
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 14.-i 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

Tóth Gábor  polgármester köszönti a képviselőket,  a megjelent vendégeket és a Galga Tv 
nézőit. Megállapítja, hogy az ülés határozat képes. Tájékoztatja a Képviselő-testületet hogy 
Antal Istvánné képviselőnő később érkezik az ülésre. 
Ezután javaslatot tett jegyzőkönyvi hitelesítőkre: Katona Károly és Kiss József képviselőkre, 
majd felkérte a testület döntését.

A Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadta jegyzőkönyvi hitelesítőnek Katona Károly 
és Kiss József képviselőket.

A polgármester ezután ismertette a napirendi pontokat és kérte a testület jóváhagyását. 
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadta a napirendi pontokat.

Napirendi pontok

Tárgy:                    Előadó:

1.) SzSzB tagok, póttagok megbízatására javaslat Dr. Labundy Norbert
mb. jegyző

2.) Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Dr. Labundy Norbert
     Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi mb. jegyző
     Önkormányzati Társulás keretén belül megvalósuló
     Projekt pénzügyi finanszírozása

3.) Napközi Otthonos Óvoda és konyha fűtés gázellátás Dr. Labundy Norbert
     korszerűsítése mb. jegyző

4.) Bag Nagyközség Önkormányzat 2008. évi költségvetésének Dr. Labundy Norbert

1.) Napirendi pont: SZSZB tagok, póttagok megbízatására javaslat

Tóth Gábor: Felkérte a jegyző urat, hogy tegye meg szóbeli előterjesztését.

Dr.Labundy  Norbert: Ismertette  a  testület  tagjaival,  hogy  március  09.-i  Népszavazás 
lebonyolításához a szavazatszámláló bizottság tagjait, illetve póttagjait a képviselő-testületnek 



meg kell választani. A választási törvény módosítása miatt ki kell jelölni azt a szavazókört, 
ahol  igazolással  szavazhatnak.  Bagon  az  1.  számú  szavazókörnél  lehet  majd  igazolással 
szavazni. Ebben a szavazókörben 7 főre kell megemelni a bizottság tagjainak számát. Ez a 
megváltozott  jogszabályi  rendelkezés  és  az  a  tény,  hogy nem mindenki  vállalta  el  a  régi 
tagokból a részvételt indokolja az új bizottsági tagok megbízatását.
Javaslatot tett az alábbi tagok megbízatására:

- Vargáné Tolmácsi Brigitta
- Drávay Marianna
- Kovács Istvánné
- Bakonyi Bernadett 

Tóth  Gábor: Amennyiben  nincs  más  személyre  javaslat,  vagy  vélemény,  felkérte  a 
képviselő-testületet,  hogy  fogadják  el  a  felsorolt  személyeket  a  Népszavazás  sikeres 
lebonyolításához.

A Képviselő-testület 10 igen és egy tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

7/2008. (II.14.) 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  választási  eljárásról  szóló  1997.  évi  C.  törvény  23.  §  (1)  bekezdése  értelmében  a 
szavazatszámláló  bizottság  tagjait  legkésőbb  a  szavazás  napja  előtti  20.  napon  kell 
megválasztani. 
A Képviselő-testület az alábbi személyeket választotta meg:

- Vargáné Tolmácsi Brigitta Bag, Szent András u. 7.
- Drávay Marianna Bag, Petőfi u. 3.
- Kovács Istvánné Bag, Jókai u. 45.
- Bakonyi Bernadett Bag, Szent Imre u. 77.

Határidő: 2008. február 28. eskü letételének ideje
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: HVI vezető

2.)  Napirendi  pont: Észak-Kelet  és  Nógrád  Megyei  Regionális  Hulladékgazdálkodási  és 
Környezetvédelmi  Önkormányzati  Társulás  keretén  belül  megvalósuló  projekt  pénzügyi 
finanszírozása.

Tóth Gábor: Felkérte Dr. Labundy Norbertet,  hogy az előterjesztéssel kapcsolatban tegye 
meg szóbeli kiegészítését.

Dr.Labundy Norbert: Elmondta, hogy 2003 óta van együttműködése az önkormányzatnak a 
társulással. Eredetileg az önkormányzat csak arról hozott határozatot, hogy részt vesz ebben 
az  együttműködésben,  de  ennek  vannak  költségei  is,  pl.  éves  tagsági  díj,  stb.  A  társulat 
elhatározta, hogy hitelt vesz fel 61 millió forint összegben. 106 önkormányzatnak arányosan 
kell kézfizető kezességet vállalni a hitelfelvételhez, illetve a KEOP pályázat benyújtásához 
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108.798.-  Ft összeg megfizetését biztosítani és az önkormányzatra eső tagsági díjat az éves 
költségvetésében biztosítani. Ehhez kérte a testület döntését.

