JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 24.-i ülésén
Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester, Dr. Péter
Mihály alpolgármester, Antal Istvánné, Balázs Gusztáv, Dénes Miklós, Katona Károly,
József, Nagy Jenőné, Mondok Ervin képviselők
Meghívottak: Dr. Labundy Norbert mb. jegyző, Szűcs Ervin műszaki tanácsadó
Tóth Gábor polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, a társadalmi szervezetek
képviselőit, Kiss Ferenc könyvvizsgálót.
Megállapította, hogy az ülés határozat képes, egy képviselő Fodor Mihály igazoltan van távol.
Jegyzőkönyvi hitelesítők személyére tesz javaslatot Dr. Péter Mihály alpolgármesterre és
Mondok Ervin képviselő úrra. Ezután felkérte a testületet, hogy szavazzanak a jegyzőkönyvi
hitelesítőkre.
A Képviselő-testület 10 igen és egy tartózkodás mellett elfogadta Dr. Péter Mihály
alpolgármestert és Mondok Ervin képviselőt jegyzőkönyvi hitelesítőknek.
A polgármester szavazásra tette fel a kiküldött napirendi pontokat. A Képviselő-testület 11
igen szavazattal elfogadta a napirendi pontokat.
Tóth Gábor: A napirendi pont tárgyalása előtt személyi változást jelentett be. Urbán László
nem tudja tovább vállalni a műszaki tanácsadó munkáját, ezért Szűcs Ervin fogja a műszaki
tanácsadó szerepét betölteni.
Napirendi

pontok

Tárgy:

Előadó:

1.) Bag Nagyközségi Önkormányzat 1/2007. (II.19.) számú
költségvetési rendeletének módosítása

Tóth Gábor
polgármestser

2.) 2007. évi beszámoló megtárgyalása

Tóth Gábor
polgármester

3.) Üzemorvosi szerződés megkötéséhez érkezett árajánlatok

Dr. Labundy Norbert
mb. jegyző

4.) 2008. évi lomtalanítás

Dr. Labundy Norbert
mb. jegyző

Egyebek

Tóth Gábor
Polgármester

5. Művelődési ház látványtervének árajánlata
6. Gyepmester havi átalánydíjas árajánlata
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7. Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex fejlesztésére
kiírt pályázat
8. Hathegy u. telekalakítási kérelem
9. Szőlők alja feltáró út létesítése
10. Liget, Dankó, Ősz, Tél, Tavasz, Nyár utcák csapadékvíz elvezetése és útépítés
földmunkáinak tárgyalása
11. Pedagógiai program – képesség-kibontakoztató felkészítés és integrációs felkészítés
12. Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása társulási megállapodásának
módosítása
13. Javaslat SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT módosítására
14. Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása SZOCIÁLIS Szolgáltatás
Tervezési Koncepciója
15. 2008. évi belső ellenőrzési munkaterv (tájékoztató)ú
16. 2008. évi Munkaterv
17. Pest Megye Közgyűlésének Elnökének javaslata állami erdő tulajdon átadására az
önkormányzatok részére
18. Tájékoztató – Lelovics György vezetésével elvégzett munkákról
19. Javaslat köztisztviselő alkalmazása helyettesítési célból
20. Angyal Ferencné szemétszállítási díj törlési kérelme
21. Korsós Gyula Józsefné ápolási díj kérelem

ZÁRT ÜLÉS !!!

