
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2008. január 10.-én megtartott Képviselő-testületi 
ülésén.
 
Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester,  Dr.  Balatoni  Gyöngyi  alpolgármester,  Dr.  Péter 
Mihály  alpolgármester,  Antal  Istvánné,  Balázs   Gusztáv,  Dénes  Miklós,  Fodor  Mihály, 
Katona Károly, Kiss József, Nagy Jenőné, Nagy Tiborné, Mondok Ervin képviselők

Meghívottak: Dr. Labundy Norbert mb. jegyző, Urbán László műszaki tanácsadó.

Tóth Gábor polgármester köszöntötte a testület tagjait, a meghívott vendégeket és a Galga TV 
nézőit, illetve Dr. Labundy Norbert jegyző urat.

Megállapította,  hogy az ülés  határozat képes. Javaslatot  tett   a jegyzőkönyvi  hitelesítőkre 
Dénes  Miklós  és  Fodor  Mihály  képviselő  urakra.   Kérte  a  testület  döntését  a  hitelesítők 
elfogadására.

A Képviselő-testület 11 fő igen és egy tartózkodással elfogadta jegyzőkönyv hitelesítőknek 
Dénes Miklóst és Fodor Mihály képviselő urakat.

Tóth  Gábor  polgármester  az.  írásban  kiküldött  meghívóban  szereplő  napirendi  pontokat 
ismertette, ezután felkérte a Képviselő-testület tagjait a napirendi pontok elfogadására. 

A képviselő-testület 11 igen és egy tartózkodás mellett elfogadta a napirendi pontokat.

N a p i r e n d i     p o n t o k

Tárgy: Előadó:

1.) Településszerkezeti terv módosítása (Juharos) Dr. Labundy Norbert
mb. jegyző

2.) 2008. évi szemétszállítási díj tárgyalása Dr. Labundy Norbert
mb. jegyző

3.) SZMSZ módosítása Dr. Labundy Norbert
mb. jegyző

4.) Arany János Általános Iskola bádogos munkáira Dr. Labundy Norbert
     érkezet ajánlat megvitatása mb. jegyző

5.) Bagi Hősök emlékművének felújítása Dr. Labundy Norbert
mb. jegyző

6.) Egyebek Tóth Gábor
polgármester



1.) Napirendi pont:  Településszerkezeti terv módosítása (Juharos)

Tóth  Gábor: Felkérte  Dr.  Labundy  Norbert  mb.  jegyzőt,  hogy  tegye  meg  szóbeli 
előterjesztését.

Dr. Labundy Norbert: Elmondta, hogy ez a napirendi pont kapcsolódik a december 13.-i 
testületi  dön   éshez  a  144/2007.  (XII.13.)  számú  határozathoz,  mely  a  Juharos  dűlő 
belterületbe  vonásáról  szól.  A  testülettől  a  belterületbe  vonáshoz  szükséges  intézkedések 
megtételéhez kért felhatalmazást.

Urbán László: A testületnek  táblázatban – testületi ülés előtt ki lett osztva - bemutatta a 
Juharos  költségeit.  Elmondta,  hogy  ennek  a  finanszírozását  meg  kell  oldani  az 
önkormányzatnak,  egy 20 %-os önrészt kell elkülöníteni, azért hogy minél előbb belterületbe 
lehessen vonni,

Tóth Gábor: Megkérdezte, hogy kinek van javaslata, kiegészítése.

Dr.  Péter  Mihály: Hiányolta,  hogy  nincsenek  helyrajzi  számok.  Ennek  a  területnek 
tulajdonosai vannak. A belterületbe vonás költségeit, mindig a tulajdonosok szokták fedezni. 
Amennyiben  nem  a  mi  területünk  miért  számoltak  az  előterjesztésben 
négyszázharmincegymillió-háromszáz  forinttal?  Megkérdezte,  hogy  mit  tervez  ezzel  a 
területtel az önkormányzat? Ezeket az előterjesztésben mind le   kellett volna rögzíteni.