Tóth Gábor: Megkérdezte, hogy kinek van véleménye, álláspontja az előterjesztéshez?

Mondok Ervin: Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést. A tagdíjat 
tudomásul vették, ezt 2003-tól  fizette az önkormányzat.  A hitelfelvételnél 48 millió forint 
lenne a tőke és 13 millió forint lenne a kamat, öt éves időszakra vennék föl. 
Szakmailag kérdezte Urbán László urat, hogy a 108.798 Ft-ot nem lehetet-e volna beépíteni, 
mivel az önkormányzat mindig fizette a lerakási díjat.

Urbán László: Elmondta, hogy a mai napon volt ülése a társulatnak, az erről szóló anyagot 
meglehet  tekinteni  www.zöldhid.hu honlapon.  Térségünkben  Aszód  és  Hévízgyörk 
rendelkezik hulladék-lerakóhellyel. Azért kell fizetni a 108.798 Ft-os önrészt, hogy be tudják 
nyújtani a pályázatot. 

Balázs Gusztáv:. Köszöntötte a Képviselő-testület tagjait! – Írásban benyújtott hozzászólása 
alapján - „Az előterjesztés KEOP 2.3.0. kódszámra és a „Települési szilárdhulladék lerakókat 
érintő, térségi szintő rekultivációs programok elvégzése” címre való hivatkozása akkor lett 
volna számunkrateljes, ha módunkban lett volna megismerni. Kérem, hogy a jövőben ezt és a 
hasonló, határozathozatalhoz szükséges-, alátámasztó-, segédleteket és azok alapján tervezett 
előterjesztéseket  nyújtsa  az  előterjesztő  a  képviselő-testület  elé.  Ugyanezt  az  észrevételt 
teszem a 20/2003. (03.27.) sz. KT, a 18/2007. (IX.20.) sz. É.P és NM RHKÖT határozatai és 
az 1992. évi tv. 100. §. (2) bekezdése hivatkozott előírásai vonatkozásában is.
Továbbra is úgy gondolom, hogy a projekt befejezéséig a felmerülő, kapcsolódó költségek 
megítéléséről, külön-külön határozatokkal biztosítsuk a fedezetet.
A 61.-  MFt-os hitelszerződés  megkötéséhez,  az előbbiek értelmében volna lehetőségem, - 
érdemben – hozzájárulásomat megadni a Társulás elnökségének felhatalmazásomat. Jelenleg 
a Telepöülésfejlesztési- vagy a Pénzügyi Bizottság elnöke meggyőző válaszai segíthetnék a 
képviselő-testület döntését, amelyre ezúton is felkérem a T. bizottsági elnököket. 
Sajnálatos  a  határozat-tervezetek  61.  vagy  81.  Mft-os  dillemája,  illetve  az  első  határozat 
tervezet befejezetlen, értelmetlen, harmadik pontja.”

Dr.  Labundy  Norbert: Elnézést  kért  az  előterjesztésben  szereplő  81  MFt-os   elírásért, 
helyesen az összeg 61 MFt.

Tóth Gábor: Elmondta, hogy ez a projekt 8-10 éve folyik. Van némi előzmény ami eléggé 
viharos volt. Bízik benne, hogy pozitív irányban fog elmozdulni ez a történet és kérte Balázs 
Gusztáv urat, hogy ebben a munkában segítsen.
Ezután felkérte a testület döntését.

A Képviselő-testület 9 igen és 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

8/2008. (II.14.) 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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A Képviselő-testület Bag Önkormányzat, mint tag nevében felhatalmazza Észak-Kelet-Pest és 
Nógrád  Megyei  Regionális  Hulladékgazdálkodási  és  Környezetvédelmi  Önkormányzati 
Társulás elnökségét,  hogy összhangban a Társulás közgyűlésének 18/2007. (IX.20.) számú 
határozatával folytasson tárgyalásokat a Raiffeisen Bank Zrt-vel a Börzsöny-Cserhát Kft-ban 
meglévő,  az  Önkormányzati  Társulást  terhelő  tagi  kölcsön  visszafizetése  tárgyában 
folytatandó hitelfelvétel ügyében.

Felhatalmazást ad egyúttal a Társulás elnökségének 61.000.000.- Ft, azaz hatvanegy-millió 
forint  összegű  hitelszerződés  megkötésére,  melyhez  az  államháztartásról  szóló  1992.  évi 
XXXVIII.  Törvény  100.  §  (2)  bekezdése  alapján  –  a  tagönkormányzatra  eső  hitelrész 
tekintetében – kezességet vállal.