1.) Napirendi pont: Bag Nagyközség Önkormányzat 1/2007. (II.19.) számú költségvetési
rendeletének módosítása. (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Tóth Gábor: Megkérdezte, hogy az anyaggal kapcsolatban van-e szóbeli kiegészítés?
Mondok Ervin: Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolták
a képviselő-testületnek. A módosításra azért volt szükség, mert a 2007. IV. negyedévben
önkormányzati és központosított hatáskörben is történtek előirányzat módosítások. Ezek a
kiküldött anyagban részletesen le vannak írva.
Dr. Labundy Norbert: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a 2007.-es évet technikailag le kell
zárni.
Tóth Gábor: Felkérte a Képviselő-testületet, hogy szavazzanak a rendelet módosításáról.
A Képviselő-testület 8 igen, 2 nem és egy tartózkodással megalkotta Bag Nagyközség
Önkormányzat 4/2008. (IV.28.) számú Költségvetési Rendeletét, mely módosítja az
1/2007. (II.19.) számú költségvetési rendeletet. (Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.)
2.) Napirendi pont: 2007. évi beszámoló megtárgyalása (Írásos anyag a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.)
Tóth Gábor: Megkérdezte, hogy a napirendi ponthoz kinek van hozzászólása?
Mondok Ervin: Elmondta, hogy a pénzügyi csoport elkészítette költség nemenként és
intézményenként a 2007 évről szóló költségvetés felhasználást. Az anyagot a könyvvizsgálói
jelentéssel együtt a képviselők megkapták. A Pénzügyi Bizottság javasolja a bevételt 820.707
eFt-al, a kiadást 509.749 eFt-tal és 296.577 eFt auditált módosított pénzmaradvánnyal fogadja
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el a testület. A zárási munkákkal kapcsolatos 130 ezer Ft megbízási díjat, is elfogadásra
javasolják a testület felé.
Dr. Labundy Norbert: Köszöntötte Kiss Ferenc könyvvizsgáló urat, aki a zárszámadási
munkát auditálta. Fontosnak tartja, hogy korlátozás nélkül elfogadták a beszámolót. Kiemelte
a kötvénykibocsátás fontosságát, ha nem megfelelően kerül felhasználásra az jelentős
kockázatot jelent. Arra kell törekedni, hogy fejlesztések megfelelő projektek legyenek,
amelyek kitermelik a hasznot.
Továbbá a pénzügyi nyilvántartást tökéletesíteni kell. Legfontosabbnak azt tartja, hogy
megfelelően el legyen különítve a kötvény és így látni fogják, hogy hol tart a felhasználás.
Ezekről szeretne egyre pontosabb felvilágosítást adni a testületnek.
Tóth Gábor: Megköszönte a könyvvizsgáló úr munkáját. Fontosnak látja, hogy a 2007-ben
történt jegyző váltás pozitív változást jelentett az önkormányzatnál.
A szemétszállítás ügyében felhívta a testület figyelmét, hogy meg kell vizsgálni a lehetőségét
annak, hogy miképpen lehet a szolgáltatást levenni az önkormányzatról.
Nagy Jenőné: Köszöntötte az ülésen résztvevőket. Más szemszögből szeretné az előttük lévő
anyagot a testület elé megfontolásra tárni.
Kötvénykibocsátásról: Nem bocsátott volna ki kötvényt, anélkül, ha nincs konkrét fejlesztési
tervük.
Elmondta, hogy 2007. december 31.-ig nem volt elkülönítve a kötvénykibocsátás számlája és
ebből az összegből ment el dologi kiadásokra is. Valósabb működési eredményt szeretett
volna látni.
Az intézmények működésével kapcsolatban elmondta, hogy nem volt elég a normatív
támogatás sem. Komoly hiány mutatkozik a működésbe.
Konkrét fejlesztési tervet szeretne, nem látja a kötvénykibocsátás forrását.
2011-2022 között vissza kell vásárolni a kötvénykibocsátást, az árfolyammal komoly
kockázat van.
Kérte a testületet, hogy fontoljanak meg minden bekezdést, amit a könyvvizsgáló úr leírt.
Szeretne egy olyan tervet, ahol látni lehet, hogyan tudja visszafizetni az önkormányzat a
kötvénykibocsátást. Nem látja a komoly forrását, amiből ezt vissza lehet fizetni.
Tóth Gábor: Elmondta, hogy mindenki előtt ismertess, hogy olyan helyzetbe volt az
önkormányzat, hogy csak ezt a menekülő folyosót lehetet használni. Ezek az adósságok nem
most termelődtek. Sajnálta, hogy 2007-ben nem lett elkülönítve a kötvénykibocsátással
kapcsolatos számla.
Fejlesztéssel kapcsolatban tájékoztatta a jelenlévőket, hogy amikor olyan fázisba kerül a terv
akkor nyilvánosságra lehet hozni az elképzeléseket, addig üzleti titokként kell kezelni.
(Árokalja)
A Temető dűlő, Dutka dűlő, Keresztfa dűlő rendezése is azt szolgálja, hogy a fejlesztések
elinduljanak.
Vannak elképzeléseik a fejlesztési céljaik és ezen dolgoznak, sok szempontot kell figyelembe
venni.
Dr. Péter Mihály: A mérleg jelentést jónak tartja, tapasztalta, hogy alaposabb a jelentés mint
az előző években volt. Sok fontos megjegyzés van benne.
A beszámolóból derült ki, hogy nincsenek kész a szabályzatok, ez nem az apparátus hibája,
ezt a mindenkori jegyzőnek a feladata.
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Nem tudja, hogy a számla elkülönítés most rendbe van-e. Voltak nehézségek augusztusban,
szeptemberben, bizonyos összeget felhasználtak.
