szolgálja. Amennyiben az engedélyt az önkormányzat kiadja a bérleti szerzõdést módosítani kell, vagy új szerzõdést kell kötni.

9. §
A LAKÁS ÁTADÁSA
1.) A bérleti szerzõdés aláírását követõen három napon belül a lakást a bérlõ részére birtokba kell adni.
2.) A birtokba adásról jegyzõkönyvet kell készíteni, melyet a bérbeadó és a bérlõ ír alá.
3.) A jegyzõkönyvnek tartalmaznia kell:
" a lakás állagára vonatkozó legfontosabb
megállapításokat,
" a lakás berendezések és tartozékok állapotát, a víz, gázóra, stb. állását,
" közös udvar, kert használata esetén az új
bérlõ használati jogosultságának terjedelmét (megosztott használat),
" a lakás rendeltetésszerû használata érdekében a bérlõ által vállalt költségek megtérítésének módját, feltételeit,
" az épület és a közös használatra szolgáló helyiségekkel összefüggõ, a törvényben nem szabályozott, a bérbeadó és bérlõ által vállalt kötelezettségeket és biztosított jogosultságokat.
4.) Közös udvar, kert használata esetén a birtokba adáshoz a többi bérlõt is meg kell hívni.
5.) A szerzõdés megszûnésekor az elõzõekben
leírt rendelkezéseket értelemszerûen alkalmazni kell.
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10. §
A LAKÁSKÉRELEMRE VONATKOZÓ
EGYÉB RENDELKEZÉSEK
1.) Több bérlõ által lakott egy udvarhoz tartozó lakások esetén biztosítani kell, hogy azok
gépjármûvel is zavartalanul megközelíthetõek
legyenek, illetve az udvar és kert használata
arányosan illesse meg a bérlõket.
2.) A bérleményhez tartozó udvar, kert, utca
szakasz rendben tartása a bérlõ kötelessége.
3.) A lakás burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és
berendezéseinek karbantartásáról, festésérõl, felújításáról, pótlásáról, illetõleg cseréjérõl (Ltv.
13.§. (1) bek.) a bérlõnek kell gondoskodnia.
4.) Átalakítás, korszerûsítés, nagyobb felújítás és
karbantartási munkák esetén a kölcsönös értesítési kötelezettség idõpontja minimum (Ltv. 16.§
(1) bek.) a munkák megkezdése elõtti 30 nap.
5.) Amennyiben a bérlõ a lakást korszerûsíteni
kívánja, azt csak a bérbeadó hozzájárulásával,
elõzetes írásos költség megegyezés alapján teheti. A megegyezésben szereplõ elfogadott
költség számlával igazolt ellenértéke a lakbér
mértékébe 100%-ban beszámítható.

11. §
BEFOGADÁS A LAKÁSBA
1.) A bérlõ az önkormányzat tulajdonában lévõ lakásba
a/ írásbeli hozzájárulás nélkül befogadhatja
" házastársát,
" gyermekét,
" jogszerûen befogadott
gyermekétõl született unokáját, szülõjét.
b/ az 1.) pontban felsoroltakon kívül a lakásba
történõ befogadáshoz a bérbeadó írásbeli hozzájárulása szükséges.
2.) Az írásbeli hozzájárulás megadására a tulajdonosi, bérbeadói jogokat gyakorló jogosult az
alábbi szempontok figyelembe vételével:
" a kérelem csak írásban, vagy személyesen, a
rendelkezésre bocsátott formában, felvett
jegyzõkönyvben nyújtható be illetékmentesen
" a befogadni kívánt személy pontos alapadatainak, elõzõ lakhelyének, a befogadás konkrét indokának a kérelemben szerepelnie kell,
" az eljárás során meg kell vizsgálni a bérlõ
és a lakásban jogcímmel tartózkodók számát, elhelyezési körülményeit,
" a kérelmet a beérkezéstõl számított 30 napon belül el kell bírálni,
" a döntés meghozatalával a Ket. 42-48.§-át
kell értelemszerûen alkalmazni, az elutasítás
ellen az érdekeltek a képviselõ-testülethez
kifogást terjeszthetnek elõ az elutasító döntés kézhezvételétõl számított 30 napon belül.
3.) A határozott idõre szóló bérleti jogviszony
esetén a befogadáshoz hozzájárulás csak kivételesen indokolt estben adható. A kérelemhez
a bérlõnek nyilatkozni kell arról, hogy tudomásul veszi:
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" a bérleti szerzõdése megszûnése után a befogadott személy elhelyezésérõl a bérlõ köteles gondoskodni.
4.) A befogadáshoz való bérbeadói hozzájárulás elhelyezési igényt nem keletkeztet, bérlõtársi jogviszony nem jön létre. A lakásbérleti jogviszony megszûnésekor a befogadott elhelyezése a bérlõ feladata.
5.) A bérbeadó a hozzájárulást megtagadhatja
amennyiben:
" a lakásban a befogadást követõen bejelentett személyek száma lakószobánként a két
fõt meghaladja,
" a befogadó személy a község közigazgatási
területén vagy más települések területén saját tulajdonú lakással rendelkezik,
" a befogadó személy a bérbeadóval, vagy a
lakókkal szemben az együttélés követelményeivel ellentétes, botrányos, tûrhetetlen
magatartást tanúsít.
6.) A bérlõ az önkormányzati lakást albérletbe
tovább nem adhatja.

