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A TARTALOMBÓL

EGY FESZTIVÁL KÉPEI
Kiváló kulturális programsorozat,
nagy médiafigyelem, nagyon finom,
de kevés rétes, döcögõ vendéglátás.
Talán egy mondatban így jellemez-
hetõ az elsõ bagi Rétesfesztivál.

4–5. oldal

BALLAGÁS 2008.
27 nyolcadikos diákot bocsátott
további útjára a bagi Arany János
Általános Iskola. Néhol mosolygós,
gyakran könnyes búcsújukon
lapunk munkatársa is ott járt.  

7. oldal

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Önkormányzatunk pályázatot írt
ki a tanuszoda, tornacsarnok és 
a hozzájuk tartozó létesítmények
vállalkozásban történõ bérbe
vételére és üzemeltetésére. 

12. oldal  

 

Önkormányzatunk 2008. június
26-i képviselõ-testületi ülésén a
Top Gun Kft. prezentációját te-
kinthették és hallgathatták meg a
képviselõk, akik a Juharos elne-
vezésû terület hasznosításának
elképzeléseit mutatták be. 

Mint arról korábban beszámol-
tunk, a képviselõ-testület hozzájá-

rult a terület belterületté nyilvánításához,
az engedélyezési folyamat jelenleg folyik.
Az itt lévõ 10 hektár jelenleg mezõgazda-
sági területre az önkormányzatnak opci-
ós szerzõdése van, a terület az év végére
várhatóan az önkormányzat tulajdonába
kerül, melyet hasznosítás, beruházás cél-
jából kíván majd eladni. A terület hasz-
nosítására dolgozott ki a Top Gun Kft.
egy elképzelést, melyet az ülésen ismerte-
tett a képviselõkkel. 

Terveik szerint logisztikai központ
épülne a területen, hiszen a kft. nagy
mennyiségû áru forgalmazásával foglalko-
zik, és szeretne a keleti régió felé nyitni.
Budapest közelsége teszi vonzóvá számuk-
ra ezt a helyet, úgy látják, a fõváros keleti
kapujává válhatna. A látványtervet Presits
Róbert készítette, õ is mutatta be projek-
toros kivetítõn. Az épületkomplexum 7,5
méter magas lenne, 37 000 m2 raktár és
5000 m2 iroda is helyet kapna benne. A lo-
gisztikai központ nem csupán raktárt fog-

lalna magába, hanem gyümölcstárolót,
összeszerelõ üzemet, hûtõházat, cimkézõ-
mûhelyt, komissziózó  (ajándékcsomag ké-
szítés) csarnokot is. Emellett teljes körû
vámügyintézés, nemzetközi és belföldi fu-
varszervezés és pénzügyi szolgáltatások is
mûködnének  a területen. 

Nagy Jenõné képviselõ kérdésére a
beruházók elmondták, hogy a megvalósu-
ló logisztikai központ 800–850 embernek
biztosítana munkahelyet, de már az épít-
kezés során jelentõs munkaerõ igény fog
jelentkezni. Balázs Gusztáv azt észrevéte-
lezte felszólalásában, hogy a községnek
érvényes településfejlesztési koncepciója
van, amelybe ez az elképzelés nem illesz-
kedik bele. Nem helyesli, hogy termõte-

rületet vonjanak ki a termelésbõl, és ott
olyan tevékenységet folytassanak, mely
nem értéktermelõ. Antal Istvánné kérdé-
sére dr. Labundy Norbert mb. jegyzõ el-
mondta, hogy a településfejlesztési terv
megfelelõ elõírás szerint változtatható.
Dr. Péter Mihály alpolgármester pedig a
konkrétumokat hiányolta, például annak
tervét, hogy a kamionok miként fogják el-
érni az autópályát, ez milyen környezeti
terhelést jelent stb. Tóth Gábor polgár-
mester válaszában jelezte, hogy ez egy el-
képzelés, még nem konkrét terv, ha az ön-
kormányzat úgy dönt, hogy ennek a
kft.-nek adja el a területet hasznosítás cél-
jából, akkor azt minden részlete kiterjedõ
tervezési folyamat elõzi majd meg.      -kr-

Fõváros keleti kapuja:Bag

Az Aszód-Domony-Bag útkeresztezõdés a hármas út mentén. Szemben a fák mögött a Juharos.

A logisztikai központ
látványterve
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AZ ÖNKORMÁNYZAT HÍREI!

A közterületek használatára vonatkozó
helyi rendelet módosítása
A Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal ve-
zetõjétõl törvényességi észrevétel érkezett a közterület hasz-
nálatával kapcsolatos helyi rendelet törvényességi vizsgálata
során. E szerint a hivatal vezetõje egyrészt azt kifogásolta,
hogy csak törvény írhatja elõ a köztartozások adók módjára
történõ behajtását, önkormányzati rendelet nem. A közterü-
let-használati díj tartozás behajtására vonatkozó szabályokat
a képviselõ-testület módosította. 

A hivatal másrészt azt kifogásolta, hogy az önkormányza-
ti rendelet nem egyértelmû a tekintetben, hogy mely esetben
kell közterület-használati engedélyt kérni az önkormányzat-
tól. Ennek pontosítása is megtörtént. A rendeletmódosítást a
képviselõ-testület egyhangúlag elfogadta.

Szervezeti és Mûködési Szabályzat 
módosítása
Az önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatának
módosítására is sor került az ülésen. A vagyonnyilatkozat-té-
teli kötelezettségrõl szóló 2007. évi törvény ugyanis kiszéle-
sítette a vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek körét. 

Minden olyan közszolgálatban álló személyt, aki döntés-
elõkészítésben, illetve döntésben részt vesz, javaslattételre
vagy ellenõrzésre jogosult vagyonnyilatkozat-tételre kötelez.
Ezt az önkormányzatnak a Szervezeti és Mûködési Szabályza-
tába bele kell foglalnia. A rendelet módosítását egyhangúlag
fogadta el a testület.

Mûvelõdési ház alapító okiratának 
módosítása
A bagi Dózsa György Mûvelõdési Ház és a Községi Könyvtár
külön intézményként mûködött falunkban, ám az elmúlt idõ-
szakban különbözõ pályázati lehetõségeknél ez hátrányt je-
lentett, ezért képviselõ-testületünk egyhangúlag úgy döntött,
hogy módosítja az alapító okiratot, és a mûvelõdési házat és
könyvtárt összevonja egy intézménnyé.