Az önkormányzati törvény kimondja, hogy a polgármesternek a gazdasági programját a
testület elé kell vinni. Úgy látja, hogy itt a ciklusnak a felénél a gazdasági programot meg
lehet fogalmazni és a testületnek meg lehet tárgyalni, amit nyilvánosságra lehet hozni.
Gördülő teret kell készíteni. Ez hitelfejlesztési célú, tehát ezt napi működésre, dologi kiadásra
nem lehet fordítani, a bank ezt ellenőrizni fogja.
Kellene azokról a dolgokról beszélni, hogy milyen cégalapításokkal, cégbevonással lehet itt
befektetni, plusz pénzeszközt szerezni.
Tóth Gábor: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az előző napon az „Árokaljá”-val
kapcsolatban született egy kompromisszum. Az alapengedélyeket úgy néz ki, hogy sikerül
beszerezni az önkormányzatnak. Több hatósággal folyt az egyeztetés. A Földhivatal
hozzájárult, hogy a 29 ha területet kivonják a művelési ágból. Elmondta, hogy ez a csapat
sokat dolgozott ebben az ügyben.
Nagy Jenőné: Megkérdezte a könyvvizsgáló úrtól, hogy mivel a kötvénykibocsátás egy új
dolog, szeretné tudni, hogy a dologi kiadásra fordított összeget vissza kell-e tenni, vagy
ajánlott visszatenni?
A jegyző úrtól szeretne kapni egy nyilvántartást, hogy mennyit használtak föl dologi kiadásra
a kötvényből?
Kiss Ferenc: Köszöntötte a képviselő-testületet! Úgy érzi, hogy a könyvvizsgálói jelentés
tartalmát megértették. A könyvvizsgálónak nincs jogköre ahhoz, hogy beavatkozzon az
önkormányzat gazdálkodásába.
A kötvényt fejlesztésre vette föl az önkormányzat . Az önkormányzatnak joga van működésre
is kötvényt felvenni. A működési kiadás elviszi a hiányt, a fejlesztés pedig egy hozamot jelent
és megtérülhet és fedezheti a kamatköltséget és árfolyam veszteséget is. Az árfolyamra
utólag tudja felhívni a figyelmet, hogy megkérdőjelezhető szabad-e svajci frankba fölvenni. A
testület módosíthatja a kötvény felhasználására vonatkozó döntését. Itt fejlesztésre lett
kibocsátva. Dönteni kell, hogy mi legyen annak a sorsa amit működésre felhasznált az
önkormányzat. Az egyéb működési forrásról pedig Fontosnak tartja, hogy a képviselő-testület
tájékozódjon a betétállományról.
Tóth Gábor: Kiegészítésként elmondta, hogy az iskolánál a fűtéskorszerűsítéssel 1,5 millió
forintot spóroltak meg a gázszámlák fizetésénél. Ez is ez egy fejlesztés pénzt hozott. A
kötvények kamatai is pozitívra vitte a szaldót. Az energia racionálózációt nagy fontosnak
tartja, ezzel az emelkedő gáz, villany költségeit tudják kezelni.
Katona Károly: A jegyző úrtól kérte és akkor megígérte, hogy a kötvények állásáról
kimutatást fognak kapni. Ezt a nyilvántartást írásban kérte.
Dr. Péter Mihály: Felhívta a figyelmet, hogy az iparűzési adónál jelentős kintlévősége van az
önkormányzatnak.
Dr. Labundy Norbert: Elmondta, hogy a kért anyag amit kérte ez a testület előtt van.
Elmondta, hogy 7,5 millió forintot mindjárt ki kellett fizetni a kötvénykibocsátásnál. 16 mFt a
térfigyelő-kamerák felszerelése, a hivatal felújítására 4,5 mFt lett költve.
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Össze lehet rakni azokat a fejlesztésre fordított összegeket amit Önök megszavaztak. Nem
érzi úgy, hogy a testület nincs tájékoztatva, de ha részletesebbet kérnek azt is meg fogják
kapni.
Nagy Jenőné: Úgy emlékszik, hogy a térfigyelő-rendszer pénzügyi tranzakciója januárban
volt. Folyamatosan kéri az analitikus nyilvántartás.
Urbán László: A településrendezési tervhez kapcsolódóan a következőket mondta: Célokat
fogalmazott meg a testület, pl. lakóterület fejlesztésekre, gazdasági-kereskedelmi- szolgáltató
területekre, ipari területekre vonatkozóan. Úgy érzi, hogy ami itt elhangzott azok nyitott
kapuk, mivel korábban a testület jóváhagyta ezeket. Megvalósult a Peresen lévő ingatlanok,
ez bevételt hoz. Ugyanakkor voltak olyan gazdasági-kereskedelmi-szolgáltató területek amik
megakadtak (Malom-dűlő) és új terület után kellett nézni. Ennek akkor lesz létjogosultsága és
bevétele, ha a hatósági becsétek, jóváhagyások meglesznek és akkor tényleg aktuális lesz a
testületnek, hogy azok a pénzek odamenjenek. Javasolta, hogy a bevételek, amik ezek
hasznosításából bejönnek, ez csak a település bevétele legyen.
Tóth Gábor: Iparűzési adóval kapcsolatban elmondta, hogy jogos az alpolgármester úr
felvetése, de sajnos csődbe mennek vállalkozók, akik fizetésképtelenek. A cégfelszámolásánál
az önkormányzat nem az első helyen áll, hogy kifizessék a tartozást.
Balázs Gusztáv: Köszöntötte a képviselő-testületet! A könyvvizsgálói jelentést
megszívlelendőnek tartja.
Örvendetesnek tartja, hogy a kockázat szóba került. Szeretné ha kritikusan vizsgálnák a
kötvények sorsát. Támogatja Katona képviselő úr kérését az analitikus nyilvántartásról. Kitért
még a fejlesztésekre. A jövőt illetően a működési költségek ne a kötvényeket terhelje.
Valóban csak olyan költségek kerüljenek bele amik fejlesztési célt szolgálnak. 2010-től már