12. §
A LAKBÉR MÉRTÉKE
1.) Az önkormányzati tulajdonban lévõ lakások lakbére havonta, komfort fokozatra tekintet nélkül 157Ft/m2.
2.) A lakbér mértéke a lakások területi fekvésében és mûszaki állapotában, illetve a 3.§. 1.)
bekezdésében megjelölt jellegükben lévõ eltérések kiegyenlítésére növelhetõ, illetve csökkenthetõ.
A/ LAKBÉRNÖVELÕ TÉNYEZÕ LEHET:
" ha a lakás külön álló, vagy maximum kétlakásos házingatlanban van (Az emelés mértéke ebben az esetben maximum 10% lehet.)
" ha a lakás a település központjában, vagy
az idegenforgalom központjában van (Az
emelés mértéke ebben az esetben maximum
10% lehet.)
" ha a lakás meghatározott részét a bérlõ a
bérbeadó engedélyével nem lakás céljára kívánja felhasználni (Az emelés mértéke ebben az esetben maximum 10% lehet.)
B/ LAKBÉRCSÖKKENTÕ TÉNYEZÕ:
" ha a bérlõ szociális helyzete indokolja (betegség, gyerekek száma, nyugdíjasok) (A
csökkentés mértéke ebben az esetben maximum 20% lehet.)
" ha a lakás meghatározott részei, vagy helyiségei berendezései rendeltetésüknek megfelelõ célra csak korlátozott mértékben alkalmas (A csökkentés mértéke ebben az esetben maximum 20% lehet.)
3.) A lakbér növelésének, illetve csökkentésének jogcímét és összegét a bérleti szerzõdésben
pontosan meg kell jelölni.
4.) A tárgyévet megelõzõ év decemberében a
képviselõ-testület meghatározza a lakbér mértékét.
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5.) A lakbért havonta, minden hó 10. napjáig egy
összegben és elõre kell megfizetni a bérleti szerzõdésben megjelölt módon és feltételek mellett.
6.) A fizetendõ bérleti díj mértékének változását
a bérbeadónak írásban közölnie kell a bérlõvel.

13. §
1.) Az önkormányzat által újonnan épített bérlakások (költség alapon meghatározott lakbérû
bérlakások) esetében a képviselõ-testület legalább olyan lakbér mértéket állapít meg, amelyek fedezik az adott bérlakás üzemeltetésének,
fenntartásának és felújításának költségeit.
2.) Az 1.) pontban meghatározott lakbér nagysága az elsõ évben nem lehet kevesebb, mit az
adott lakásra esõ teljes beruházási költség 2%-a.
3.) A 2.) bekezdésben meghatározott mértékû
lakbér kizárólag a kalkuláció alapjául szolgáló
épület és lakás mûködtetésére, karbantartására,
valamint a lakóház felújítására használható fel.
4.) Az üzemeltetési, fenntartási és felújítási
költségeken (a 2.) bekezdésben meghatározott
2%-on) felül megállapított lakbérbevétel kizárólag a településen lévõ lakóépület létesítésére,
fenntartására és felújítására fordítható.
5.) Az új lakásépítést követõ elsõ évben megállapított lakbér nagyságát minden évben úgy
kell módosítani, hogy annak értékállósága biztosított legyen.

14. §
LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS
1.) Az önkormányzat tulajdonában lévõ lakások azon bérlõi, akik a bérleti szerzõdésben
megállapított lakbért szociális helyzetük miatt
megfizetni részben vagy egészben nem tudják
" pénzbeni ellátásban vagy
" természetbeni ellátás formájában lakásfenntartási támogatásban részesülnek.
2.) Támogatásra jogosult a bérlõ abban az esetben, ha a lakás bérének díja önhibáján kívül meghaladja a bérlõ és a vele együtt lakó közeli hozzátartozói havi összjövedelmének 50%-át, feltéve:
" ha az összjövedelmük nem éri el havonta
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegét és nincsen más vagyonuk, megélhetési forrásuk.
3.) A jövedelmi viszonyok igazolására környezettanulmányt kell készíteni, melybõl megállapíthatók a bérlõ valóságos életkörülményei.

15. §
KÖZÜZEMI DÍJAK
1.) A közüzemi díjak azok a költségek, amelyek elõfordulásuk alapján közvetlenül a lakáshoz rendelhetõk. A lakás közüzemi díjai:
" víz és csatorna díj,
" elektromos energia felhasználás díja,
" gázfogyasztás díja,
" TV antenna díja,
"
" szemétszállítási szolgáltatás díja.
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2.) A közüzemi díjakat a mindenkori ide vonatkozó jogszabályi elõírásoknak megfelelõen a
bérlõnek közvetlenül kell megfizetnie a szolgáltatónak, illetve a díj beszedésére jogosultnak.