Térfigyelõ rendszer bõvítése
Nagy Jenõné képviselõ elõterjesztésében javasolta, hogy a Kis-
kõrös utca és a polgármesteri hivatallal szomszédos épületnél
egy DOM típusú, 360 fokban forgó kamera kerüljön felszere-
lésre. Indoklásában elmondta, hogy ez egy olyan útkeresztezõ-
dés, mely négy útvonalra ad érkezési, illetve távozási lehetõsé-
get, a helyismerettel rendelkezõk tudják, mennyire jelentõs e
terület bekapcsolása a megfigyelési rendszerbe. A bõvítés költ-
sége 1 millió Ft, melynek pénzügyi forrását a képviselõ asszony
a kötvények terhére javasolta biztosítani. Az elõterjesztést egy-
hangúlag támogatta a testület.

Régi új jegyzõ
Dr. Várnai Ildikó falunk jelenleg Brüsszelben tartózkodó jegy-
zõje megkereste önkormányzatunkat és bejelentette, hogy to-
vábbi egy évig fizetés nélküli szabadságon kíván maradni. Ere-
detileg 2008. július 31-én tért volna vissza hivatalába. A képvi-
selõ-testület több tagja azon az állásponton volt, hogy Bagnak
rendkívül rossz, hogy van is jegyzõje, meg nincs is. Várnai Il-
dikót már három megbízott jegyzõ helyettesítette, ami a folya-
matos munkát nagy mértékben nehezítette. A helyére fõ állás-
ban nem lehet embert találni, a jelenlegi megbízott jegyzõ is
csak részmunkaidõben látja el falunk jegyzõi teendõit, ezért
nincs mindig bent a hivatalban. A közigazgatási törvény azon-
ban kimondja, hogy ha a köztisztviselõ vagy házastársa külszol-
gálatra megy, biztosítani kell neki a fizetés nélküli szabadságot. 

A fennálló helyzetben a képviselõ-testület arról szavazott,
hogy meghosszabbítják-e egy évvel, 2009. július 31-ig 
dr. Labundy Norbert megbízott jegyzõ megbízatását. 9 igen
szavazattal 2 tartózkodás mellett a testület meghosszabbította
dr. Labundy Norbert szerzõdését. 

Jogi képviselet
Önkormányzat jogi képviseletét a dr. Klausmann Kornél ügy-
védi irodája látja el, amely elsõsorban a volt polgármester ön-
kormányzatunk ellen indított perében biztosítja önkormányza-
tunk jogi képviseletét, illetve jogi szaktanácsadással és egyéb
ügyvédi tevékenységgel segíti az önkormányzat munkáját, havi 
50 000 Ft+Áfa juttatás ellenében. Az elmúlt idõszakban körvo-
nalazódni látszó beruházások, tervek eljutottak abba a stádium-
ba, amihez hozzáértõbb és jelenlévõ jogi képviseletre van szük-
sége az önkormányzatnak. Tóth Gábor polgármester azt java-
solta, hogy kössenek szerzõdést dr. Furulyás Ibolya ügyvéddel,
aki mind a hulladékgazdálkodás, mind az ingatlanügyeket érin-
tõ jogi szabályozásokban jártas. Õ vállalja, hogy hetente egyszer,
de igény szerint többször is itt lesz a hivatalban. dr. Labundy
Norbert mb. jegyzõ az ülésen elmondta, hogy dr. Furulyás Ibo-
lya mindenféle jogi tevékenységet ellátna havi 150 000 Ft+Áfa
átalánydíjért, ami jutányos ár, ha arra gondolunk, hogy ma egy-
egy megkezdett ügyvédi munkaóra 15–25 ezer Ft+Áfa.
Hozzátette azt is, hogy az ügyvédi díj kifizetése az elfogadott
költségvetés keretein belül kifizethetõ, külön forrást nem kell
találni rá. Dr. Klausmann Kornél megbízatása pedig addig szól,
míg a volt polgármester önkormányzatunk elleni pere le nem
záródik. A képviselõ-testület 6 igen, 1 nem szavazattal 3 tartóz-
kodás mellett támogatta, hogy az önkormányzat dr. Furulyás
Ibolya ügyvéddel szerzõdést kössön a fenti feltételek mellett.

-kr-

Bag Nagyközség Önkormányzata 2008. június
26-án képviselõ-testületi ülést tartott, ahol elfo-
gadták az önkormányzat által mûködtetett intéz-
mények, a Dózsa György Mûvelõdési ház és Köz-
ségi Könyvtár, a Napközi Otthonos Óvoda, az
Arany János Általános Iskola és Alapfokú Mûvé-
szetoktatási Intézmény beszámolóit a 2007/2008-
as tanévben végzett munkájukról kiegészítve a ki-
sebbségi oktatás helyzetérõl szóló tájékoztatóval. 
Továbbá meghallgatta és elfogadta a testület az
aszódi kistérségi központ által mûködtetett Csa-
ládvédelmi és Gyermekjóléti Szolgálat beszámoló-
ját is a gyermekek helyzetérõl falunkban. 
A mûvelõdési ház és az óvoda beszámolóit lapunk 6.,
illetve 7. oldalán találják, a többi beszámolót helyhi-
ány miatt következõ lapszámunkban közöljük.
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Elhagyott sírkövek
Temetõnkben számos helyen találni olyan régi sírkövet,
melyet lebontottak, ám nem szállították el, holott a te-
metõ bejáratán kifüggesztett szabályzat kimondja,
hogy az elbontott régi sírköveket 30 napon belül el kell
távolítani a temetõ területérõl. A temetõben járva hív-
ták fel erre a figyelmemet, és a legutóbbi képviselõ-tes-
tületi ülésen Nagy Jenõné képviselõ asszony is jelezte
a problémát. Olyan esetrõl is tudunk, hogy a félredo-
bott, régi sírkõbõl az utódok kiszedték a márványtáblát,
hogy ne lehessen tudni, kié is valójában. Ez azonban
egy kisebb közösség, ahol ilyen furfanggal nem lehet
szabadulni a kötelezettségtõl. Nagy Jenõné képviselõ
arra kérte a jegyzõ urat, hogy a temetõ gondnokánál
található névsor alapján szólítsa fel a hozzátartozókat
a sírkövek elszállítására, mert a temetõben ezektõl
nem lehet füvet vágni, takarítani, néhol már a gaz
majdnem teljesen be is takart egy-egy ilyen kõhalmot.