Tóth Gábor: Szintén hiányolta, hogy a terület nem lett benevesítve a helyrajzi számokkal. 
Elmondta,  hogy  Domonyból  van  érdeklődő  a  területre,  nyilatkozatot  tett,  a  teljes 
költségvállalásról. Egyértelműen a földtulajdonosokat terheli a belterületbe vonás költségei. 
Az önkormányzatot csak a rendezési terv módosításának a költsége terhelheti. 10-12 hektár 
területről  nyilatkozattételi  ajánlat   van  folyamatban,  aminek  értelmében  az  önkormányzat 
hajtaná végre a fejlesztést.

Balázs Gusztáv: „Hol van a 142/2007. (XII.13.) határozatot magába foglaló, 2007. 12. 13.-án 
tartott képviselő-testületi  ülés jegyzőkönyve?
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete – mint ismeretes –a korábbi 
jegyzőkönyvekből, többször meghallgatta észrevételeimet a hasonló címekkel tett 
önkormányzati határozati javaslatok tárgyalása során. Újfent is csak hivatkozni szeretnék az 
ez évi előterjesztésekben jelzett 8/2005. (V.26.) sz. önkormányzati rendeletben jóváhagyott 
Bag Nagy Község HÉSZ-a és az azt megelőző, településfejlesztési koncepcióra, 
településrendezési tervek-, - kapcsolatos törvények előírásaira, amelyek semmibevétele az 
előterjesztés részünkről való támogatás – megvonásának oka.

Dr. Péter Mihály: Javasolta, hogy az 1997. évi Építési tv. 36/a szakasza lehetővé teszi, hogy 
a  mindenkori  tulajdonosokkal  szerződésbe  kerüljön  az  önkormányzat,  amelyben 
leszabályozásra kerül, hogy ki milyen költségeket vállal.

Dr. Labundy Norbert: Az apparátus feladata, hogy a szükséges lépéseket megtegye. Ebbe 
beletartozik  amit  az  alpolgármester  javasolt,  hogy a  tulajdonosokkal  szerződést  kössön az 
önkormányzat. Ez a felhatalmazás arról szól, hogy magát a belterületbe vonást végre tudja 
hajtani  a hivatal.
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Mondok Ervin: Megkérdezte, hogy, majd a 2008 évi költségvetés összeállításánál egymillió-
hétszázezer  forintot  –  mely  a  településrendezési  terv  módosítása  kerül  –  kell  figyelembe 
venni.

Dr. Balatoni Gyöngyi: Elmondta, hogy legalább a tulajdonosok 50 %-ának el kell fogadni, 
hogy belterületbe legyen vonva a terület, mivel itt nagyon nagy összegről van szó.

Dr. Péter Mihály: Amennyiben van egy 16 hektáros terület ki lehet mondani a belterületbe 
vonást, de nem kell felszabályoztatni, attól függ, hogy mi fog itt épülni. 
Nem érti, hogy miért kell a rendezési terv költségeit az önkormányzatnak magára vállalni? A 
1997 évi tv. 36/a szakasz azért lett beemelve, mert az önkormányzatoknak nincs erre forrása.
Kevésnek tartja az aranykorona értéket. 

Urbán László: A Településszerkezeti Tervre hivatkozott,  mely részletesen szabályozza, ha 
bármilyen övezeti átsorolás megváltozik, akkor a költségviselő a terület tulajdonosa. A közel 
múltban  osztott  ki  anyagot,  mely  a  belterületbe  vonás  állásfoglalását  tartalmazza.  Ebben 
egyértelműen le van írva, hogy mit lehet lépni.
Hangsúlyozta,  hogy  az  építési  törvényt,  szabályozásokat  szigorúan  betartja.  Az 
előterjesztésben szereplő összeg, csak egy becsült érték. 

Tóth  Gábor: Az  alpolgármester  úr  javaslatával  kiegészítve  az  előterjesztést,   kérte  a 
testületet, hogy fogadják el a határozati javaslatot. 
Tehát  a  testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a  Juharosnak  nevesített  földterület 
maximáltan  16  hektárig,  mely  a  3-as  úthoz   közvetlen  csatlakozó  terület  részére  a 
tárgyalásokat tulajdonosokkal kezdje meg,  majd utána ismét a testület elé kerülne.