16. §
LAKÁSBÉRLET MEGSZÛNÉS
1.) A határozott idõre, vagy feltétel bekövetkeztéig szóló bérleti szerzõdés megszûnése esetén a bérlõ másik lakásra nem tarthat igényt,
Ezt a szerzõdésben rögzíteni kell. A lakást a
bérleti szerzõdés lejáratát követõ egy hónapon
belül köteles rendeltetésszerû használatra alkalmas állapotban leadni.
2.) A bérbeadó az önkormányzat tulajdonában
lévõ lakás bérlõjével határozatlan idõre kötött
bérleti szerzõdést közérdekbõl írásban felmondhatja.
Közérdekûnek minõsül ha a lakást a bérbeadó:
" át kívánja alakítani, vagy korszerûsíti,
" meg kívánja szüntetni,
" le szándékozik bontani.
3.) A szerzõdés írásban mondható fel, amelybõl világosan ki kell tûnnie a felmondás okának, idõpontjának.

17. §
A HELYISÉGBÉRLET SZABÁLYAI
1.) Az önkormányzat tulajdonában lévõ, nem
lakás céljára szolgáló helyiségei bérletére a vagyonrendelet rendelkezéseit kell értelemszerûen alkalmazni.
2.) Az önkormányzat tulajdonában lévõ, nem
lakás céljára szolgáló helyiségeket vagyonkezelésbe adhatja, illetve más módon is hasznosíthatja a képviselõ-testület határozatával.
3.) A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja minden év januárjában a KSH által hivatalosan megállapított infláció mértékével növekedik. Ettõl eltérõ növekedést a bérlõvel történõ egyeztetés elõzi meg. A bérleti díj mértékét
a bérlõvel minden év január 31-ig közölni kell.
4.) A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti
díját e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

18. §
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
1.) Ezen rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba. Kihirdetésérõl a helyben szokásos módon a jegyzõ gondoskodik. Az e rendeletben
nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az Ltv.
rendelkezései az irányadók.

LAKÁSOK BÉRLETI DÍJA 2008. JANUÁR
1-JÉTÕL
Bag, Szent Imre u. 7. (1. lakás)
(2. lakás)
Bag, Dózsa Gy. u. 54.
Bag, Hõsök tere 1.
Patak u. 8. (1. lakás)
(2. lakás)

5 811 Ft
3 026 Ft
10 049 Ft
12 107 Ft
8 354 Ft
4 116 Ft

2008. JANUÁR

NEM LAKÁS CÉLÚ HELYISÉGEK
BÉRLETI DÍJA 2008. JANUÁR 1-JÉTÕL:

VÍZDÍJ

Kocsma (Bag, Dózsa Gy. u. 30/a) 56 672 Ft
Tornacsarnok büfé (Szt. A. u.41.) 41 294 Ft
Zöldséges (Szt. Imre u. 53)
34 484 Ft
Büfé (Szt. Imre u. 53)
34 484 Ft
Libresszó (Petõfi tér 1/a)
73 075 Ft
Óvoda konyha
82 658 Ft
Az összegek 20% áfát tartalmaznak!

Bag Nagyközség Önkormányzat 12/2007.
(XII.17.) sz. Vízdíj rendelete, mely hatályon kívül helyezi a 15/2006. (XII. 07.)sz.
Vízdíj rendeletét

A DÓZSA GYÖRGY MÛVELÕDÉSI HÁZ
BÉRLETI DÍJAI:
" Lakodalom esetén: bruttó 100 000 Ft/alkalom, amely magában foglalja a rezsi költségeket is.
A nagyterem bérleti díja:
" 8.00-14.00 óráig bruttó 20 000 Ft/alkalom
" egész napra bruttó
40 000 Ft/alkalom
" Belépõdíjas bálok esetében (bagi civil
szervezetek) bruttó
20 000 Ft/alkalom
" Belépõdíjas bálok esetében bruttó
60 000 Ft/alkalom
" Klubszoba bérleti díja: bruttó 3 000 Ft/óra

Bag Nagyközség Önkormányzat képviselõ-testülete elfogadta a 2008. január 1-jétõl érvényes
alábbi közüzemi vízdíjakat.
1. A közüzemi vízmûbõl szolgáltatott IVÓVÍZ
HATÓSÁGI ÁRA 2008. JANUÁR 1-JÉTÕL
EGYSÉGESEN 375 FT/m3, melyet az önkormányzat tulajdonában lévõ vagyon használati
díjával csökkentve kell a fogyasztóknak megfizetni az alábbiak szerint:
2. A vízfogyasztók által fizetendõ tényleges díjak:
LAKOSSÁGI VÍZDÍJ:
" 6 m3/2 hó mennyiségig 181 Ft/m3+20% áfa
" 6 m3/2 hó mennyiség felett 230 Ft/m3+20% áfa
KÖZÜLETI VÍZDÍJ:

TORNACSARNOK BELÉPÕÉS BÉRLETI DÍJAI:
" Bérlet:
" Napijegy:
" Nagyterem:

"
"
"
"

Diákjegy:
Diákbérlet:
Úszótanfolyam:
Konditerem:

5 000 Ft/10 alkalom
600 Ft/alkalom
6 000 Ft/óra/csapat
2 200 Ft/óra/2 fõ
3 500 Ft/óra/4 fõ
260 Ft/alkalom
2 210 Ft/10 alkalom
6 000 Ft/alkalom
325 Ft/óra

SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI DÍJ
Bag Nagyközség Önkormányzat képviselõ-testületének 9/2007. (XII. 03.) rendelete a Települési Környezetvédelemrõl és szilárdhulladék
összegyûjtésérõl, elszállításáról és ártalommentes elhelyezésérõl szóló 10/2004. (IX.30.)
Ör.sz. rendelet módosításáról
Bag Nagyközség Önkormányzata közigazgatási
területén az éves szemétszállítás díj mértéke
" 120 liter szállítóedény esetén 12 840 Ft/év
" egyedül élõk esetén
8 560 Ft/év
A rendeletet módosítását napirendjére tüzte
Bag Nagyközség Önkormányzatának
képviselõ-testülete 2008. január 10-i
ülésén, ezért lehetséges, hogy az itt közölt
rendelet változik.

295 Ft/m3+20% áfa

CSATORNADÍJ
Bag Nagyközség Önkormányzat 13/2007.
(XII.17.) sz. rendelete a csatornadíj megállapításáról mely hatályon kívül helyezi a
16/2006. (XII. 07.) sz. csatornadíj rendeletét
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-testülete elfogadta a 2008. január 1-jétõl érvényes
alábbi csatornadíjakat.
CSATORNADÍJ
" LAKOSSÁGI
182 Ft/m3+20% áfa
" KÖZÜLETI
243 Ft/m3+20% áfa
" AZ ÜRÍTÉSI DÍJ VÁLTOZATLAN!

ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ
Bag Nagyközség Önkormányzat képviselõtestületének 11/2007. (XII. 03.) számú rendelete az étkezési térítési díj megállapításáról

1. §
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-testülete 2008. január 1-jétõl az alábbi étkeztetési
térítési díjakat állapította meg.
" Óvodai étkezés
354 Ft
" Napközis étkezés
453 Ft
" Iskolai ebéd
308 Ft

A rendeletek 2008. január 1-jétõl léptek hatályba
Bag, 2007. november 29.
Tóth Gábor
polgármester

Dr. Labundy Norbert
mb. jegyzõ

2008. JANUÁR
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OLVASÓI VÉLEMÉNY

Csoport
karácsony
a kutyás
teremben

KARÁCSONY

az óvodában

December 3-án karácsonyi vásár kezdõdött az
óvodában, ahol a húsvéti vásárhoz hasonlóan
óvodai alkalmazottak és a bagi lakosok által
felajánlott tárgyakat kínálták megvételre. A
vásár bevétele 123 000 Ft lett. Az óvoda vezetése köszönetet mond mindenkinek, aki segített a vásár lebonyolításában. A téli szünet
elõtti héten minden csoportban feldíszítették a karácsonyfát, amelyek
évek óta a Mezõbag Kft. ajánl fel az óvoda részére. A fák alá minden
csoportba bõven jutott a Mattel Toys Kft. játékaiból is, autópályák,
barbie babák és még számtalan játék várta a gyerekeket. A felajánlás
Kustra Tamásnak köszönhetõ, a bõven 100 000 Ft feletti ajándékcsomag az õ közvetítésével jutott el óvodánkba. Köszönjük. Végezetül a csoportok megtartották karácsonyi ünnepségüket, ahova szokás
szerint gyermekek szülei is meghívást kaptak.

Meghívó
Az Óvoda a Gyermekekért Alapítvány kuratóriuma szeretettel vár minden
kedves érdeklõdõt a bagi Dózsa György Mûvelõdési Házba
2008. JANUÁR 26-ÁN, 20 ÓRAKOR KEZDÕDÕ JÓTÉKONYSÁGI BÁLJÁBA!
A zenét a galgahévízi zenekar szolgáltatja.
Belépõdíj vacsorával 3500 Ft/fõ.
Helyfoglalás és jegyvásárlás: 2008. január 23-ig az óvodában az óvó néniknél,
valamint Gábor Antalnénál, Katona Miklósnénál a Fanatixban
és Sáráné Gábor Gabriellánál.
LEGYEN A VENDÉGÜNK, NEM FOGJA MEGBÁNNI!
Adó 1%
Az Óvoda a Gyermekekért Alapítvány
tájékoztatja és egyben MEGKÖSZÖNI
AZON ADÓFIZETÕ POLGÁROKNAK,
akik adójuk 1%-át alapítványunknak ajánlották fel. A felajánlott összeg 380 216 Ft.
Ebbõl az összegbõl karácsonyra játékokat
vásároltunk az óvodás gyerekeknek.
A felajánlásokat továbbra is köszönettel
fogadjuk a 18673144-1-13 adószámra.