-kr-
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RENDÕRSÉGI HÍREK"

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

Becsapott sértettek jelentkezését várják
A Körmendi Rendõrkapitányság olyan elkövetõk után nyo-
moz, akik különbözõ Fejér megyei napilapokban, hirdetési új-
ságokban, valamint több országos napilapban „Autóhitel BAR-
osoknak“ jeligével hirdetést jelentettek meg, azzal az ígérettel,
hogy kedvezõ hitellehetõséget biztosítanak olyan személyek-
nek, akik BAR listán szereplésük miatt hitelt nem tudnak fel-
venni. A hirdetésre jelentkezõ, kiszolgáltatott helyzetben lévõ
magánszemélyekkel a jelentkezést és adategyeztetést, illetve a
pozitív hitelbírálat ígéretét követõen a megvásárolandó gépjár-
mû átírásával és forgalomba helyezésével kapcsolatban több
tízezer forintos összegeket utaltattak át a hirdetõk által nyitott
bankszámlákra.

A hirdetésre jelentkezõkkel a telefonos kapcsolattartás so-
rán jelenlegi ismereteik szerint Tóth Norbert, Király Csaba ál-
neveket használták, valamint a bank nevében egy hölgy beszélt
a befizetés mikéntjérõl a sértettekkel.

A bûnbanda csábító ajánlatával feltehetõen az ország terüle-
tén élõk közül többen éltek, ezért az eljárást folytató rendõrható-
ság kéri, hogy akiket az ismertetett módszerrel becsaptak, megká-
rosítottak, azok jelentkezzenek a Körmendi Rendõrkapitánysá-
gon személyesen, vagy telefonon a 06-94/410-023 számon. 

Díjkitûzés
A Gödöllõi Rendõrkapitányság nyomozást folytat a TEVA
Gyógyszertár Zrt feljelentése alapján ismeretlen tettes ellen,
aki 2008. 03. 12-én 14.00 óra és 2008. 03. 14. 09. 00 óra kö-
zötti idõben a TEVA Zrt 2100 Gödöllõ, Táncsics M. út 82.
szám alatt lévõ zárt telephelyen 1 db Stilmas gyártmányú gõz-
generátor belsõ henger alakú szerkezeti egységét szakszerûen
kiszerelte és az eltulajdonította. Az ellopott szerkezet súlya kb.
400 kg. A generátor típusa: PSG 500 DTS; a gõzgenerátor
gyártmánya: Stilmas s.p.a., gyári száma: 4405, gyártási idõ:
1990.; tárgyi eszközszáma: 6612110008. A sértett jutalmat
ajánlott fel annak, aki a cselekmény elkövetõjével kapcsolatban
érdemi információval segíti az eredményes felderítést. 

A díjkitûzés összege: 500 000.- Ft.
A díjkitûzés idõtartama: 2008. 06. 17.–2008. 07. 17.
A Gödöllõi Rendõrkapitányság kéri, hogy aki az üggyel

kapcsolatban információval rendelkezik, az jelentkezzen sze-
mélyesen a Gödöllõ, Petõfi S.u. 6–10. alatt, vagy keresse az ügy
elõadóját: Ondrik Tamás r. fõtörzszászlóst, a 06-28-514-
655/77 , vagy a 06-70-382-8246 telefonszámok bármelyikén. 

Gödöllõi 
Rendõrkapitányság

REGIONÁLIS RENDÕRSÉGI HÍREK

Az Aszódi Rendõrõrs tájékoztatása szerint az el-
múlt idõszakban baleset nem történt falunkban. A

Szentlászlói utca egyik családi házának vaskerítését és
vaskapuját vitték el ismeretlen tettesek, és betörtek az
óvodával szemben lévõ Klub nevû szórakozó helyre is.
Az M3-as felüljáró korlátjából egy négy méteres darabot
vágtak ki, de egy lakos meghallotta a fûrészelés hangját,
és hívta a rendõrséget. Így a járõrök tetten érték és el-
fogták az elkövetõket.

Temetõ-dûlõben egy hétvégi házban betörés történt.
Szintén lakossági bejelentés alapján érkeztek ki a rend-
õrök, a bejelentõ a hétvégi házból két gyereket látott el-
szaladni, személyleírást adott, így a rendõrség késõbb el-
fogta a betörõket.

Az elmúlt hónapban két alkalommal is hamis 20 000
Ft-os bankóval fizettek egy bagi boltban. A rendõrség
kéri a lakosság, és elsõsorban a boltosokat, hogy figyel-
jenek oda a pénz valódiságára, különösen ha pénzváltás-
ra kérik õket. -kr-

14-én, 15-én: Dány KMB és Veresegyház Rendõrõrs területe 
16-án, 17-én, 18-án: Pécel Rendõrõrs és Aszód Rendõrõrs területe
19-én: Dány KMB és Aszód Rendõrõrs területe
20-án:  Pécel Rendõrõrs és Veresegyház Rendõrõrs területe
21-én, 22-én: Gödöllõ és Veresegyház Rendõrõrs területe
23-án: Kistarcsa Rendõrõrs és Aszód Rendõrõrs területe
24-én, 25-én, 26-án: Kistarcsa, Veresegyház, Aszód Rendõrõrs területe
27-én: Gödöllõ és Veresegyház Rendõrõrs területén
28-án, 29-én: Pécel Rendõrõrs és Veresegyház Rendõrõrs területén

TRAFFIPAX ELÕREJELZÉS 2008. JÚLIUS HÓ





2008. június 7-én lezajlott az elsõ
Rétesfesztivállal egybekötött falunap
községünkben. Örömünkre szolgált,
hogy szép számmal vettek részt a
rendezvényen a falubeli lakosok és
messzirõl jött érdeklõdök is. Bár vol-
tak „zökkenõk“, de ezekbõl tanultak
a szervezõk, hogy jövõre még színvo-
nalasabb lehessen az esemény. 

Az értékes és érdekes elõadások
a színpadon, a kézmûves foglalkozá-
sok, a rétes készítésének bemutatá-
sa, a környékbeli zenekarok koncert-
jei elnyerték a vendégek tetszését. 