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

3.) Napirendi pont: Napközi Otthonos Óvoda és konyha fűtés gázellátás korszerűsítése

Tóth Gábor: Szeretné ha mindenki a saját gázszámláját fizetné, önállóan mérje az óvoda és a 
konyha is a gázfogyasztását. 

Dr. Labundy Norbert: Ebben az évben szeretnék megvalósítani a gázellátás korszerűsítését. 
A  Pénzügyi  Bizottság  3,6  millió  forint  keretösszeget  javasol  biztosítani  a  2008  évi 
költségvetés terhére.

Tóth Gábor: Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, vélemény?

Balázs Gusztáv: Tisztelt Képviselő-testület! -Írásban benyújtott hozzászólása alapján – „Nem 
kívánok  az  elénk  tárt,  előterjesztések  szakszerűtlen,  hiányos,  egymásnak  ellentmondó 
indoklások, követhetetlen magyarázkodások – bogozásába kezdeni.
A jelenlegi helyzet, tarthatatlan.
Fontosnak  tartom,  hogy  a  T.  Képviselő-testület  gondolkozzon  abban,  hogy  az  Óvoda 
megfelelő   fűtése,  melegvízellátása gazdaságosan,  biztonságosan – lehetőségeink szerint  – 
mielőbb  –  kiépüljön.  Ugyanez  vonatkozik  –  másodsorban  –  a  konyha  melegvíz,  fűtés, 
termelői technológia energiaellátásával kapcsolatos felújítására is.
Ezért  támogatom  a  költségvetés  erre  irányuló  törekvését.  A  korszerű,  megfelelő  létesítés 
alapján a szakszerű tervezés, költségvetés. E kettő elkészítése, elfogadása kell, hogy alapján 
legyen a kivitelezésnek, beüzemelésnek, üzembeállításának végül a finanszírozásnak.”

Dr. Péter Mihály: Észrevétele volt a napirendi ponthoz. Áttanulmányozta a tényvázlatot, de 
nem érti, hogy fog ez megvalósulni. Külön lesz mérve a  konyha? Meg lesz-e szüntetve a fali 
kazán? Konkrét előterjesztést várt. A vízzel is probléma van, javasolta, hogy ezeket egyszerre 
kellene leválasztani. Vannak rendezvények amikor nem kell fűteni az óvodát, de a konyhának 
működni kell. Hogyan alakulnak a bérleti díj ügyei? 

Tóth Gábor: Egyetértet  az alpolgármesterrel.  Teljesen tisztán látható költségeket  szeretne 
látni. 
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Urbán László: A központos kazánház kialakult, csak az energiafogyasztása. Elmondta, hogy 
a konyha bérlője évek óta hőmennyiség után fizet. Az óvodánál külön mérő lesz ami a bérlő 
nevén lesz. Továbbá tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a szolgálati lakás kazánját is leszerelik, 
mert már elavult a rendszer.  Mindent külön mérnek majd (víz, gáz).

Fodor Mihály: Felhívta  a  testület  figyelmét,  hogy az  iskolában  még  nem történt  meg  a 
fűtéskorszerűsítés, csak a tornacsarnokban.

Urbán László: Elmondta, hogy a gáz, és fűtési engedélyezési tervek meg vannak. 

Balázs Gusztáv: Nem tud kiigazodni! Kérte, ha valamiről döntenek akkor kell, hogy legyen 
felelős személy. Előbb terv kell és költségvetés!

Tóth Gábor: Tájékoztatta a képviselőt, hogy van költségvetés és terv is. Most egy azonban 
egy keret összegről kell dönteni a testületnek. 
Ezután felkérte a testületet, hogy hozzák meg döntésüket.

A Képviselő-testület 7 igen és 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

9/2008. (II.14.) 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 Napközi-otthonos Óvodába tervezett átalakítási munkákat végeztessük el, a fűtési 
szezon  befejezése  után  az  őszi  fűtési  szezon  kezdetéig  bezárólag.  Az  átalakítási 
munkák fedezetéül a Bag Nagyközségi Önkormányzat 3.600 eFt + ÁFA összeget a 
2008. évi költségvetés keret terhére biztosít.

- A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  az  átalakítási  munkákra 
vonatkozó szerződéseket megkösse.

- Az  átalakítások  elvégzése  után  a  bérleti  szerződést  felül  kell  vizsgálni,  új  bérleti 
szerződést kell kötni.

Határidő: 2008. szeptember 15.
Felelős: polgármester, óvodavezető, jegyző
Végrehajtásban közreműködik: műszak, pénzügy

4.) Napirendi pont: Bag Nagyközség Önkormányzat 2008. évi költségvetésének tárgyalása

Tóth Gábor: Felkérte a jegyző urat, hogy tegye meg szóbeli kiegészítését!
 