Adó
1%

KÖSZÖNET

Az Óvoda a Gyermekekért Alapítvány
a RO-LA NYOMDÁNAK TISZTELETTEL
MEGKÖSZÖNI a báli meghívók
elkészítését, a kártya naptárakat,
mely az alapítvány propagálását
segíti. Az évek óta kapott önzetlen
felajánlásokat hálásan köszönjük!

Kicsit furcsálkodva olvasom az augusztusi
bagi Hírlapban (most találtam meg az interneten), a rendõrségi híreknél, hogy elõzõ hónapban (azaz júliusban ) a „bûncselekmények száma jelentõsen csökkent“.
Hozzám ( Nagymezõ utca) történetesen éppen július 13-án törtek be, a konyhaablak vastag vasrácsának felfeszítésével
az ablak benyomásával, és elvittek mikrósütõt, cd-s rádiómagnót, Tv-t, amit csak
tudtak. A szomszédaim, a riasztót hallva
engem mobilon értesítettek, és rendõrséget is kihívták este 8 óra tájban. Én vidéken voltam, éjszaka 1 órára értem haza –
a vonat egy órát késett – és az ajtóm elõtt,
a füvön találtam még a videomagnóm,
meg egy nagy zsákot tele a hûtõm-fagyasztóm tartalmával. Vagyis a betörõk még a
rendõrség levonulását megvárva is, még
egyszer visszajöttek, éjjel fél 1-kor, és még
ott lehettek éppen a közelben (az elvitt
Tv-m tetejérõl leesett ébresztõóra pont fél
1 kor állt meg, kiesett belõle az elem, és
másnap mondta is a szomszédasszonyom,
hogy fél 1-kor újra megszólalt a riasztó).
Mindez egyáltalán nem szerepel az
aszódi rendõrõrsi tájékoztatóban. S vajon akkor ki tudja, még mi más sem? Így
aztán persze lehet állítani, hogy „jelentõsen csökkent“ a bûncselekmények száma,
csak sajnos a valóság nem ez. Szerintem
hamis a bûncselekmények számának
csökkenését állítani; épp megfordítva
van, az utóbbi idõkben éppenhogy megsûrûsödtek a betörések, pl. ebben az utcában is, de hallottam, hogy már a falu
belsejében is! Nagyon szomorú, hogy
ugyanakkor az az egy szál rendõr is eltûnt a faluból, nem tudom, hogyan s miért, azt sem hogy a Polgárõrség mit csinál, mert én még eddig valahányszor hívtam õket (pl. a múlt hónapban, mikor
fent a nyaralósoron észleltem gyanús
hangokat és suhancokat, stb.) még soha
õket elérni a mobilszámukon nem lehetett. Mire az üzenetet megkapják, / s ki
tudja, mikor, vissza még sohasem hívtak/
már mindegy, a rendõrség is mire kiér,
már mindegy. Úgyhogy a helyzet nem éppen rózsás!
Üdvözlettel, Sz. É.
E levél is bizonyítja a lakosság elégedetlenségét a falu közbiztonságával. A
már mûködõ köztérfigyelõ rendszer remélhetõleg javítani fog a helyzeten.
- szerk -
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SPORT – SZOLGÁLTATÓ