Tóth Gábor polgármester úr la-
punknak elmondta, hogy a kulturális
színpadi és gyerekprogramok vélemé-
nye szerint kiválóak voltak, melyért el-
sõsorban Nagy Tiborné Rozikát illeti
sok-sok dicséret és elismerés. A rétes
valóban kevés volt, de majd jövõre
több lesz, a vendéglátáson azonban
bõven van még javítanivaló. 

Bag Nagyközség Önkormányzata
ezúton is megköszöni a Rétesfesztivál
alább felsorolt támogatóinak segítsé-
gét és minden bagi vállalkozó anyagi
támogatását. 

FÕBB TÁMOGATÓK:
Sós Suzuki Autószalon; 
Vaszil-Varga Band; GAVIT; AKVÍZ;
HABAG; Raiffeisen Bank; ÉMÁSZ, 
Bagi papírbolt; Galgamenti Kábel TV Bt.;
Deli- Vill;  Harangozó Csaba pilóta;
KLA-VIA Ker. és Szolg. Kft.; 
OK-BOR Ker. és Szolg. Kft.; 
D és J Kft.– Dobos András; GÓ-KER Bt.

Emellett az önkormányzat megkö-
szöni a rétessütõ asszonyok, az Arany
János Általános Iskola pedagógusainak,
az óvoda nevelõinek, a polgármesteri
hivatal munkatársainak és közhasznú

dolgozóinak, a pol-
gárõrség, a Bagi
Nyugdíjas Egyesület,
a Bagi Szövetkezet,
a Drop és Társa Bt.,
a Muharay Népi
Együttes, valamint 
a Bonifác Alapítvány
segítségét a fesztivál
lebonyolításában.

-szerk-
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2007-ben gyermekmûsor a szû-
kös anyagi keretek miatt nem volt

a mûvelõdési házban, így iskolásaink és
óvodásaink a gödöllõi Petõfi Sándor
Mûvelõdési Központba jártak bérletes
báb- és színházi elõadásokra autóbusz-
szal. Tanfolyamokat, szakköröket az ál-
talános iskola biztosított a gyerekeknek,
ahol a pedagógusok vállalták e tevé-
kenységek szakmai irányítását. 

2007-ben a mûvelõdési ház költség-
vetése 10 millió Ft volt, ebbõl a bevételi
elõirányzat 1 800 000 Ft volt, amit a
mûvelõdési ház 127 százalékra teljesí-
tett. A bevételek legnagyobb részét bér-
leti díjak, illetve az edénykölcsönzésbõl
származó bevétel tette ki. A kiadásoknál
8 500 000 Ft volt az elõirányzat, a telje-
sítés 118 százalékos lett, azaz 10 000 000 Ft.
A túllépés oka elsõsorban az volt, hogy
emelkedtek az étkezési költségek, illetve
az állományba nem tartozók bérköltsé-
geit és a külsõsök személyi juttatásait
csak részben tervezték be a költségvetés-
be. Megjegyzendõ, hogy a mûvelõdési
ház a civil szervezetek próbáihoz, ren-

dezvényeihez biztosítja a rezsi költséget,
ezzel is támogatva a falunkban mûködõ
társadalmi szervezeteket. 

Mindezeket egybevetve elmondhat-
juk, hogy községünk mûvelõdési háza
„él“, szinte folyamatosan otthont ad, a
mûvészeti tevékenységek próbáinak, fel-
lépéseknek, rendezvényeknek. A civil
szervezetek tagjai, iskolásaink, óvodása-
ink, a falu lakosai igénybe veszik a mû-
velõdési ház adta lehetõségeket, min-
denki otthon éretheti magát benne, így
léte mindannyiunk közös érdeke, ügye.

A községi könyvtár 
A közmûvelõdés fontos intézménye a
községi könyvtár is, amely 11 ezer kötet-
tel, valamint internetes tele-házzal várja
falunk lakosait. A könyv olvasása szülõk-
nek, gyerekeknek egyaránt fontos. Jel-
lemzõ, ha a szülõ olvas, könyvtárba jár,
ez a „jó szokás“ gyermekeinél is kialakul.
Ezt a folyamatot erõsítve  középsõ- és
nagycsoportos óvodásaink és kisiskolá-
saink is idõrõl idõre ellátogatnak a
könyvtárba pedagógusaik vezetésével,

amikor is megismerhetik a könyvtárat,
annak mûködését, a könyvek elhelyezé-
sének rendszerét. A könyvtár bemutatá-
sa, az e korosztálynak való meseköny-
vek ajánlása, majd a kölcsönzés a peda-
gógusokkal együttmûködve történik. Az
óvodások 5-6 könyvet kölcsönöznek ki
közösen egy hónapra. Ezek általában
mesekönyvek vagy kézmûves tevékeny-
séget bemutató olvasmányok. A kisisko-
lások jelentõs része a könyvtárlátogatás
alkalmával be is iratkozik a  könyvtárba,
taggá válik, így õk már otthonra egyéni
ízlésük alapján választanak könyveket,
melyet 3 hétre kölcsönözhetnek ki. 

Az óvodások, kisiskolások is igény-
lik, hogy egy-egy mesét, verset hang-
osan olvassunk fel a látogatás alkalmá-
val. A felolvasás végén közösen vonjuk
le a tanulságot, átgondoljuk, megbe-
széljük az olvasottakat. 

2007-ben az új könyvek beszerzésé-
re szánt keretbõl új mesekönyvek, illet-
ve a nagyobbak számára a tanuláshoz
szükséges szakirodalomi és szépirodal-
mi könyvek beszerzése történt meg. Ta-
valy a könyvállomány 73 könyvvel gya-
rapodott 123 000 Ft értékben, ami saj-
nos nagyon kevés. Pályázati úton pénzt
eszközbeszerzésre nem tudtunk igé-
nyelni, mert pályázati kiírások legna-
gyobbrészt városi könyvtáraknak szól-
tak, vagy a megfelelõ pályázati önrészt
nem tudtuk biztosítani. A jövõben az
anyagi helyzet javulását remélem, hogy
több könyvet szerezhessünk be, mert
bizony sok állandó látogató már nem
talál magának új olvasnivalót.

A 2006-ban beszerzett 4 db számító-
gépbõl álló tele-ház (melyekhez széles
sávú internethozzáférés is tartozik) mû-
ködése népszerû, sok diák veszi igénybe
a gépeket. Ki játékra, ki tanulásra, azon
íratlan szabály alapján, hogy aki tanulás-
ra veszi igénybe, az elsõbbséget élvez. 