A Képviselő-testület 10 igen egy nem, egy tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

1/2008. (I.10.) számú Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. Törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozta:

A településszerkezeti tervben szereplő, jelenleg Mko övezeti besorolású 126071 m2 (12,6071 
ha) terület (Juharos) belterületbe kívánja vonni az ingatlanok helyrajzi száma 0180/1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8,  Gksz és Lp övezeti rendeltetéssel.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester urat és a jegyzőt a belterületbe vonáshoz 
szükséges intézkedések megtételére és az ehhez szükséges költségvetési forrás betervezésére 
a 2008. évi költségvetésbe.

Határidő: folyamatos
Felelős: jegyző
Végrehajtásban közreműködik: pénzügy, műszak

2.)  Napirendi pont:    2008. évi szemétszállítási díj tárgyalása

Tóth  Gábor: Felkérte  a  jegyző  urat,  hogy  tegye  meg  szóbeli  kiegészítését  a  napirendi 
ponthoz.
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Dr. Labundy Norbert: Ismertette a testülettel,  hogy az előző testületi ülésen két számítás 
alapján történt az előterjesztés. Az egyik az infláció mértékével, a másik pedig az önköltséget 
vette figyelembe. A bizottság javaslata az önköltségre szólt, de a testület az inflációs számítást 
fogadta el. 
A költségvetés tervezésénél több millió forint mínuszt jelent az önkormányzatnál.

Mondok Ervin: Elmondta, hogy 20 %-os ráfizetése volt az önkormányzatnak, ezért javasolta 
a bizottság az önköltségre szóló számítás elfogadását. Ezért javasolta a bizottság a  14.400 Ft/
év, egyedül állók esetén pedig 9.600.- Ft/év.
Továbbá elmondta, hogy a környező önkormányzatoknál jóval magasabb a szemétszállítási 
díj.

Dr.  Péter  Mihály: Megkérdezte,  hogy  mennyi  normatívát  kap  erre  az  önkormányzat? 
Javasolta az infláció mértékét, de tudomásul veszi a döntést.

Dr. Labundy Norbert: Minimális a normatíva. Saját magunknak kell kitermelni.

Katona Károly: Megkérdezte,  hogy szomszéd települést  Aszódot megkérdezte-e Mondok 
Úr?

Mondok  Ervin: Tájékoztatta  a  testületet,  hogy  megkérdezte  13.860  Ft/év,  mivel  saját 
maguknak nem számolnak lerakási díjat.

Dr.  Balatoni  Gyöngyi: Elmondta,  hogy  a  telep  és  a  temető  konténeres  szállítását  is  az 
önkormányzat fizeti. 

Katona Károly: Megkérdezte, hogy nem-e azért kell e többet fizetni, mert a vállalkozónak 
többet fizetünk? Lehet, hogy máshol azért olcsóbb mert kevesebbet fizetnek a vállalkozónak?

Mondok Ervin: Elmondta, hogy ebben az ügyben személyesen járt el.

Fodor Mihály: Tényre – ténnyel lehet válaszolni, így nincs értelme a vitának.

Antal Istvánné: A szemétszállításban szerepel a lerakási díj és ez igen magas összeg.

Tóth Gábor: Megköszönte a hozzászólásokat és kérte a jelenlévők döntését a szemétszállítási 
díjról.

A  Képviselő-testület  9  igen,  egy  nem  és  2  tartózkodással  megalkotta  Bag  Nagyközség 
Önkormányzat 1/2008. (I.13.) számú Szemétszállítási díjról szóló rendeletét. (Rendelet a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Dr. Péter Mihály: Kérése volt, hogy ebben az évben is maradjon el a lomtalanítás. – Mivel 
raknak ki olyan dolgokat is ami nem a lomtalanításba tartozik. -

Nagy Tiborné: Javasolta, hogy keressék meg azt a lehetőséget, hogy legyen lomtalanítás.