Dr.  Labundy  Norbert: Tájékoztatta  a  testületet,  hogy  már  január  óta  próbálják  a 
költségvetést összeállítani.  Folyamatos egyeztetés eredménye a testület előtt lévő anyag. A 
könyvvizsgálóval  együtt  abban  állapodtak  meg,  hogy a  kötvényelszámolásáról  egy  külön 
nyilvántartást vezetnek majd.
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A kötvény kibocsátásról még elmondta, hogy az eddig felhasznált összeg a 28 mFt miből áll 
össze. Elmondta, hogy a kötvény kibocsátás költsége, a HEFOP pályázathoz adott összeg (7,5 
mFt)  és az utóbbi időben megvalósult beruházási összegek (hivatal felújítása, uszoda fűtés 
korszerűsítése, stb.) a cél mindig a fejlesztés volt ezekben a felhasználásokban.

Tóth Gábor: Felkérte a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy tegye meg szóbeli kiegésztését.

Mondok Ervin: Elmondta, hogy a szöveges indoklásban minden le van írva.  A bizottság 
javasolja a testületnek, hogy az iskola felújítási  pályázathoz szükséges önrészt ne tervezzék 
be  (25.000.000  Ft),  azonban  az  iskola  kerítésre  hatmillió  forintot  javasol.   A 
civilszervezeteknek  6.550  eFt-ot  javasolt  a  bizottság  a  mellékelt  táblázatban  felsoroltak 
szerint.
Javasolta még, hogy a Torna Clubnak tervezzék be a közüzemi számlák kifizetését 1.800.000 
eFt.
Elmondta még, hogy a zártkötvény felvétele során figyelemmel kísérik, hogy ne más célra 
legyen  felhasználva.  Tájékoztatta  a testületet,  hogy hetvenmillió  forint  hosszútávra  le  van 
kötve, kettőszázmillió forint áprilisig van lekötve, egy hónapra pedig harmincmillió forint van 
lekötve. 

Tóth Gábor: Ismertette a testülettel, hogy már alszámon van a kötvény kamatainak mozgása. 

Péter  Jánosné: Elmondta,  hogy  még  egy  alszámot  nyitnának  kötvénytőkére  a 
könyvvizsgálóval  ezt  megbeszélték.  Így  nem bonyolódik bele  a költségvetési  elszámolási 
számlába, könnyebben lehet kivenni, hogy mire mennyi pénz ment el.

Fodor Mihály: Kérést intézett a képviselő-testület felé. A 2008/09 tanévtől kérte, hogy az 
iskolában  kiscsoportos  fejlesztő  osztályt  indíthasson  az  iskola.  A  csoport  költségvonzata 
560.250  Ft.  Nem  tudják  tovább  fenntartani  a  helyzetet.  Az  első  osztályt  nem  tudják 
biztonságosan  működtetni.  Már  most  látni,  hogy  fognak  jönni  olyan  gyerekek  akiket 
kiscsoportba kell tenni, hogy az esélyeket meg tudják adni nekik, így lehet fejleszteni őket. 

Dr. Péter Mihály: Nem örül, hogy most jött ezzel a kéréssel. Megkérdezte, hogy jön ki az 
560.250 Ft, mivel a tanév tíz hónapból áll. 

Fodor Mihály: Erre a költségvetési  évre jött  ki az ötszázhatvanezer forint.  Vannak olyan 
gyerekek akik miatt a többiek nem tudnak dolgozni. Meggyőződése, hogy erről nyilvánosan 
nem lehet beszélni.

Nagy  Jenőné: Megkérdezte  az  igazgató  úrtól,  hogy  milyen  létszámot  tesz  ki  a  nehezen 
kezelhető gyerekek  létszáma, mennyi az iskolaérett gyermek most? Ezért most külön osztályt 
kell indítani?

Fodor  Mihály: Nem  tudja  pontosan,  hogy  hány  iskolaérett  gyermek  lesz,  azt  tudja 
megmondani, hogy a két első osztályban vannak olyan gyerekek akiknek hasznos lenne, ha a 
kis létszámú osztályba kerülnének.