Évet zárt a Bagi TC’96
JÖVÕ ÉVI CÉL – SAJNOS – A TÚLÉLÉS
2007. december 14-én tartotta szokásos évadzáróját a
Bagi TC’96. Urbauer Zsolt, az egyesület elnöke lapunknak elmondta, hogy nagyon örült annak, és jelentõs dolognak
értékelte, hogy az önkormányzat választott képviselõibõl kilencen jelen voltak az eseményen. Elmondta továbbá, hogy megköszönték az önkormányzat valamint az egyesületet támogató
cégek, vállalkozások segítségét, támogatását. Kiemelte, hogy jelentõs segítség számukra, hogy a képviselõ-testület hozzájárult
ahhoz, hogy a sportcsarnokot az egyesület sportolói díjmentesen használhatják, ami az eredményes munka érdekében elengedhetetlen. Az egyesület felnõtt futballcsapata a 6., ifjúsági
csapata a 13., a serdülõk a 4. és az öregfiúk a 2. helyen végeztek az õszi idényben. Az, hogy kevesebb pénzbõl gazdálkodhatnak, sajnos meglátszik a felnõtt csapat eredményén, jelenleg
alapozó munka folyik, igyekeznek tehetséges környékbeli fiatalokat beépíteni a csapatba, mely reményeik szerint hamarosan
meghozza a várt, jobb eredményeket. Két felnõtt csapattag,
akik az õsz folyamán komoly sérülést szenvedtek, jelentõs anyagi támogatást kaptak az egyesülettõl. Külön megköszönte az
egyesület vezetése a Dropp cég egész éves munkáját, valamint
az évadzáró vacsora finom étkeinek felajánlását.
-kr-
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ORVOSI ÜGYELETEK
HÁZIORVOSOK RENDELÉSI IDEJE
DR. BALATONI GYÖNGYI
hétfõ, kedd, csüt.: 8-12-ig, szerda: 14-18-ig, péntek: 8-11-ig
(pénteken csak páros héten rendel)
DR. PERJÉSI GYÖRGY hétfõ, szerda: 8-12-ig, kedd,
csütörtök: 12-16-ig, péntek: 8-11-ig
(pénteken csak páratlan héten rendel)
NAPPALI, ÉJSZAKAI ÉS HÉTVÉGI ÜGYELET
A hétvégi ügyelet mellett a nappali és éjszakai ügyeletet is
a Turai Központi Ügyelet látja el. Köznapokon 16 órától másnap
reggel 8 óráig, hétvégén péntek délután 16 órától hétfõ reggel
8 óráig hívható, illetve kereshetõ fel.
Címe: Tura, Petõfi tér 2. Telefon.: 28/466-038.
A FOGORVOS RENDELÉSI IDEJE
DR. SZABÓ MELÁNIA
Bag, Hõsök tere 1. telefon: 28/409-670
hétfõ, szerda, péntek: 14.00-19.00, kedd, csütörtök: 8.00-13.00
ÁLLATORVOSI ÜGYELETI SZOLGÁLAT
! január 12-16.:DR. NÉMETH MIHÁLY
Aszód, Kossuth Lajos u. 62. telefon.: 06-30/275-4718
! január 19-20.: DR. HAJDÚ PÁL
Galgahévíz, Fõ u. 84., telefon: 06-30/475-1739
! január 26-27.: DR. MÁRTON JÁNOS
Galgamácsa, Kiskút u. 3., telefon: 06-30/400-9819

! www.aszodikisterseg.hu
TÓTH GÁBOR
ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ
Telefon: 06-30-9325-821
E-mail: toth.gabor@fidesz.hu
*

BERECZKI JÁNOSNÉ

POLITIKAI MUNKATÁRS
Telefon: 06-20-2158-140
E-mail: bereczki.janosne@fidesz.hu
Fax: 06-28-435-220
Iroda: Tura, Tabán u. 42.
Nyitva tartás:
pénteken 15-18 óráig
*
Képviselõi fogadóórák:
Tura, Tabán u. 42.
minden hónap utolsó péntek
16-18 óráig, vagy
Bag, Szent Imre u. 52.
(Polgármesteri Hivatal)
minden hét csütörtök délelõtt.
Bejelentkezés: elõzetes
idõpontegyeztetés alapján történik.

IMPRESSZUM
Kiadó: Bag Nagyközség Önkormányzatának
Oktatási, Kulturális és Sportbizottsága
Szerkesztõk: Könczöl Rita, Baczoniné
Felszeghy Katalin, Szabados Tamás
Nyomdai munkák: Ro-La Nyomda, Valkó
Megjelenik: 500 példányban
Hirdetésfelvétel és felvilágosítás:
06-28-409-174-es telefonszámon
E-mail: t.szabados@galgaktv.hu

Az alábbi pályázati lehetõségek találhatók az aszódi kistérség honlapján:
– Civilek a Weben
– Ökoiskola cím elnyerése
– Zöld Óvoda cím
– Múzeumi Szakmai Kollégium pályázata
– Népmûvészeti Szakmai Kollégium pályázata
– Népmûvészeti Szakmai Kollégium folyóirat pályázata
– FOGADD EL, FOGADJ EL 2008. évi kampányban való részvétel

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS!
A KISTÉRSÉGI GONDOZÁSI KÖZPONT PÁLYÁZATOT HIRDET
3 FÕ CSALÁDSEGÍTÕ ÉS GYERMEKJÓLÉTI CSALÁDGONDOZÓ ÁLLÁSHELYÉNEK
BETÖLTÉSÉRE KISTÉRSÉGI TELEPHELYEKRE!
Besorolás és illetmény a Kjt. alapján.
KÉPESÍTÉSI ELÕÍRÁSOK:
– Gyermekjóléti szolgálat: szociális munkás, szociálpedagógus, mentálhigiénés szakember
vagy gyermek és családvédelmi oklevéllel rendelkezõ – óvodapedagógus, tanító, tanár
– Családsegítõ szolgálat: szociális munkás, szociálpedagógus.
Pályázat tartalma: szakmai önéletrajz, motivációs levél.
A pályázat beadási módja: Kistérségi Gondozási Központ. Varga Jánosné, 2170. Aszód, Petõfi u. 6/a.
E-mail: szocgond.aszod@invitel.hu Telefon: 06-28/400-103, 06-30/8160-462
A PÁLYÁZAT BEADÁSI HATÁRIDEJE: 2008 JANUÁR 31.