Tóth Gábor: Javasolta, hogy a Pénzügyi Bizottság és a TÉK  Bizottság dolgozzon ki egy 
alternatívát  a lomtalanítás megoldására.
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3.)     Napirendi pont:   SZMSZ módosítása

Dr.  Labundy  Norbert: Elmondta,  hogy  az  SZMSZ-ben  mindenképpen  rögzíteni  kell  a 
kötelezettségvállalást. Polgármesternek ötszázezer forint, alpolgármestereknek háromszázezer 
forintos mértéket.

Tóth Gábor: Megkérdezte, hogy kinek van kérdése, véleménye ezzel kapcsolatban?

Katona  Károly: Sajnálattal  tapasztalta,  hogy az  alpolgármesterek  tiszteletteljes  feladatuk 
nem jelenik meg. 

Tóth Gábor: Elmondta, hogy ez a döntés megszületett, csak az SZMSZ-be nem lett rögzítve. 
Felkérte a képviselő-testület döntését a kötelezettségvállalás elfogadásáról.

A  Képviselő-testület  12  igennel  megalkotta  a  2/2008.  (I.13.)  számú  önkormányzati 
rendeletét Bag Nagyközség Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról, mely 
módosítja a 6/2007. (10.01.) számú rendeletét. (Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

4.)  Napirendi  pont  :   Arany  János  Általános  Iskola  bádogos  munkáira  érkezett  ajánlat 
megvitatása

Tóth Gábor: Felkérte a jegyzőt, hogy tegye meg szóbeli előterjesztését a napirendi ponttal 
kapcsolatban.

Dr. Labundy Norbert: Tájékoztatta a testületet, hogy a munka elkészült, most kell átvenni. 
Átadta Urbán Lászlónak a szót, hogy tájékoztassa a testületet.

Urbán László: Elmondta,  hogy a munka már át van véve, az átadás-átvételbe garanciális 
feltételek is rögzítve lettek.

Dr. Péter Mihály: Annyi  észrevétele  volt,  hogy nem találta  a  céget  a  feltüntetett  címen. 
Elmondta, hogy a 120-as csőbe, egy 100-as van betéve, megdöbbentette a kivitelezés.

Nagy Jenőné: Észrevétele volt, hogy a december 13.-i előterjesztés le lett másolva, itt még 
nem volt  műszaki  átadás.  Elmondta,  hogy az  első  ereszcsatorna  csöpög,  nem tudja  ilyen 
munkához a támogatását adni.

Tóth  Gábor: Gyorsan  kellett  oldani,  hogy  az  épület  állaga  nem  romoljon.  Felkérte  a 
műszakot, hogy vizsgálják meg a javítási lehetőségeket.

Nagy Jenőné: Sajnálta, hogy az iskola felújításra benyújtott pályázatunk nem nyert. 509.000 
Ft-ba kerül a pályázat, ennek a fedezete a kötvény, aminek a kibocsátása igen drága.

Tóth Gábor:  Megköszönte az észrevételt.  Sajnos nem a legszerencsésebb csapatot  bíztuk 
meg.  A  kötvénnyel  kapcsolatban  pedig  elmondta,  hogy  az  elmúlt  év  hat  hetére  tiszta 
nyeresége a községnek egymillió-százezer forint. 
Ezután felkérte a képviselő testület döntését a bádogos munka elfogadására.
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A Képviselő-testület 8 igen, egy nem és 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

2/2008. (I.10.) Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. Törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza:

Az  Arany  János  Általános  Iskola  bádogos  munkáira  benyújtott  árajánlatot  a  bizottság 
javaslata alapján elfogadja 509.117.- Ft összegben.
Az árajánlatban megjelölt összegig pénzügyi fedezetet biztosít a kötvény terhére.

Határidő: folyamatos
Felelős: jegyző
Végrehajtásban közreműködik: pénzügy, műszak

5.) Napirendi pont:  Bagi Hősök emlékművének 

Tóth  Gábor: Felkérte  a  jegyzőt,  hogy  az  előterjesztéssel  kapcsolatban  mondja  el 
kiegészítését.

Dr.  Labundy Norbert:  Ismertette  a  testülettel,  hogy a  Fidesz  Polgári  Kör  nyújtotta  be 
kérelmét az emlékmű és a körülötte lévő park felújítására.