Tóth Gábor: Ez kifejezetten szakmai kérdés, megkérte Fodor Mihályt, hogy a későbbiekben 
tájékoztassa a testületet. 
Javasolta a testületnek, hogy az igazgató úr kérését támogassák, ezután kérte a testület tagjait, 
hogy hozzák meg döntésüket.
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A Képviselő-testület 10 igen és egy nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

10/2008. (II.14.) számú Képviselő-testületi határozat

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

Az  önkormányzat  2008.  évi  költségvetésében  az  Arany  János  Általános  Iskola 
Művészetoktatási Intézmény kis létszámú osztály elindításához 560.250.- Ft-ot biztosít.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik  :   jegyző, pénzügyi csoport

Nagy  Jenőné: Megköszönte  a  hivatal  munkáját  a  költségvetés  elkészítése  ügyében. 
Elmondta,  hogy mindennek kell,  hogy legyen alapbizonylata.  A pénzügyi  mérlegnek nem 
látja az alapbizonylatát. Tudomása szerint bevételt csak úgy lehet tervezne, ha ennek realitása 
van.
Kérte,  hogy  a  Juharos  tulajdon  jogát  bizonyító  lapot  be  lehet  e  mutatni  a  testületnek? 
Amennyiben nem lehet,  akkor  ki  állapította  meg a  forgalmi  értéket?  Ha a  terület  nem az 
önkormányzat  tulajdona,  akkor  miért  akarják  átminősíteni  az  önkormányzat  terhére?  Meg 
van-e  kötve,  minden  egyes  parcella  tulajdonosával  az  előszerződés?  Mivel  a  Juharos 
tulajdonjog  nincs  rendezve,  így  a  költségvetésbe  nem  lehet  szerepeltetni  az  ötvenmillió 
forintos bevételt, úgy szintén a kiadásban sem lehet szerepeltetni a tízmillió forintos kiadást, 
így a 69 millió forintos hiány módosulna 109 millió forintra. 
A kötvénykibocsátásról szeretne teljes körben tájékoztatást kapni. Ezt a kötvényt a kibocsátó 
a fejlesztési beruházási finanszírozásra bocsátotta ki. Miért van három év türelmi idő a tőke 
fiztésre? Hol van a beruházási fejlesztési terv? Mit valósítunk meg a 330 millió forintból? 
Van-e hozzá gazdaságossági számítás? Lesz-e ennek nyereségi hozadéka?
Közel  500  millió  forint  visszafizetésére  van-e  erre  olyan  terv,  koncepció  ami  ennek  az 
összegnek a felhasználását, illetve annak visszafizetését biztosítsa. 

Tóth Gábor: Elmondta, hogy tavaly nem volt más választása az önkormányzatnak bankot 
kellett  váltani,  csőd  közeli  helyzetbe  kerültek.  Kötvény  kibocsátás  azért  történt,  hogy  a 
pénzügyeit  az  önkormányzatnak  kiváltsák  és  teremtsenek  olyan  helyzetet,  hogy  az 
önkormányzat tudjon fejleszteni. 
7,5 millió  forintos egyszeri  kezelési  költséget  is  figyelembe véve,  a fizetendő kamatok és 
kamat nyereség közti különbözet –1,6 millió forint, de ez még nem nevesíti a Háromkőnél 
vezetett hiteleik kamat viszonyát. 
Várhatóan  ez  év  végére  nulszaldóra  fut  ki  a  kötvény  kibocsátással  kapcsolatos  pénzügyi 
tranzakciónak a kamat és az egyszeri fizetett összege ( 7,5 millió forint). Továbbiakban sok 
minden fog attól függeni, hogy hogyan változik a forint.
Próbálják az elmúlt évtizedek hiányosságait pótolni. 

Dr.  Labundy  Norbert: Általánosságban  elmondta,  hogy  mit  terveznek.  Konkrétumokat, 
illetve azt, hogy mi van folyamatban nem adhat információt. 
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Tények:   a  Juharos  területe  majdnem  13  ha,  az  elmúlt  napokban  aláírták  az  opciós 
szerződéseket. Megnyílt az önkormányzat lehetősége, hogy lépjen ebben az ügyben. 
A  kiadás-bevétel  arányosságára  elmondta,  hogy  a  tízmillió  forint  nem  vételárként  van 
betervezve,  hanem a  belterületbe  vonás  költségeként.  Minden  egyes  jogi  dokumentumot, 
minden képviselő rendelkezésére bocsátanak.