nem csak a kamatot kell visszafizetni, hanem a tőkét is. Ez azt jelenti, hogy már most kellene
olyan adat, hogy jövőre mennyi iparűzési adó jön be. Külön felhívta a figyelmet még
szigorúbb feltételek lesznek a fejlesztések vonatkozásában. Nem lesz könnyű olyan
elképzeléseket, „látványterveket” benyújtani, a hatóságokhoz, amit jóváhagynának anélkül,
hogy pontos értékeket tudnának.
Tóth Gábor: Az EU ajánlásait aktualizálni kell, új fogalommal kell megbarátkozni, ami már
itt is elhangzott a gördülő tervezés, gördülő költségvetés.
Sajnos íróasztal mellől nyilatkoztak hatóságok és döntöttek. Bag estében ökológiai folyosó
már nem létezik, mivel a patakot is átterezték az M3-as autópálya építésénél.
Megköszönte a testület figyelmét a kötvénykibocsátás ügyében, úgy hiszi ez egy közös
felelősség mindenkinek.
Dr. Péter Mihály: Megkérdezte, hogy a Peres lévő telkeknek van-e már helyrajzi száma?
Urbán László: Tájékoztatta a testületet, hogy ki van mérve a terület, a földalapvédelmi
járadék ki lett fizetve. Érvényes a változtatási rajz, május 15.-re a földhivatali bejegyzés
jogerős lesz. A záradékolás után lehet lépni ebben az ügyben.
Nagy Jenőné: A pénzgazdálkodási feladatkörben szeretne szólni. A szabályzatokat tegyék a
helyére, hogy ne kerüljön bele a következő könyvvizsgálói anyagba.
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Tóth Gábor: Megköszönte a hozzászólásokat, véleményeket. Megkérte a képviselőtestületet, hogy hozzák meg döntésüket először pénzügyi bizottság elnökének a javaslatára a
megbízási díjjal kapcsolatban, majd pedig a zárszámadási rendelettel kapcsolatban.
A Képviselő-testület 8 igen, 2 nem és egy tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
17/2008. (IV.24.) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. Törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozta:
A zárási munkálattal kapcsolatos megbízási díj – 130.000.- Ft-ot – kifizetését elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző, pénzügyi csoport
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen, 2 nem és egy tartózkodással
elfogadta az 5/2008. (IV.28.) 2007. évi költségvetési zárszámadási rendeletét. (Rendelet a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
3.) Napirendi pont: Üzemorvosi szerződés megkötéséhez érkezett árajánlatok
Tóth Gábor: Felkérte a jegyző urat, hogy tegye meg szóbeli előterjesztését.
Dr. Labundy Norbert: Tájékoztatta a testületet, hogy három orvostól érkezet árajánlat. Az
ajánlatokat megtárgyalta a Pénzügyi Bizottság és Dr.Katona Miklós üzemorvos-belgyógyász
szakorvossal javasolta a szerződés megkötését.
Antal Istvánné: Elmondta, hogy az ajánlatok nem egyszerre érkeztek meg. A Dr. Katona
Miklós árajánlata az elmúlt nap érkezett meg, ennek a figyelembe vételével született meg a
bizottság döntése.
Tóth Gábor: Ezután felkérte a testületet, hogy hozzák meg döntésüket Dr. Katona Miklós
árajánlatával kapcsolatban.
Katona Károly képviselő úr érintettség miatt nem szavazott.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
18/2008. (IV.24.) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. Törvényben biztosított jogkörében eljárva, Dr. Katona Miklós üzemorvos-belgyógyász
szakorvossal kívánja megkötni a szerződést. Vizsgálatának díja 2800.- Ft/fő/év.
Felhatalmazza a polgármestert az előterjesztett szerződés aláírására Dr. Katona Miklóssal.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző, pénzügyi csoport
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4.) Napirendi pont: 2008. évi lomtalanítás
Tóth Gábor: Felkérte a jegyző urat, hogy tegye meg szóbeli kiegészítését az anyaggal
kapcsolatban.
Dr. Labundy Norbert: Az önkormányzat szűkös anyagi helyzetére javasolta, hogy ősszel
legyen lomtalanítás, addigra a hivatal kidolgozza, hogy a legkevesebb költséget igényelje a
lomtalanítás kivitelezése.
Mondok Ervin: A Pénzügyi Bizottság is azt javasolta, hogy ősszel legyen lomtalanítás, mivel
nem tudják pontosan megmondani, hogy mennyi köbmétert fog ez jelenteni.
Dr. Péter Mihály: Konkrét javaslata volt. A hivatal utcánként gyűjtse be a vasat, papírt és a
megfelelő átvevő helyre szállítsa – ez bevételt jelentene -. Problémának látja, a veszélyes
hulladékot. Meg kellene szólítani olyan vállalkozókat, akik ezzel foglalkoznak.
Tóth Gábor: Elmondta, hogy ez már folyamatban van, például amit el lehet tüzelni azt most
is behozzák a hivatalba és kazánban eltüzelik. Javasolta az alternatív módon való
lomtalanítást.
Ezután felkérte a képviselő-testület döntését az elhangzottakkal kapcsolatban.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
19/2008. (IV.24.) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. Törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozta:
1.) 2008.-ban ősszel egy alkalommal lesz lomtalanítás.
2.) A Képviselő-testület felkérte a jegyzőt, hogy a 2008. évi lomtalanítás megszervezését