Antal Istvánné: Elmondta, hogy a Fidesz Polgári Kör felújította a Hősök terén lévő keresztet 
a Nyugdíjas Klub segítségével és ugyanezt akarják az emlékművel kapcsolatban is.

Dénes Miklós: Felkérte a jelenlévőket, hogy aki tud segíteni azt szívesen veszik. Felmérik a 
munkálatokat Baczonyi Tamás segítségével. Szeretné, ha Augusztus 20-ra elkészülnének.

Katona Károly: A Hősök terén lévő kereszttel kapcsolatban kérése van. Az előtte lévő pad 
háttal  van  a  feszületnek,  ezt  nem tartja  helyesnek.  Javasolta,  hogy  tegyék  át  egy  másik 
irányba.

Tóth  Gábor: Felkérte  a  műszakot,  hogy  nézzen  utána  és  tegyék  meg  a  szükséges 
intézkedéseket.

Dr.Péter Mihály: Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy ez nem csak a bagi hősök tere, hanem a 
Hősök tere.
Továbbá elmondta,  hogy van még  egy kereszt  ami  nincs  felállítva.  Ez  pedig  a  Kis  Bagi 
Csárdánál lenne. A  földtulajdonos nem gördít akadályt,  hogy a terültén felállítsák, de kell 
hozzá a KPM engedélye is, ebbe kérte a polgármester segítségét.
Minden keresztnek van gondozója.   Javasolta, hogy  az atya is tájékoztatást kapjon egy-egy 
ilyen munkáról. 
Kérte,   hogy egy együttműködési  megállapodás  szerint  működjön a  rendbe tétel  a  Hősök 
terénél. Elmondta még, hogy a vízlevezető árkot is rendezni kellene és a járda építését is meg 
lehetne oldani.
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Dénes  Miklós: Tájékoztatta  a  testületet,  hogy nem engedély  nélkül  végezték  el  a  Hősök 
terénél a munkát.

Tóth Gábor: Megkérte  a  TÉK Bizottságot,  hogy a  következő ülésükre  hívják  meg  Tóth 
Ferenc plébános urat  bevonva ebbe a dologba,  hogy a kegyeleti  helyeket  rendbe lehessen 
tenni.  Felkérte Balázs Gusztáv képviselő urat, hogy szakmailag támogassa és segítse ezt  a 
munkát.  Felkérte,  az  újságírót,  hogy  a  Bagi  Újságban  tájékoztassa  a  munkálatokról   a 
lakosságot..
Köszönettel  vette  a  hozzászólásokat  és  kérte  a  testület  döntését  az  előterjesztéssel 
kapcsolatban szóbeli kiegészítéssel módosítva.

A Képviselő-testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

3/2008. (I.10.) számú Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. Törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza:

A „Bagi Hősök” emlékművének és a körülötte létesült  parknak a felújítását  a bagi Fidesz 
Polgári Körnek engedélyezi.
Javasolja,  hogy  a  munkák  megkezdése  előtt  felmérés  készüljön  a  park  jelenlegi  és  a 
megvalósulás utáni állapotáról, a Helyi Értékvédelmi előírások betartása céljából.

Határidő: folyamatos
Felelős: jegyző
Végrehajtásban közreműködik: pénzügy, műszak

6.)    Napirendi  pont:   Egyebek  –  Aszód Város  Önkormányzat  kérelme  az  Aszód-Bag volt 
Volán telep környéki ingatlanokat kiszolgáló szennyvízcsatorna hálózat építésére

Dr. Labundy Norbert: Tájékoztatta a testületet,  hogy Aszód város kérelemmel fordult az 
önkormányzathoz, hogy gazdasági-műszaki okokból kifolyólag bagi közigazgatási területen 
csatlakozna  a  meglévő  hálózathoz  a  Rákóczi  utcai  szennyvíz  átemelőn  keresztül.  Aszód 
befogadná a közelében parcellázott telkek szennyvizét.   Ehhez kérték a testület támogatását.

Urbán László: Ismertette a testülettel, hogy a bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta 
a testületnek. Ezt a bizottsági határozatban pontosan rögzítették.

Dr.  Péter  Mihály: Egyetért  az  elhangzottakkal,  ha  a  bagi  területen  volt  Volán  telep  is 
hozzácsatlakozik.