Balázs Gusztáv: Nagyon megérintette a jegyző úrnak az az észrevétele, hogy vannak olyan 
dolgok  amelyekről  még  nem  lehet  nyilatkozni.  2005-ben  volt  egy  elfogadott 
településfejlesztési  koncepciója,  terve,  és  helyi  építési  szabályzata,  amely  nem  lett 
megváltoztatva. Mindaddig amíg nem tud a falu a Juharosról, addig ez az egész semmis a 
törvények szerint. 
A  tervezéssel  akit  megbíztunk  kellett  volna,  hogy  valamit  mutasson  a  testületnek,  hogy 
hogyan kell megváltoztatni a koncepciót.
Ezt  a  változtatást  illeszteni  kell  a  korábbi  településszerkezeti  tervhez.  Ehhez  pontos 
dokumentumok szükségesek, amelyhez háttértanulmányok kellenek, stb. 
Úgy gondolja, hogy ezek a dolgok fontosak. Meg kell fogalmazni az elvárásait a testületnek. 
10-15 évre megszabják a falu jövőjét. 
Elmondta még,  hogy a 3105-ös útkereszteződés  forgalomszabályozásának finanszírozása – 
hasonlóan  az  M3-as  autópálya  zajelhárító  falának  megépítéséhez,  nem  Bag,  hanem  az 
üzemeltető költségvetését kell, hogy terhelje.
A Juharos földterület  belterületté nyilvánítása, megvásárlása, finanszírozásának beállítása a 
költségvetésbe megalapozatlan és törvényellenes.
Félti  az  önkormányzatot,  nem tartja  célszerűnek,  hogy azt  a  területet  belterületbe  vonják. 
Olyan helyre megy el a pénz, amit valóban a falu fejlesztésére kellene felhasználni. Abban 
egyetért  polgármester  úrral,  hogy  nehéz  helyzetben  van  az  önkormányzat.   Kérte,  hogy 
mondjanak igazat az embereknek.

Tóth Gábor: Felkérte a képviselőt, hogy vonja vissza az utolsó mondatát, nem vezeti félre az 
embereket.  Az  a  tim,  akik  a  banki  oldalon  is  részt  vesznek  ebben  a  munkában  azok 
tisztességesen és becsületesen próbálják segíteni az önkormányzatot.

Dr.  Labundy  Norbert:  A  törvényességi  jogszabályi  hátterét  kérdőjelezték  meg,  ezt 
visszautasítja, ügyvéd biztosította a hátteret. 
A bank vigyáz arra, hogy azt a pénzt ne elköltsük, hanem  megtermeljük. Vannak kötelező 
fejlesztések amit  kötelező az önkormányzatnak elvégezni.  Két fajta logika van és ebből a 
szempontból  helyes,  hogy  elkülönül  a  kötvény  elszámolása.  Ennek  alapján  vállalták 
felelősséggel, hogy szinten tartsák a hiányt.

Dr.  Péter  Mihály: Véleménye  van  ezzel  kapcsolatban.  Ez  a  költségvetés  így  nagyon 
törékeny. Úgy gondolja, hogy ezt el lehet mondani mi a gondja ezzel a költségvetéssel.  Amit 
pozitívnak lát,  a bank hozzájárulásával  lehet felhasználni  ezt  a pénzt.   Jó lett  volna,  ha a 
könyvvizsgáló is leadja a véleményét a költségvetésről. 
Az ötven,  illetve  negyven  millió  forint  van  beállítva  telekeladásból,  ez  egy várt  bevétel. 
Látatni kellene, hogy ezt a hiányt csak hitellel lehet betömni, de nem a háromszázmillióból, 
mert azt fejlesztésre lehet fordítani.
A 8. sz. mellékletnél a társadalmi szervezetek támogatásával kapcsolatban a Torna Klub 2.000 
eFt-ot kap, közben még az önkormányzat  fizeti majd az energia fogyasztásukat is. Tehát nem 
kétmillió forintos támogatást kapnak. 
Úgy gondolja, hogy  további megszorításokra lesz szükség.
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Tóth Gábor: Megköszönte a hozzászólást. Reményét fejezte, ki hogy a jövőben jobb lesz. Ez a 
költségvetés egy reménybeli valóságot tükröz. 
A civilszervezetek támogatását a bizottságok megtárgyalták.

Mondok Ervin: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a támogatásokat, ez egy tervezet volt, ezt 
javasolták a testületnek elfogadásra.  

Dr. Labundy Norbert: A sportegyesület áramszámla dolgát ő javasolta, hogy jöjjön ide a 
számla, ugyan úgy mint az óvoda, és az iskola számlái.

Dr.  Péter  Mihály: Nem  az  önkormányzat  az  óra  tulajdonosa.  A  TC  kötött  közüzemi 
szerződést.

Dr. Labundy Norbert: A tulajdonosnak kell fizetni át kell a szerződést írni. 

Tóth  Gábor: Kérte,  hogy  jogilag  tegyék  helyre.  Megkérdezte,  hogy  kinek  van  egyéb 
véleménye?

Dr. Péter Mihály alpolgármester az ülésről eltávozott.

 Nagy  Jenőné: Intézmények  működésének  tanulmányozásánál  vette  észre,  hogy  a 
költségvetésben  nincs  tervezve  a  művelődési  háznál   igazgató   állás  pályázatára.   Egy 
gondnoki állás szerepel.