Pazsitka Zoltánné 
az intézmények vezetõje

Településünk közmûvelõdése

A falu közmûvelõdési tevékenységét 2007-ben a Dózsa György Mûve-
lõdési Ház és a mûvelõdési házban mûködõ csoportok, egyesületek, kö-
zösségek közösen végezték. Az anyagi megszorítások, illetve a létszám-
leépítés miatt a mûvelõdési ház már csak együttmûködõ tevékenységet
tud végezni egy-egy gyermekmûsor, képzés, felnõttek szórakozási és sza-
badidõs lehetõségeinek biztosításakor.

MI TÖRTÉNT 2007-BEN A MÛVELÕDÉSI HÁZBAN?

könyvállomány: 11 696 db
regisztrált használó: 2 871 fõ
állandó látogatók száma: 115 fõ
kölcsönzött dokumentumok száma: 

2576 db
bevétel: 56 000 Ft (tagsági díj 
és internethasználati díj)

2007 A SZÁMOK TÜKRÉBEN
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AKIK ELBALLAGTAK:
8. a osztály

Ammer Kitti 
Bárány Máté
Deák Zoltán
Fehér Patrik
Horváth Gergely
Katona Eszter
Kovács Patrícia
Lakatos Klaudia
Németh Nóra
Nyíri Adrienn Kitti
Pintér Ákos
Szalai Zoltán

8. b osztály
Bartók Ádám
Benkó Orsolya
Deák István
Deme Gergõ
Farkas Cintia
Farkas Ferenc
Fodor Katalin
Horváth Erika
Horváth Tünde
Kanalas Patrícia
Makai Miklós Máté
Mikk Andrea
Õszi Alexandra
Repei Dávid
Tóth Viktória
Varga Kornélia

GYEREKLÉTSZÁM
2007 szeptemberében 155 óvodás
gyermek kezdte meg a tanévet, akik
nagyon eltérõ szociális közegbõl jöt-
tek. Egy-egy csoportba átlagosan 24
gyermek jár, az óvodába beíratott
gyermekek 1/3-a roma származású. A
hátrányos helyzetû gyermekek fej-
lesztését óvónõk végzik, 11 SNI-s
(sajátos nevelési igényû) gyermekbõl
4 integráltan nevelkedik. 

Az óvodában mûködik kis létszá-
mú fejlesztõ csoport, ahova 12 gyer-
mek jár két óvónõ felügyelete mellett.

DOLGOZÓI LÉTSZÁM
Az intézményben 15 óvónõ, 7 dajka, 1
félállású titkárnõ, 1 takarító és 1 fûtõ-
karbantartó dolgozott 2007 szeptem-
berében. Tavaly decemberétõl Balázs

Klára óvodavezetõ nyugdíjazása elõtti
felmentési idejét tölti (2008. október
19-ig), az intézmény megbízott vezetõ-
je 10 hónapra Kovács Istvánné lett.
Emellett 2007 decemberében egy daj-

ka nyugdíjazását kérte. A két nyugdíj-
ba vonuló helyére új ember nem ke-
rülhetett, így át kellett szervezni az
óvoda munkarendjét, ami többlet-
munkát követelt az óvónõktõl, dajkák-
tól egyaránt. Egy közcélú munkást vé-
gül is dajkaként alkalmazott az óvoda,
a  titkárnõ pedig teljes állású lett.

INTEGRÁCIÓ, PÁLYÁZATOK,
BABA-MAMA KLUB
Az óvodában az integráció megvalósul,
a nevelõtestületbõl több óvónõ végzett
el összesen 120 órás, különbözõ té-
mákban szervezett továbbképzéseket
a HEFOP pályázat keretén belül, mely
az integráció megvalósulását segíti elõ.
A pályázattal kapcsolatban 25 héten
át szülõi fórum volt az óvodában, ahol
kiselõadások, versek, dalok, kézmûves
tevékenységek várták az érdeklõdõket. 
A HEFOP pályázat keretén belül mint-
egy 1,6 millió Ft értékben vásárolt az
óvoda különbözõ fejlesztõ játékokat,
tornaeszközöket stb. Emellett PMKA

pályázaton is nyert az óvoda  mintegy 
230 000 Ft-ot. Szeptembertõl kezdve 9
alkalommal szervezett az óvoda baba-
mama klubot a három év alatti kisgyer-
mekek és szüleik számára, amelyen át-
lagosan 10-12 kisgyermek vett részt. 

ESZKÖZHÁTTÉR
Az óvoda épülete 50 éve épült, az épü-
let állaga, amelyet a korábbi évek felújí-
tása érintett jó, a többi helyen viszont
nem megfelelõ: vizesedik a fal, beázik
a tetõ, az elektromos vezetékrendszer
és a fûtésrendszer elavult. Az óvodá-
nak nincs tornaszobája, a nevelõknek
pedig öltözõhelyisége, sem nevelõi
szobája. A mosókonyha elavult, felújí-
tásra szorul. A csoportszobák berende-
zése megfelelõ, jó elrendezésû, az ab-
lakcserék nyomán korszerû, esztéti-
kus, jól záródó nyílászárók kerültek be-
építésre. A nyári szünetben pedig az
ablakcsere nyomán megrongálódott fa-
lak kijavítása is megtörténik.

Kovács Istvánné mb. óvodavezetõ

A BAGI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA BESZÁMOLÓJA A 2007/2008-AS TANÉVBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL

„Utad értelme nem a cél,    
hanem a vándorlás“
2008. június 14-én reggel 9-kor virágcsokrokat
szorongató szülõk, rokonok gyülekeztek iskolánk
udvarán, és várták a ballagó diákokat, akik Fodor
Mihály igazgató vezetésével kivonultak az udvar-
ra. Az igazgató úr valamennyi diáknak egy szál vi-
rág kíséretében átadta a kis piros pöttyös tarisz-
nyát útravalóként, a sok ismeret, szeretet, nevetés,
szorongás, jó és rossz jegy, tudás jelképét, melyet
nyolc év alatt a bagi iskola falai között szereztek a
ballagó diákok. A virágokkal díszített tantermek
végigballagása után a fõúton végigsétálva a gyere-
kek a mûvelõdési házba mentek, ahol a hetedike-
sek megindító mûsorral búcsúztak tõlük. Megtör-

tént az iskola zászlójának átadása is, Benkó Orso-
lya és Kovács Patrícia felkötötték a búcsúzó két
osztály szalagját. Katona Eszter és Fodor Katalin
felidézte az elmúlt nyolc év emlékeit, és köszöne-
tet mondott mindenkinek, aki õket az úton segí-
tette, majd a tanári kar nevében Nagy Jánosné
igazgatóhelyettes búcsúzott. Az ünnepséget a szín-
padon kifeszített vászonra vetített, az elmúlt nyolc
év során készült fotók és videofelvételek sora zár-
ta, mely sok búcsúzó és búcsúztató szemébe kön-
nyet csalt. Márai Sándor gondolata talán megkön-
nyíti a búcsúzást: „Utad értelme nem a cél, hanem
maga a vándorlás.“                                      -kr-