A KISTÉRSÉGI GONDOZÁSI KÖZPONT PÁLYÁZATOT HIRDET
1 FÕ SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÁLLÁSHELYÉNEK BETÖLTÉSÉRE ASZÓDI TELEPHELYRE!
Besorolás és illetmény a Kjt.. alapján.
KÉPESÍTÉSI ELÕÍRÁSOK:
– Szociális gondozó és szervezõ, szociális gondozó és szakápoló, ápolási asszisztens,
házi szociális gondozó.
Pályázat tartalma: szakmai önéletrajz
A pályázat beadási módja: Kistérségi Gondozási Központ. Varga Jánosné, 2170. Aszód, Petõfi u. 6/a.
E-mail: szocgond.aszod@invitel.hu Telefon: 06-28/400-103, 06-30/8160-462
A PÁLYÁZAT BEADÁSI HATÁRIDEJE: 2008. JANUÁR 31.

2008-ban

VASÚTI MENETREND
KÖZLEKEDIK

HATVAN

ASZÓD

naponta
naponta
naponta
naponta
munkanap
naponta
munkanap
naponta
naponta
munkanap
naponta
naponta
naponta
naponta
naponta
naponta
naponta
naponta
naponta
naponta
naponta
naponta
naponta
naponta
naponta
naponta

3.05
3.35
4.05
4.35
4.55
5.15
5.35
5.55
6.15
6.35
7.05
8.05
9.05
10.05
11.05
12.05
13.05
14.05
15.05
16.05
17.05
18.05
19.05
20.05
21.05
22.05

3.23
3.54
4.23
4.54
5.13
5.33
5.52
6.13
6.33
6.52
7.23
8.23
9.23
10.23
11.23
12.23
13.23
14.23
15.23
16.23
17.23
18.23
19.23
20.23
21.23
22.23

KÖZLEKEDIK
naponta
munkanap
naponta
munkanap
naponta
naponta
naponta
naponta
naponta
naponta
naponta
naponta
naponta
naponta
naponta
naponta
munkanap
naponta
munkanap
naponta
naponta
naponta
naponta
naponta

BP. KELETI PU.
4.40
5.10
5.40
6.10
6.40
7.40
8.40
9.40
10.40
11.40
12.40
13.40
14.40
15.40
16.40
17.40
18.10
18.40
19.10
19.40
20.40
21.40
22.40
23.40

GÖDÖLLÕ
5.21
5.51
6.21
6.51
7.21
8.21
9.21
10.21
11.21
12.21
13.21
14.21
15.21
16.21
17.21
18.21
18.51
19.21
19.51
20.21
21.21
22.21
23.21
0.21

BAG
3.26
3.57
4.26
4.57
5.16
5.36
5.55
6.16
5.36
6.55
7.26
8.26
9.26
10.26
11.26
12.26
13.26
14.26
15.26
16.26
17.26
18.26
19.26
20.26
21.26
22.26

BAG
5.33
6.03
6.33
7.03
7.33
8.33
9.33
10.33
11.33
12.33
13.33
14.33
15.33
16.33
17.33
18.33
19.03
19.33
20.03
20.33
21.33
22.33
23.33
0.33

GÖDÖLLÕ
3.38
4.09
4.38
5.09
5.28
5.48
6.07
6.28
6.48
7.06
7.38
8.38
9.38
10.38
11.38
12.38
13.38
14.38
15.38
16.38
17.38
18.38
19.38
20.38
21.38
22.38

ASZÓD
5.36
6.06
6.36
7.06
7.36
8.36
9.36
10.36
11.36
12.36
13.36
14.36
15.36
16.36
17.36
18.36
19.06
19.36
20.06
20.36
21.36
22.36
23.36
0.36

BP. KELETI PU.
4.22
4.52
5.22
5.52
6.12
6.32
6.52
7.12
7.32
7.52
8.22
9.22
10.22
11.22
12.22
13.22
14.22
15.22
16.22
17.22
18.22
19.22
20.22
21.22
22.22
23.22

HATVAN
5.54
6.29
6.54
7.29
7.54
8.54
9.54
10.54
11.54
12.54
13.54
14.54
15.54
16.54
17.54
18.54
19.29
19.54
20.29
20.54
21.54
22.54
23.55
0.54

A budapesti egyesített bérlet (BKSZ), Budapest közigazgatási határáig (Rákoscsaba), valamennyi fent közölt vonaton érvényes.