költségkímélő módon, a közhasznú dolgozók és a lakosság bevonásával oldja meg a
polgármesteri hivatal.
Határidő: folyamatos
Felelős: jegyző
Végrehajtásban közreműködik: műszak, pénzügyi csoport

5.) Napirendi pont: Egyebek - Művelődési Ház látványtervének árajánlatára pénzügyi
keret biztosítása
Tóth Gábor: Elmondta, hogy Hayde Tibor Ervin adott ajánlatot a művelődési ház
látványtervére. Ehhez kérte a testület támogatását, hogy az alaptervet indítsák el, mivel terv
nélkül, önrész nélkül még pályázni sem tud az önkormányzat.
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Mondok Ervin: Tájékoztatta a testületet, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és a
testületnek javasolta, hogy kérjen föl több építészt a látványtervek elkészítéséhez.
Dr. Péter Mihály: Elolvasta Hayde Tibor árajánlatát és figyelembe véve az előterjesztés
harmadik oldalát, mely pályázathoz készülő anyag, megvalósíthatónak tartja.
Dr. Péter Mihály: Azt látja, hogy a művelődési ház átépítése egy komoly feladat. Lehet,
hogy ketté kellene bontani.
Dr. Balatoni Gyöngyi: Amennyiben az önkormányzat valaki mellett dönt, úgy 3-4 féle tervet
szeretne látni, de először is tudni kell, hogy mit kérünk.
Urbán László: Szerinte a tervezési díjra ez az összeg nem sok. Nem vitatta, hogy felmérést
kell végezni például a kazánháznál, de ez napokba telik, továbbá ennek a rögzítése is.
Statikailag meg kell vizsgálni az épületet. Elmondta, hogy nincs semmiféle dokumentáció a
művelődési házról, továbbá semminemű közműről sincs dokumentáció.
Tóth Gábor: Javasolta, hogy a pénzügyi keretet kell meghatározni és a két bizottságnak
mutassa be az alternatívákat és a testületnek javaslatot tesznek. Amennyiben pályázati
lehetőség nyílik a művelődési házra, akkor csak tervvel lehet pályázni.
Dr. Péter Mihály: Javasolta, hogy tanulmánytervről beszéljenek. Kérte, hogy a testület
ismerkedjen meg Hayde Tiborral, szerinte hagyomány tisztelő, nemzeti érzelmű ember.
Antal Istvánné: Elmondta, hogy sokan vannak akik csak vizuálisan tudják elképzelni. Több
tervezőt javasol és lehet kezdőket is megszólítani.
Nagy Jenőné: Elmondta, hogy már korábban foglalkoztak ezzel a témával, és akkor a
Pénzügyi Bizottság úgy zárta le, hogy látványterv ne készüljön.
Tóth Gábor: Megköszönte a hozzászólásokat, véleményeket. Kérte a bizottságot és tervezőt,
hogy egyeztessenek. Ezután felkérte a képviselő-testületet, hogy hozzák meg döntésüket.
A Képviselő-testület 10 igen és egy tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
20/2008. (IV.24.) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. Törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület felkérte a Településfejlesztési és Pénzügyi Bizottságokat, hogy a
tervezőt hívják, majd meg a meghallgatás után ismét tárgyalja meg a képviselő-testület a
művelődési ház tanulmánytev elkészítését.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
Végrehajtásban közreműködik: műszak, pénzügyi csoport
6.) Napirendi pont: Gyepmester havi átalány díjas árajánlata