Márai Sándor
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Bag Nagyközség Önkormányzata a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
20/A.§-a alapján pályázatot hirdet

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: 
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:Teljes munkaidõ

A vezetõi megbízás idõtartama: 
A vezetõi megbízás határozott idõre 
2008. október 19-tõl 2013. október 18-ig szól.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2191 Bag, Sport u. 1.

A munkakörbe tartozó, ill. a vezetõi megbízással járó fontos feladatok:
ÓVODAVEZETÕ: alapvetõ feladata a pedagógiai irányítás, 
de munkakörében foglalkoznia kell személyzeti-munkáltatói, 
gazdálkodási és hivatali-adminisztrációs feladatokkal is.

Irányítása alá tartozó személyek száma: 25 fõ

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 Magyar állampolgárság
 Cselekvõképesség
 Büntetlen elõélet
 Felsõfokú iskolai végzettség
 Felsõfokú óvodapedagógusi képesítés
 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
 Legalább 5 év óvónõi gyakorlat

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
 gazdasági képzettség
 bármilyen idegen nyelv ismerete
 legalább megkezdett, folyamatban lévõ óvodavezetõi szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,

3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzet-

elemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel (vezetési program),
 nyilatkozat a pályázat nyilvános, illetve zárt ülésen történõ tárgyalásáról,
 hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában 
résztvevõk a teljes pályázati anyagba betekinthetnek.

A  munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör legkorábban 2008. október 19. napjától tölthetõ be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2008. augusztus 31.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt az önkormányzat
jegyzõje Dr. Labundy Norbert nyújt. Telefonszám: 28/504-140

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton a pályázatnak  Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatala Bag címére történõ megküldésével (2191 Bag, Szent Imre u. 52.)
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ 
azonosító számot 1221/2008. valamint a munkakör megnevezését:
óvodavezetõ.

A pályázat elbírálásának határideje: 2008. szeptember 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:
www.kozigallas.gov.hu   www.bagfalu.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bagfalu.hu
honlapon szerezhet.

Napközi Otthonos Óvoda (Bag Sport u. 1.)
felvételt hirdet

Feltétel: fõiskolai végzettség, magyar állampolgárság, 
büntetlen elõélet, elõnyt jelent a felvételnél: pályakezdõ,

Jelentkezési határidõ: augusztus 1. 

Elbírálása: augusztus 15-ig. 

Állás betölthetõ: szeptember 1-tõl

A pályázat benyújtásához kérjük postán elküldeni: 
az erkölcsi bizonyítványt, az önéletrajzot, a motivációs 
levelet, a végzettséget igazoló dokumentumo(ka)t
Borítékon kérjük feltüntetni az alábbi hivatkozást: 104/2008

Érdeklõdni lehet: Kovács Istvánné 06/70-272-44-31

A pályázati kiírás további közzétételének helye:
www.kozigallas.gov.hu   www.bagfalu.hu

A Bagi Nyugdíjas Egyesület nagy-nagy köszönettel 
fogadta dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester asszony 
felajánlását, melyben 2008. évi alpolgármesteri 
tiszteletdíjával egyesületünket támogatja. 

Balázs János az egyesület elnöke

Napköziotthonos Óvoda (7 csoportos)

Ó V O D A V E Z E T Õ

Ó V Ó N Õ I

munkakör betöltésére

munkakör betöltésére
határozott idõre

Napközi Otthonos Óvoda (Bag Sport u. 1.)
felvételt hirdet

Feltétel: szakmunkás végzettség, magyar állampolgárság, 
büntetlen elõélet,

Felvételnél elõnyt jelent: középiskolai végzettség

Jelentkezési határidõ: augusztus 1. 

Elbírálása: augusztus 15-ig. 

Állás betölthetõ: szeptember 1-tõl

A pályázat benyújtásához kérjük postán elküldeni:
az erkölcsi bizonyítványt, az önéletrajzot, a végzettséget 
igazoló dokumentumo(ka)t

A borítékon kérjük feltüntetni az alábbi hivatkozást: 103/2008
Érdeklõdni lehet: Kovács Istvánné 06/70-272-44-31

A pályázati kiírás további közzétételének helye:
www.kozigallas.gov.hu   www.bagfalu.hu

D A J K A I
munkakör betöltésére

határozatlan idõre
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ÓRIÁSI 

KÍNÁLAT!
OLCSÓ ÁRAK!

SZERETETTEL VÁRUNK minden kedves érdeklõdõt üzletünkbe, 
HETENTE VÁLTOZÓ ÁRUKÉSZLETTEL!

Esküvõkre, lakodalmakra nem tudja, hogy mit vegyen fel? 
Nálunk mindent megtalál egy helyen! Menyecske ruhák, 

võlegény öltönyök, örömanyás kosztümök, ingek, nyakkendõk, 
különálló zakók, szövetnadrágok nagy választékban.

Méretre szabás megoldható!

A
 k

ép
ek

 c
sa

k 
ill

u
sz

tr
á

ci
ók

!

2194 Tura, Zsámboki út 68., 
Tel.: 06-30-448-6114, 06-30-3970227

CÍMÜNK:

NYITVA TARTÁS:
Hétfõ: zárva, Kedd–Péntek: 8–12-ig, 14–18-ig, Szo.: 8–13-ig.

Fürdõruhák, bikinik, fehérnemûk, harisnyák, combfixek
Nyári topok, pólók, lenge ruhák, koktélruhák
Öltönyválasztás katalógusból is lehetséges!