2008-ban

AUTÓBUSZJÁRATOK INDULNAK
BAG, KÖZSÉGHÁZA MEGÁLLÓHELYRÕL INDUL:
Munkanapokon
(hétfõtõl–péntekig)
ASZÓD, Kossuth L. 2.
i7.09, 7.09, i8.04, T 8.14, 13.45, i14.55, 17.30
ASZÓD, végállomás
i7.09, 7.09, i8.04, 13.45, 17.30
ASZÓD, vá, bej. út
i7.09, 7.09, i8.04, 13.45, i14.55, 17.30

Szabadnap
(szombat)

Munkaszüneti nap
(vasárnap)

Menetidõ
(perc)
9

17.24
15
13

BUDAPEST, Stadion autóbusz pályaudvar
3.53, 4.28, 5.03, 5.42, i5.57, T6.02, i6.12, 6.22,
6.27, i6.37, 6.47, i7.02, T7.12, 7.37, 8.47, 10.28,
11.28, 13.02, 14.32, i15.32, 16.03, T17.07, i17.32,
18.03, 18.43, 20.23

4.28, 5.14, 6.48,
8.25, 9.18, 11.19,
13.25, 17.04, 18.23,
20.18

4.28, 5.28, 6.48,
8.25, 9.18, 11.19,
13.25, 17.04, 18.23

52

GÖDÕLLÕ, autóbusz állomás
4.47, 5.42, 6.22, 6.47, i7.07, T7.12, T8.14, i8.15,
8.57, 9.49, 11.28, 13.02, 15.25, 17.02, 19.23, 21.03

5.14, 8.25, 11.19,
12.39, 13.25, 17.04

8.25, 11.19, 13.25,
17.04

24

HATVAN, autóbusz állomás
i6.35, T6.40, 10.25, 14.55

9.39, 14.42

HÉVÍZGYÖRK, posta
5.35, 6.07, i6.35, 6.37, T6.37, T6.40, i6.59, T6.59,
7.45, 7.48, 8.47, 10.00, 10.25, 11,38, i12.45, 13.18,
i13.22, T13.22, 13.55, i14.18, 14.46, 14.48, 14.55,
15.18, i15.23, 15.25, i15.38, T15.58, i16.08, 16.13,
i16.33, T16.38, 16.50, i16.58, 17.12, T17.18, i17.23,
i17.48, T17.58, i18.18, T18.38, i18.48, 18.57,
T19.27, i19.32, 20.12, 20.17, 21.17, 22.50
TURA, Zsámboki u., autóbusz forduló
5.35, i6.59, 10.00, 10.24, 11.38, i13.22, 15.25
TURA, hatvani útelágazás
5.35, i6.35, T6.40, i6.59, 7.45, 8.47, 10.00, 10.25,
11.38, 13.18, i14.18, 14.46, 14.48, 14.55, 15.18,
i15.38, 15.50, T15.58, i16.08, 16.13, i16.33, T16.38,
16.50, i16.58, T17.18, i17.23, i17.48, T17.58, i18.18,
T18.38, i18.48, 18.57, T19.27, i19.32, 20.12, 20.17,
21.17, 22.50
TURA, végállomás
5.35, 6.07, 6.37, T6.37, i6.59, T6.59, 7.45, 7.48,
8.47, 10.00, 11.38, i12.45, 13.18, i13.22, T13.22,
13.55, i14.18, 14.46, 14.48, 15.18, i15.23, i15.38,
T15.58, i16.08, 16.13, i16.33, T16.38, 16.50, i16.58,
17.12, T17.18, i17.23, i17.48, T17.58, i18.18, T18.38,
i18.48, 18.57, T19.27, i19.32, 20.12, 20.17, 21.17

43

8.00, 9.07, 9.39,
11.36, 14.02, 14.42,
15.31, 17.00, 18.31,
19.32, 20.32, 22.50

7.42, 9.07, 11.36,
14.02, 15.31, 17.00
18.31, 19.32, 20.32

6

8.00, 17.00

7.42, 17.00

26

8.00, 9.07, 9.39,
11.36, 14.02, 14.42,
15.31, 17.00, 18.31,
19.32, 20.32, 22.50

7.42, 9.07, 11.36,
14.02, 15.31, 17.00,
18.31, 19.32, 20.32

26

8.00, 9.07, 11.36,
14.02, 15.31, 17.00
18.31, 19.32, 20.32

7.42, 9.07, 11.36,
14.02, 15.31, 17.00,
18.31, 19.32, 20.32

30

BUDAPEST, STADION AUTÓBUSZ ÁLLOMÁSRÓL INDUL:
BAG, községháza
5.25, 5.55, 7.00, 8.00, 8.45, 10.30, 12.30, i13.30, 13.40,
14.00, 14.30, i14.50, 15.05, T15.10, i15.20, i15.45,
T15.50, i16.10, T16.30, i16.35, i17.00, T17.10, i17.30,
T17.50, i18.00, T18.40, i18.45, 19.30, 20.30, 21.50

JELMAGYARÁZAT:

7.00, 8.25, 10.35,
13.20, 14.30, 16.00,
17.30, 18.50, 19.50,
21.50

7.00, 8.25, 10.35,
13.20, 14.30, 16.00,
17.30, 18.50, 19.50

51

i: iskolai elõadási napokon, T: tanszünetben munkanapokon