9

Tóth Gábor: Átadta a szót Mondok Ervin bizottsági elnöknek.
Mondok Ervin: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és javasolta a testület
felé, hogy a meglévő gyepmesteri szerződést bontsák fel és Sipos József vállalkozóval
kössenek egy átalány díjas szerződést, melynek összege 30.000 Ft + ÁFA/hó.
Tóth Gábor: Felkérte a testületet, hogy hozzák meg döntésüket.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
21/2008. (IV.24.) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. Törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozta:
A testület megbízza a polgármestert, hogy Sipos József vállalkozóval kösse meg a
gyepmesteri szolgáltatásokra szóló szerződést, mely összege 30.000.- Ft + ÁFA/hó.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
Végrehajtásban közreműködik: műszak, pénzügyi csoport
7.) Napirendi pont: Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex
fejlesztésére kiírt pályázat
Dr. Labundy Norbert: Tájékoztatta a testületet, hogy Bag esetében egy úgynevezett
közösségi ház kialakítása valósulhatna meg, mely elsősorban a roma lakosság számára
jelenthetne beilleszkedést.
Dr. Balatoni Gyöngyi: Ismertette a testülettel, hogy az önkormányzatnak az önrész
befizetését részarányosan kell fizetnie. Amennyiben elfogadja a testület, a fejlesztéseket
érintő vagyon az intézményfenntartó társulás tulajdonába kerül és a pályázat benyújtásától
számított 10 évig azt rendeltetésszerűen használja.
Nagy Jenőné: Megkérdezte, hogy ez a pályázat utófinanszírozású-e, mivel ennek külön
költségvonzata van.
Dr. Labundy Norbert: Elmondta, hogy minden EU pályázat utófinanszírozású, itt a gesztor
biztosítja a költségeket.
Nagy Tiborné: Úgy értelmezte, hogy a költségek csak akkor lépnek föl, ha megnyertük a
pályázatot.
Dr. Labundy Norbert: Az önkormányzat felajánlja az ingatlan, a pályázat elkészül – a
tervezés fix díjas – és ha nyernek akkor onnantól nem lehet kiszállni.
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Dr. Péter Mihály: Ezt kitörési pontnak látja, amennyiben meg tudják valósítani. Javasolta,
hogy van egy önkormányzati telek, vegyék föl a Kisebbségi Cigány Önkormányzattal a
kapcsolatot és kérjék föl őket az ingatlan őrzésére. Ennek legyen írásos nyoma!
Antal Istvánné: Elmondta, hogy ebben a témában nyitni kell. Támogatja a pályázatot.
Tóth Gábor: Szavazásra tette fel a fejlesztésre kiírt pályázatot.
A Képviselő-testület 10 igen és egy tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
22/2008. (IV.24.) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. Törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozta:
Bag Nagyközség Önkormányzata mint társult önkormányzat csatlakozik a Szociális
alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások címmel kiírt pályázat beadásához és vállalja
az abban foglalt feltételeket.
Vállalja maximum kétmillió forint önrészt a projekthez szükséges ingatlan biztosításával.
Biztosítja a pályázat beadásához szükséges, a településre eső költségeket.
Elfogadja, hogy a pályázattal megvalósuló fejlesztéseket érintő vagyon az intézményfenntartó
társulás tulajdonába és használatába kerül és a pályázat benyújtásától számított 10 évig azt
rendeltetésszerűen használja.
A testület felkéri a Cigánykisebbségi Önkormányzat elnökét Kanalas Ervint az ingatlan
őrzésére.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
Végrehajtásban közreműködik: családsegítő szolgálat

8.) Napirendi pont: Hathegy u. telekalakítási kérelme (Hrsz.: 048/5)
Tóth Gábor: Felkérte a TÉK bizottság elnökét, hogy tegye meg szóbeli kiegészítését az
előterjesztéssel kapcsolatban.
Dénes Miklós: A TÉK bizottság foglalkozott a telekalakítási kérelemmel. Nem javasolták a
belterületbe vonás költségeit. Javaslatra tovább küldték a Pénzügyi Bizottságnak.
Mondok Ervin: Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság nem javasolta a telekkiadással járó
költségeket.
Tóth Gábor: Tájékoztatta a testületet, hogy az érintett tulajdonosok szívesen adnák el az
önkormányzatnak a földterületet. Úgy tudja, hogy ez a terület egy védőzóna, ha az erdőt
onnan kiszedik azt pótolni kell. Nem tartja megvalósíthatónak.
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Urbán László: Elmondta, hogy ennek a telekalakításnak igen sok a költségvonzata, ilyen
például az erdőtelepítés, illetve a belterület vonás durván egymillió forintot jelent.
Dr. Péter Mihály: Szerinte jó lenne ez a terület, egy a gond a zaj-védőfal. Jelenleg hallani
lehet a zaj visszaverődését a falról. Az önkormányzatnak van lehetősége az erdőpótlására. Az
ott lakókat is meg kellene kérdezni, mivel ez egy kényes kérdés.
Tóth Gábor: Javasolta, hogy ne vessék el a lehetőséget, hogy ott telkek legyenek.
Balázs Gusztáv: Elmondta, hogy 2005-ben volt egy településfejlesztési koncepció, amit
sajnos nem tartanak be. Óvja a képviselő társakat ettől, nem a testület kompetenciája.
Tóth Gábor: Javasolta, hogy a belterületbe vonást támogassák, ha a tulajdonosok a teljes
költséget vállalják. Felkérte a testület szavazását.
A Képviselő-testület 10 igen és egy nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
23/2008. (IV.24.) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. Törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület nem zárkózik el a Hathegy 048/5 hrsz. terület belterületbe vonásától,
amennyiben a tulajdonosok a teljes költséget vállalják.

Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
Végrehajtásban közreműködik: műszak
9.) Napirendi pont: Szőlők alja feltáró út létesítése
Tóth Gábor: Felkérte Mondok Ervin elnök urat, hogy tegye meg szóbeli kiegészítését.
Mondok Ervin: Elmondta, hogy a bizottság javasolta a testület felé, a feltáró út földmérési és
átvezetési munkáinak fedezetére 180 eFt biztosítását.
Dr. Péter Mihály: Elmondta, hogy a rendezési tervben benne van, hogy ez egy feltárandó
terület. A Szent András utcából még kellenek feltáró utak. Az önkormányzat nem akar út
céljára elvenni területet. Ez a terület fel fog értékelődni.
Balázs Gusztáv: Amennyiben elkészül a szabályozási terv, akkor lehet utat létesíteni.
Nagy Jenőné: Kérte, hogy jelöljék meg a finanszírozást.

12
Tóth Gábor: A fenti terület rendezése miatt erre az útra szükség van. Egyetért az
alpolgármester úrral. Megköszönte a lakosságnak aki el kezdte a Temető dűlő területének
tisztítását.
Kérte a testületet, hogy az előterjesztést fogadják el.
A Képviselő-testület 8 igen, 2 tartózkodás és egy nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
24/2008. (IV.24.) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. Törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a Bag, Szőlők alja feltáró út földmérési és átvezetési munkáinak
fedezetére 180.000 ezer forintot biztosít a 2008. évi költségvetésből.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
Végrehajtásban közreműködik: műszak, pénzügyi csoport
10.) Napirendi pont: Liget, Dankó, Ősz, Tél, Tavasz, Nyár utcák csapadékvíz elvezetése és
útépítés földmunkáinak tárgyalása
Tóth Gábor: Felkérte a bizottság elnökét, hogy tegye meg szóbeli kiegészítését az
előterjesztéssel kapcsolatban.
Mondok Ervin: Elmondta, hogy a bizottság nem javasolta a fenti utcák felszíni csapadékvíz
elvezetését, addig amíg a kisebbségi önkormányzat nem ír alá megállapodást az
együttműködésükről.
Dénes Miklós: A TÉK bizottság sem javasolta addig amíg nem születik megállapodás a
kisebbséggel.
Dr. Péter Mihály: Elmondta, hogy az út vízelvezető árokként működött. Fel kell mérni, hogy
mit kell az önkormányzatnak feladatként megoldani.
Mondok Ervin: Felhívta a figyelmet, hogy ott árkot szüntettek meg és az ott lakók töltötték
föl.
Tóth Gábor: Elmondta, hogy a kisebbségi önkormányzat tagjai kompromisszum és tárgyaló
képtelenek. Amennyiben partnerek lesznek ebben a kérdésben akkor lehet erről a témáról
dönteni, de írásban adjon nyilatkozatot a kisebbségi önkormányzat.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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25/2008. (IV.24.) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. Törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozta:
A testület nem javasolta a Liget, Dankó, Ősz, Tél, Tavasz, Nyár utcák felszíni csapadékvíz elvezetését
és útépítés földmunkáit, mivel a Cigány Kisebbségi Önkormányzat nem írta alá az együttműködési
szerződést, melyben vállalják a közös munkát.

Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
Végrehajtásban közreműködik: műszak

11.) Napirendi pont: Pedagógiai program – képesség – kibontakoztató felkészítés és
integrációs felkészítés
Tóth Gábor: Felkérte az oktatási bizottság elnökét, hogy mondja el a kiküldött anyagról
kiegészítését.
Nagy Tiborné: Elmondta az előterjesztéssel kapcsolatban, hogy ez egy kötelező feladat, amit
el kell végezniük.
Tóth Gábor: Mivel nem volt más kérdés, vélemény, ezután szavazásra tette föl a napirendi
pontot.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
26/2008. (IV.24.) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület elfogadta a pedagógiai program részeként a Képesség-kibontakoztató
felkészítés és integrációs felkészítés kiegészítést.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző
12.) Napirendi pont: Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása társulási
megállapodásának módosítása