Ebben  a  kérdésben  gondban  van.  Elmondta,  hogy  Bagnak  van  egy  szennyvízelvezető 
csatornarendszere,  ez  igazán  megérdemli,  hogy  a  TÉK Bizottság  ezt  körbejárja.  Valóban 
olyan műszaki helyzet van amit meg kell oldani. 
Szeretné, ha ebben a kérdésben nem csorbulna a település vagyona. Ennek a tulajdon joga 
közigazgatási  határon  belül  Baghoz  tartozna.  Egyetért  a  segítésben,  hogy  Aszódot 
támogassák.  Egy gazdasági területről van szó, ami előbb utóbb beépül. Úgy gondolta, hogy 
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ebben a kérdésben rögzíteni kell a tulajdonviszonyokat és ha nincs véleményeltérés,  akkor 
támogatja ezt a kérést.

Tóth Gábor: Egyetért a képviselő úrral.  Az a település rész egyértelműen Bag területe. A 
későbbiekben való fejlesztések abba az irányba hatnak, hogy egy teljes közművesítést végig 
kell vinnünk, ha ezt egy másik önkormányzat kéri, azt mindenképpen segíteni kell.
Ezután felkérte a testület döntését.

A Képviselő-testület 11 igen és egy tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

4/2008. (I.10.) Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. Törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza:

A Képviselő-testület támogató hozzájárulását adja  Aszód Város Önkormányzat kérelméhez a 
Volántelep környéki ingatlanokat kiszolgáló szennyvízcsatorna hálózat építésére a következő 
feltételekkel:
- a Rákóczi utcai átemelőre történő csatlakozási lehetőségét biztosítja az alábbi feltételekkel,
- a teljes beruházás költségét Aszód Városi Önkormányzat viseli,
-  Bag,  Kőtörő  utcában  kialakított  7  db  építési  telek  rákötését  Aszód  közműfejlesztési 
hozzájárulás fizetése nélkül engedélyezi az ingatlan tulajdonosok részére,
- a csatorna nyomvonal végleges rögzítését tervező köteles Bag önkormányzatával egyeztetett 
és elfogadott nyomvonalon megvalósítani.

Határidő: folyamatos
Felelős: jegyző
Végrehajtásban közreműködik:  műszak

6.) Napirendi pont: Egyebek: Arany János Általános Iskola  felújítására pályázatának újbóli 
benyújtása

Tóth  Gábor: Elmondta,  hogy  az  első  körben  nem  nyert  a  pályázat.  Módosítva  lesz  a 
másodszorra benyújtott pályázat, mivel az intézmények akadálymentesítése nem lesz benne. 
Sajnos kiderült, hogy a pályázatban alapvető dolgok nem voltak benne.

Dr. Labundy Norbert:  Kiegészítésként elmondta,  hogy pályázat  beadási  határideje január 
28-i.   Zártkörű  meghívásos  pályázatot  kell  addigra  véghez  vinni,  ez  a  jogszerű.  Perem 
feltételek,  ami elvárható a pályázatírótól,  hogy sikerdíjas konstrukció legyen, költségvetési 
kihatása ne legyen, illetve meg kell határozni, hogy mi az a maximum a sikerdíj összegének. 
Felhatalmazás  kell  a  testülettől,  hogy  a  legjobb  ajánlóval  tárgyalni  tudjunk.  Ezt  kell  a 
testületnek megtárgyalni és elfogadni. 

Fodor  Mihály: Nem szívesen  elemzi  az  előző  pályázat  ügyeit.  Tény,  hogy  jóval  többet 
tudunk pontszámmal összerakni, mint az előzőnél. Úgy érzi, hogy a második körben jobban 
lehet bízni.
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Elmondta  még,  hogy  egyik  iskolának  sem  éri  meg  hogy  sajátos  nevelésű  gyerekeket 
integráljon be normál tagozatra,  amelyik iskola ezt véghez viszi az az iskola tönkre megy 
szellemileg,  anyagilag.  Ezért  minden  ilyen  próbálkozásnak  ellenáll.  Nem tudja  elfogadni 
szakmailag sem

Tóth Gábor: Megköszönte a hozzászólásokat.  Iskola látogatásánál látta a sajátos nevelésű 
gyermekek oktatását és csak megköszönni lehet azoknak a pedagógusoknak akik ezt végzik. 
Akik nem igényelnek speciális nevelést, azok a gyerekek ott vannak a normál tagozaton.
Ezután kérte a testületi tagokat, hogy hozzák meg döntésüket a pályázat beadásáról.