JÚLIUSBAN ÚJ ZÖLDSÉG – GYÜMÖLCS ÜZLET NYÍLIK TURÁN, 
A KASTÉLY ÜZLETHÁZ UDVARÁBAN!

FIGYELJÉK AZ AKCIÓKAT!
2194 Tura, Zsámboki út 68., 

Telefon: 06-30-497-9158, 06-30-397-0227
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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 
 Július 12–13.: DR. DÓKA JÓZSEF

Vácszentlászló, Kossuth u. 3., 
telefon: 06-30/270-6872

 !Július 19–20.: DR. MÁRTON JÁNOS

Galgamácsa, Kiskút u. 62., 
telefon: 06-20/956-6529

 Július 26–27.: DR.HAJDÚ PÁL

Galgahévíz, Fõ u. 84., 
telefon: 06-30/475-1739

 Augusztus 2–3.: DOBOS LÁSZLÓ

Tura, Thököly u. 35.,
telefon: 06-20/925-3824

ORVOSI ÜGYELETEK"

LABDARÚGÁS – FELNÕTT EREDMÉNYEK
Bag–Nagykáta: 5–2, Érd–Bag: 2–3

FELNÕTT VÉGEREDMÉNY
CSAPAT MÉRKÕZÉS GYÕZELEM DÖNTETLEN VERESÉG PONT

1. Dunaharaszti 30 28 1 1 85 
2. Felsõpakony 30 23 2 5 71 
3. Érdi VSE 30 21 5 4 68 
4. Tárnok-Crome 30 15 7 8 52 
5. Tápiószecsõ FC 30 15 6 9 51 
6. Bag 30 15 5 10 50 
7. Pilisvörösvár LSE 30 13 6 11 45 
8. Üllõ 30 13 5 12 44 
9. Diósd 30 13 4 13 43 

10. Hévízgyörk 30 12 5 13 41 
11. Gödöllõ 30 10 9 11 39 
12. Délegyháza 30 9 7 14 34 
13. Õrbottyán 30 7 4 19 25 
14. Nagykáta SE 30 5 3 22 18 
15. Kóka 30 2 3 25 9 
16. Dömsöd 30 2 2 26 8   

LABDARÚGÁS – IFJÚSÁGI EREDMÉNYEK
Bag–Nagykáta: 0–3, Érd–Bag: 4–1

IFJÚSÁGI VÉGEREDMÉNY
CSAPAT MÉRKÕZÉS GYÕZELEM DÖNTETLEN VERESÉG PONT

1. Érdi VSE 30 25 3 2 78
2. Pilisvörösvár LSE 30 25 1 4 76
3. Gödöllõ 29 23 2 4 71
4. Hévízgyörk 30 21 2 7 65 
5. Felsõpakony 30 20 2 8 62 
6. Üllõ 30 18 3 9 57
7. Nagykáta SE 30 18 0 12 54 
8. Dunaharaszti 30 17 1 12 52 
9. Délegyháza 30 15 6 9 51 

10. Tápiószecsõ FC 30 11 2 17 35 
11. Diósd 30 8 2 20 26 
12. Tárnok-Crome 29 7 2 20 23 
13. Bag 30 5 3 22 18
14. Õrbottyán 30 5 0 25 15 
15. Kóka 30 4 3 23 15 
16. Dömsöd 30 0 2 28 2

Kiemelkedõ biztonságot nyújtó, helyi
riasztórendszereink és távfelügyeleti
szolgáltatásunk most az Ön számára
is könnyen elérhetõek. A belépéshez
Önnek csupán 990 Ft-os egyszeri be-
lépési díjat kell kifizetnie! Rendszere-
ink folyamatos megbízható mûködé-
sét az általunk forgalmazott termékek
kiváló minõsége, valamint tapasztalt
szakembereink hozzáértõ munkája
garantálja.

Az alap eszközcsomagot ingyen biz-
tosítjuk*, ugyanis az akciós feltéte-
lek magatartása esetén az eszközök
díját elengedjük.

Az akciós eszközcsomag** 
tartalma:
– 1db nyitásérzékelõ
– 3db mozgásérzékelõ
– 1db kezelõ
– 1db központi egység
– 2db akkumulátor
– 1db tápegység
– 1db kültéri sziréna

*A kedvezmény feltétele: a választott
konstrukciótól függõen 3, vagy 5 év 
távfelügyeleti szolgáltatásra vonatkozó
hûségnyilatkozat vállalása. Akciónk 
a készlet erejéig érvényes.
**A szolgáltatás igénybevételéhez 
szükséges alapcsomag.
További eszközök listaáron igényelhetõek.
Részletes információ és szerzõdéses 
feltételek elérhetõek ügyfélszolgálatunkon
keresztül.

KÉKSZÁM:
06-40/200-357

G4S Biztonsági Szolgáltatások Zrt.
Távfelügyeleti üzletág
1033 Budapest, Polgár u. 8–10.
Tel.: 06-40/200-357
Fax: (36-1) 430-5809
www.tavfelugyelet.g4s.hu

Group 4 Securior

ENNÉL MÉG 
A LAKAT IS DRÁGÁBB!
Mivel riasztó-
berendezéseinkhez 
egyedülállóan már 990 Ft
befizetéssel hozzájuthat!



ÚJ! ÚJ!
MINTABOLT TURÁN!

(a körforgalomnál, Kossuth út 9.)

Meglévõ termékeink mellett megkezdjük a fa és müanyag nyílászárók, 
ablakpárkányok,ajtó és ablak kilincsek forgalmazását is.