Tóth  Gábor: Tájékoztatta  a  testületet,  hogy  van  megbízott  vezetője,  akinek  az  iskolai 
végzettsége is megfelelő, átmeneti időszakra szól a megbízatása, mivel itt fizetés kiegészítés 
történt, ezért spóroltak és ez az összeg a művelődési ház felújítási tanulmány tervére fogják 
fordítani. Új igazgatói állás pályáztatása, pedig majd egy ténylegesen felújított ház létrejötte 
után történne meg.
A gondnoki státusz pénzügyileg a leghatékonyabb és így ki tudjuk szolgálni a művelődési 
házat.

Antal Istvánné képviselő nő az ülésre megérkezett.

Tóth Gábor: Az elhangzottak után felkérte a képviselő társakat, hogy hozzák meg döntésüket 
a 2008. évi költségvetésről.

A Képviselő-testület 8 igen, 2 nem és egy tartózkodással megalkotta a 3/2008. (II. 17.) Bag 
Nagyközség Önkormányzat 2008. évi Költségvetési Rendeletét.  (Rendelet a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi.)
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5.) Napirendi pont: Egyebek – Aszódi mentőállomás kérelme felújítására 

Tóth  Gábor: Tájékoztatta  a  testületet,  hogy  az  aszódi  mentőállomás  felújításra  kért 
támogatást az önkormányzattól. 
Felkérte képviselő társait, hogy kétszázezer forint támogatást szavazzanak meg a 2008. évi 
költségvetésből.

A Képviselő-testület  11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

11/2008. (II.14.) 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 Képviselő-testület az aszódi mentőállomás felújításához 200.000 Ft-al járul hozzá, melyet 
az Aszód Városért Alapítvány számlaszámára átutal.

Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
Végrehajtásban közreműködik  :    pénzügy

- Egyéb napirendi pont: Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása – közös 
munkavédelmi feladat-ellátás költségének elfogadása

Dr.  Labundy  Norbert: A  munkavédelmi  feladatokat  társulási  szinten  oldjuk  meg,  mely 
összege 288.000 Ft/év díj ellenében biztosítják a feladat ellátását.

Dr. Balatoni Gyöngyi: Elmondta, hogy jelen volt az kistérségi ülésen, ahol szóba került még 
az informatikai rendszerek kapcsolása is meg fog történi, de ehhez legalább 7 millió forint 
kellene, ezért egy felmérést választották, ahol felmérik, hogy ki milyen állománnyal dolgozik. 
Viszont a munkavédelmi feladatok sürgősek és azért, hogy ne az önkormányzatok legyenek 
ezért  felelősek,  hanem a kistérség megfelelő  és szakértelemmel  bíró szakemberek lesznek 
felelősek.  Minden  területen  átveszik  az  ellenőrzést.  Például  tűzvédelem,  balesetvédelem, 
érintésvédelem.  Ezek  költsége  éves  viszonylatban  3.168.000  Ft,  ezt  lakosság  arányban 
bontották le, Bagra így jutott 288.000 Ft.

Tóth Gábor: Megköszönte a kiegészítést.  Továbbá felkérte a jegyzőt,  hogy a kistérségtől 
kérjen egy komplex munkatervet ezekről a munkákról.

Balázs Gusztáv: Nem látja biztosítottnak a munkavédelmi feladatok ellátását ilyen formában, 
mint ahogy az előterjesztésben leírták.

Tóth Gábor: Fontosnak tartja ezt a munkát ezért felkérte a testületet, hogy fogadják el az 
előterjesztést.

A Képviselő-testület 9 igen és 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
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12/2008. (II.14.) 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  Aszódi  Kistérség  Önkormányzatainak  Többcélú  Társulása  Tanácsának   a  kistérségi  szintű 
munkavédelmi feladat ellátására az önkormányzat 288.000 Ft/év biztosít költségvetéséből.

Határidő: február 28.
Felelős: jegyző
Végrehajtásban közreműködik: pénzügy

- Egyeb napirendi pont: Galga TV műsortámogatási, gyártási ajánlata

Tóth Gábor:  Megköszönte a Galga TV bizalmát,  hogy még nincs érvényes  szerződése az 
önkormányzatnak, de eljöttek.   Az elmúlt évben átalányban állapodtak meg, mely 950.000 Ft 
volt. 

Varga Mihály: Inflációs mértékű emelést kértek, mely 8 %-os és időarányosan.

Tóth Gábor: Természetesnek tartja az inflációs mértékű emelést és felkérte a jegyzőt, hogy az 
időarányos vizsgálja meg. 
Ezután megkérdezte a testületet, hogy az inflációt követő mértékben és az időkeretes összeget 
tudják-e támogatni?

A Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

- Egyebek napirendi pont: Rétes fesztivál

Tóth Gábor: Falunapnak adna egy új szint a Rétes fesztivál és ki is emelné településünket.