A Képviselő-testület 11 igen és egy tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

5/2008. (I.10.) számú Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. Törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza:

Az  Arany  János  Általános  Iskola  és  Alapfokú  Művészetoktatási  Intézmény  épületének 
felújítása,  bővítése  tárgyában  a  KMOP-4.6.1/2.  jelű  pályázatra  a  pályázatát  újból 
megismételten benyújtsa.

Határidő: január 28.
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző, intézmény igazgatója, műszak

Egyebek: Polgármester bére

Tóth Gábor érintettsége végett nem vesz részt a napirendi pont tárgyalásánál.

Dr. Labundy Norbert mb. jegyző úr  felkérte Dr. Balatoni  Gyöngyi  alpolgármestert,  hogy 
vegye át az ülés vezetését.

Dr.  Balatoni  Gyöngyi: Ismertette  a  testülettel,  hogy  a  2008.  évi  költségvetésben  az 
Országgyűlés  elfogadta  a  közszféra  keresetemelkedésének  garanciális  elemeit.  Ennek 
értelmében  az  illetményalap  5%-kal  megnövelve  38.650.-  Ft  lett,  így  a  polgármester  úr 
illetménye 483.000.- Ft lenne. 
Kérte a hozzászólásokat, véleményeket. 

Mivel nem volt más javaslat,  vélemény,  egyéb hozzászólás,  felkérte a képviselőket,  hogy 
hozzák meg döntésüket elfogadják-e az 5 %-os illetményalap növelését.

A képviselő-testület 9 igen, 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

6/2008. (I.10.) számú Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. Törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza:
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Tóth  Gábor  polgármester  köztisztviselői  illetményalapját  a  testület  5  %-kal  megnövelte, 
melynek összege 38.650.- Ft lett.

A  Képviselő-testület   2008.  január  01.-től  a  polgármester  illetményét  483.000.-  Ft-al 
elfogadta.

Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
Végrehajtásban közreműködik:  pénzügy

Tóth Gábor polgármester úr a terembe visszajött.

Tóth Gábor: Tájékoztatta a testületet, hogy a Magyar Posta Igazgatóságától levelet kapott a 
hivatal, melyben a nyitva tartást közlik. 
Bejelentette  a  Képviselő-testületnek,  hogy  két  hét  szabadságra  megy,  teljeskörű 
felhatalmazást ad Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármesternek.

Balázs Gusztáv: Kérte, hogy munkaköri leírásban szerepeljen, hogy a munkák átvételét ki 
vette át. 

Tóth Gábor: Elfogadta a képviselő úr kérését.

Dr. Péter Mihály: Hó eltakarítás ügyben szólt,  a fő út  járda része járhatatlan volt.  Kérte 
ennek a jövőbeni megoldását.

Fodor Mihály és Nagy Tiborné képviselők az ülésről elmentek.

Mondok Ervin: Tájékoztatta a képviselő társait, hogy az Országos Polgárőrség 2007 éves 
közgyűlésén  Bag  Nagyközség  Önkormányzatának  elismerését  fejezte  ki,  a  polgárőrség 
segítése ügyében.

Tóth Gábor: Megköszönte az oklevelet és tájékoztatta a képviselőket, hogy Mondok Ervint 
urat is kitüntették, országos szintén elismerték polgárőrségben nyújtott munkáját.

Mivel nem volt több napirendi pont  Tóth Gábor polgármester megköszönte a képviselők 
jelenlétét és az ülést bezárta.

-k.m.f.-

Tóth Gábor  Dr. Labundy Norbert
Polgármester         mb.jegyző

Jegyzőkönyvvi hitelesítők

Dénes Miklós Fodor Mihály
Képviselők képviselők
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