Telefon: 06-28-467-468
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– Elnök úr, Ön azt mondta
évadzáró beszédében, hogy
Magyarországnak nincs több
vesztegetni való ideje.
– Mindenki tisztában van az-
zal – hiszen elemzõk, közgaz-
dászok régóta figyelmeztet-
nek rá –, hogy a világgazda-
ság radikális átalakulás elõtt
áll. Ez az átalakulás hatalmas
kihívás elé állítja a magyar
gazdaságot, amely jelenlegi
válságos állapotában nem
tudja felvenni az új ritmust,
nem tud alkalmazkodni az új
körülményekhez. Ezért minél
elõbb változásra van szükség.
Kezelni kell a válságot, és
talpra kell állítani a gazdasá-
got. Erre azonban a kisebbsé-
gi kormány képtelen. 
– Hogyan idézhetõ elõ Ön
szerint a változás?
– Az ország érdeke egyértel-
mûen azt diktálja, hogy az
emberek minél elõbb, elõre-

hozott választáson fejezhes-
sék ki akaratukat az ország
jövõjét illetõen. Ugyanakkor
az elõrehozott választás mára
gazdasági kényszerré is vált,
hiszen a kisebbségi kormány
képtelen úrrá lenni a válsá-
gon, amit napról napra újabb
bizonyítékok támasztanak
alá: a májusi adatok szerint az
infláció már elérte a 7%- ot,
egy év alatt tizenegyezerrel
nõtt a munkanélküliek szá-
ma, újabb gyárak, üzemek
zárják be kapuikat, a kor-
mány mindeközben pedig az
ÁFA emelésére készül.
– Mi kell az elõrehozott vá-
lasztáshoz?
– Az elõrehozott választáshoz
az országgyûlésnek fel kel osz-
latnia önmagát. Ez pedig kizá-
rólag az SZDSZ-en múlik. A
szabaddemokratáknak el kell
dönteniük: az emberek pártjá-
ra állnak, vagy továbbra is kül-

tagok maradnak az MSZP ne-
vet viselõ mutyi bt-ben.
– A kormánypártok állandó-
an azt róják fel Önöknek,
hogy nincs programjuk.
– Az MSZP tovább folytatja a
hazugság politikáját. Tavaly
decemberben mutattuk be az
„Erõs Magyarország“ címû
programunkat, azt mindenki
elolvashatja. A következõ
kormányzás azonban csak ak-
kor lehet sikeres, ha prog-
ramjának legfontosabb pont-

jairól egyezség születik a kor-
mányzásra készülõk és a tár-
sadalom különbözõ csoport-
jai között. A nyugdíjas szerve-
zetekkel már egyezséget kö-
töttünk, amelyben garantál-
juk, hogy minden körülmé-
nyek között meg fogjuk véde-
ni a nyugdíjak vásárlóértékét.
Tárgyalunk a gazdasági élet
vezetõ szereplõivel is, el-
mondtuk, hogy tíz év alatt
egymillió új legális munkahe-
lyet kell létrehozni a válság-
ból való végleges kilábalás ér-
dekében.
A nyár folyamán újabb és
újabb szervezetekkel, társa-
dalmi csoportokkal készü-
lünk egyezségeket kötni.
Meggyõzõdésünk, hogy nem
az embereket, hanem az em-
berekkel kell kormányozni.
A FIDESZ kommunikációja

nyomán Tóth Gábor 
országgyûlési képviselõ

„Az elõrehozott választás gazdasági kényszer”
BESZÉLGETÉS ORBÁN VIKTORRAL, A FIDESZ- MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG ELNÖKÉVEL

A FENTI INGATLANOK FÕBB ADATAI:
Beépített alapterület összesen: 1352m2

Ebbõl 
– a tornacsarnok alapterülete: 799m2

– a tanuszoda alapterülete: 162m2

A tanuszoda medencéjének méretei: 
– hossza: 12m
– szélessége 6m 
– mélysége 0,8–1,2m
– felszíne 72m2

– víztérfogata 80m3

Megengedett maximális létszám: 22 fõ

Szociális blokk adatai:
Öltözõ, vizesblokk alapterülete: 206m2

Kiszolgáló helyiségek alapterülete: 161m2

Gépház alapterülete: 24m2

Fentiek tartalmaznak még 
galériát, konditermet, szaunát, valamint 
nyitott salakos pályát.

A nyertes pályázóval az önkormányzat öt évre köt bérleti szerzõdést. A bérlõ az el-
sõ két évben bérleti díjat nem fizet, a harmadik évtõl a bérleti díj a nettó árbevé-
tel 10 százaléka. A bérlõ viseli a bérbe vett ingatlanok elkülönítetten nyilvántartott
közüzemi költségeit: az üzemeltetési, karbantartási és felújítási költségeket. A bér-
lõ köteles az iskolai úszásoktatáshoz, valamint az önkormányzat által kijelölt civil
szervezetek tevékenységéhez az ingatlanokat rendelkezésre bocsátani. A hasznosí-
tás kiterjedhet szabadidõs tevékenységekre, wellness és szórakoztató tevékenység-
re a jogszabályi keretek között. 

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó személyi, illetve céges adatait, igazo-
lást a köztartozásokról (ha vannak), a számlavezetõ bank nyilatkozatát a pályázó
adatminõsítésérõl, a pályázó üzleti, pénzügyi tervét az ingatlanok hasznosítására. A
pályázónak a pályázat benyújtásával egyidejûleg hat hónap üzemi költségátalánynak
megfelelõ összeget, 4 100 000 Ft-ot kell letétbe helyeznie az önkormányzat
Raiffeisen Banknál vezetett 12030004-00155805-00100003 számú számlájára,
amelyet az önkormányzat – amennyiben nem a pályázóval köt szerzõdést az önkor-
mányzat, vagy a pályázat eredménytelen – nyolc napon belül kamatmentesen vissza-
fizet. Amennyiben a pályázót nyertesnek hirdetik ki, a letét a bérleti szerzõdés idõ-
tartama alatt kamatozó letétté alakul a közüzemi költségek fedezetére, illetve bánat-
pénzzé, amennyiben a nyertes pályázó hibájából nem jön létre a bérleti szerzõdés.

Bõvebb tájékoztatás, illetve a helyszíni bejárás egyeztetése céljából 
Pávics Lászlót kell keresni a  06-30/437-8637-es telefonszámon.

Bag Nagyközség Önkormányzata

BAG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (TOVÁBBIAKBAN ÖNKORMÁNYZAT) NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT ÍR KI 
A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ TANUSZODA, TORNACSARNOK, TOVÁBBÁ A HOZZÁJUK TARTOZÓ LÉTESÍTMÉNYEK

ÉS A SALAKOS SPORTPÁLYA VÁLLALKOZÁSBAN TÖRTÉNÕ BÉRBE VÉTELÉRE ÉS ÜZEMELTETÉSÉRE.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

A pályázatokat 2008. július 31-én 16.00 óráig lehet leadni Bag Nagyközség Polgármesteri Hivatalában (Bag, Szent Imre u. 52.) zárt borítékban. 
A képviselõ-testület döntését 2008. augusztus 15-ig hozza meg. A szerzõdéskötés várható idõpontja 2008. augusztus 20.

A képviselõ-testület fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.