Nagy  Tiborné:  Tájékoztatta  a  képviselőket  és  a  Galga  Tv-t,  hogy  a  civilszervezetek 
vezetőivel tárgyalták a falu ünnepségeit.
Összeállítottak egy olyan programot, melyet a kistérségnek is továbbították.
Március 15.  – a napján fogják tartani
Falunap június 6-7
Augusztus 20 – a napján fogják tartani
Szüreti mulatság – szeptember 20-án lenne
Október 23.- i ünnepséget szintén a napján tartanák
Karácsonyi ünnepséget december 21.-re tervezték.

Felmerült  a bizottsági ülésen,  hogy Agusztus 20.-i  ünnepséget látogatják a legkevesebben, 
Ezen szeretnének változtatni és ezen a napon  szeretnék átadni a parkot a település lakóinak, 
estére egy tűzijátékot terveztek és ekkor adnák át az önkormányzat díját is.
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Továbbá  felmerült  még  a  bizottsági  ülésen,  hogy  a  Március  15.-i  ünnepi  beszédre  fiatal 
embert kérjenek föl. Szeretnék, ha ez első lépés lenne, hogy minél több fiatalt be tudjanak 
vonni a közösségi életbe.

Tóth  Gábor: Megköszönte  a  tartalmas  hozzászólást.  Nagyon  fontosnak  tartotta,  hogy  a 
fiatalok kapjanak  megnyilvánulási lehetőséget a település életébe.

Továbbá  megköszönte  Pintér  András  munkáját,  aki  a  Rétesfesztivál  szervezői  munkáját 
felvállalta,  és felkérte Pazsitka Zoltánnét, hogy ebben segítsen a szervezők munkáját.

Szponzorok  segítségét  kérte  és  civilszervezeteket,  akik  úgy  gondolják,  hogy  ebben  a 
munkában szívesen részt akar venni azt megköszöni.

A Rétes fesztivál megszervezésére kb. 1.000.000 Ft kellene alapforrásként elkülöníteni, majd 
szponzorok és civilszervezetek  felajánlásával lehetne növelni. Erre kérte a testület döntését.

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

14/2008. (II.14.) 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 falunap alkalmával megrendezendő rétes fesztivál költségeire 1.000.000 Ft-ot biztosít 
alapforrásként.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző, pénzügyi csoport

Dénes Miklós: Elmondta, hogy a Hősök terén szeretnék elkezdeni a munkálatokat. A beteg 
fákat ki kellene szedni.

Tóth Gábor: Megkérdezte Balázs Gusztáv képviselő urat, hogy a kegyeleti helyek ügyében 
elindult-e feltérképezés?

Balázs Gusztáv: Alapszinten foglalkoznak vele, körülbelül az évvégére tudnak erről többet.

Tóth Gábor: A Kisebbségi Önkormányzat elnökének térti vevényesen adják át a meghívókat. 
Elfogadhatatlannak tartja a hozzáállásukat. 
A felszíni csapadékvíz megoldását meg kell találni a Liget utcánál, felkérte a jegyzőt, hogy 
ebben a műszakkal közösen dolgozzák ki a megoldást.

Elmondta még, hogy a közterület figyelő rendszer 9 kamerája működik a településen. Kérte a 
térség polgármestereit, hogy vegyenek ebben a programban részt. 
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Ahogy  megtörténik  a  műszaki  átadás  és  a  gödöllői  rendőrséggel  is  megszületik  a 
megállapodás  szeretné  a  környék  polgármestereit  meghívni  a  térfigyelő  rendszer 
megtekintésére.

Balázs Gusztáv: A  múlt évben voltak pályázatok a kistérségnél, ahol nem nyertünk, de a 
tervek elkészültek és szeretné, ha visszakerülnének az önkormányzathoz és az adott esetben 
tudják majd használni.

Tóth Gábor:  Megkérte  a jegyző urat,  hogy tegye  meg a szükséges intézkedéseket,  ha az 
apparátusnál  lenne  egy  pályázat  figyelés  és  egy  olyan  személy  aki  a  biztosításokat 
figyelemmel kíséri.

Fodor  Mihály: Örömmel  jelentette,  hogy az  iskola  művészeti  tagozata  kiváló  minősítést 
kapott.

Mondok Ervin: Megkérte a testület tagjait, hogy , majd a tűzgyújtási nap bővítésével, mivel 
a lakosok kevésnek tartják a heti egyszeri napot.

Tóth Gábor polgármester megköszönte a képviselők jelenlétét, majd az ülést bezárta.

-k.m.f.-

                     Tóth Gábor Dr. Labundy Norbert
                     Polgármester mb. jegyző

Jegyzőkönyvvi  hitelesítők

                                 Katona Károly Kiss József
                                 képviselő képviselő
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