14
Dr. Labundy Norbert: Tájékoztatta a testületet, hogy a társulási megállapodás két pontban
kiegészül az idősek nappali ellátásával és a fogyatékosok nappali ellátásával, másik pedig a
késedelmesen fizető önkormányzattal szemben inkasszó nyújtható be.
Tóth Gábor: A jegyző úr kiegészítése után felkérte a testület döntését a társulási
megállapodásról.
A Képviselő-testület 8 igen, 2 tartózkodás és egy nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
27/2008. (IV.24.) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozta:
Bag Nagyközség Önkormányzata jóváhagyja az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak
Többcélú Társulása 5/2008. (I.23.) sz. határozatát a Társulási Megállapodás módosításáról.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző
13.) Napirendi pont: Javaslat SzMSz módosítására
Dr. Labundy Norbert: A testületi ülések hatékonyabbá tétele érdekében szükségesnek tartja,
hogy az SZMSZ-t módosítsák. A 6 § módosulna az ülések számával és a nyári szünettel, a 11
§ pedig a hozzászólások időkeretét foglalja magába.
Balázs Gusztáv: Kérte a két paragrafust külön szavazását.
Dr. Péter Mihály: Úgy gondolta, hogy nem jó korlátozni az időt, a kritikát is lehet építő
jellegűnek tekinteni. Nem támogatja az öt perces időkeretet.
Tóth Gábor: Az volt a két év tapasztalata, hogy sokszor nem tényszerűen lettek hozzászólva.
Katona Károly: A többi településnél sem találkozott időkorlátozással. Akinek dolga van, siet
az menjen el. Nem javasolta az időkorlátozást.
Tóth Gábor: Ezután felkérte a képviselő-testület tagjait, hogy paragrafusonként hozzák meg
döntésüket.
A Képviselő-testület a 6. §. Kiegészítését: 11 igen szavazattal elfogadta, a 11. § kiegészítését,
mely az ötperces időkeretet foglalja magában: 6 igen, 3 nem és egy tartózkodás mellett nem
fogadta el.
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Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta az 6/2008. (IV.28.) számú
SZMSZ rendeletét, mely módosítja a 6/2007. (X.1.) számú rendeletet.
14.) Napirendi pont: Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Szociális
Szolgáltatás Tervezési Koncepciója
Dr. Péter Mihály: Javaslata, hogy a bizottságok tárgyalják meg és majd a következő ülésen
döntsenek ezzel kapcsolatban.
A Képviselő-testület a javaslatot elfogadta.
15.) Napirendi pont: 2008. évi belső ellenőrzési munkaterv (tájékoztató)
Dr. Labundy Norbert: A kistérség belsőellenőrzési munkára egy külső céget bízott meg.
Erről kapott a testület egy tájékoztató előterjesztést.
Nagy Jenőné: Az előterjesztésben szereplő első pontra kért választ konkrétan.
Dr. Labundy Norbert: Elmondta, hogy a 2004-ben felépült konyhára kérték a közbeszerzési
szabályossági vizsgálatot.
Balázs Gusztáv: A harmadik pont kiegészítésére tett javaslatot, hogy a helyi beruházásokra,
a kötvények fejlesztésre való fordítására is térjen ki a vizsgálat.
16.) Napirendi pont: 2008. évi Munkaterv
Tóth Gábor: Felkérte a jegyző urat, hogy tegye meg szóbeli kiegészítését az anyaggal
kapcsolatban.
Dr. Labundy Norbert: Elmondta, hogy évi tíz alkalommal tervezett testületi ülést,
amennyiben szükséges akkor rendkívüli ülést hívnak össze.
Tóth Gábor: Megkérdezte, hogy van-e más konkrét javaslat a munkatervhez.
Balázs Gusztáv: A májusi ülésre kérte a tornaterem működésével kapcsolatos előterjesztést.
Mondok Ervin: Kifogásolta a bizottságok év végi beszámolóját, kérte, hogy ezt vegyék le
napirendi pontról.
Ezután a Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
28/2008. (IV.24.) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozta:

16
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a 2008. évi Munkatervét.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző
17.) Napirendi pont: Pest Megye Közgyűlésének Elnökének javaslata állami erdő tulajdon
átadásra az önkormányzatok részére
Tóth Gábor: Felkérte a testület tagjait, hogy mondják el véleményüket, javaslatukat az
előterjesztésről.
Dr. Péter Mihály: Tájékoztatta a testületet, hogy a még meglévő állami vagyonról van szó.
Ma Magyarországon jelentős az erdő és zártkörű részvénytársaságok. Az állam szeretné
eladni a részvénytársaságokat. A területünkhöz közel lévő erdő részvényeit megkapnánk, ami
nem elidegeníthető törzsvagyont képez. A most alulfinanszírozott önkormányzatoknak
lehetősége lenne arra, hogy a nyereségből, osztalékból bevételük lenne.
Célszerűnek látja a részvények eljuttatását az önkormányzatokhoz. Támogatja az
előterjesztést.
Tóth Gábor: Megköszönte az alpolgármester úr tájékoztatását és felkérte a testület pozitív
döntését.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
29/2008. (IV.24.) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozta:
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta azt a nyilatkozatot, melyben az
állami erdőket kezelő zártkörűen működő részvénytársaságok részvényeinek, az érintett
önkormányzatoknak történő térítésmentes átadását és az önkormányzati törzsvagyonba
kerülését kérik.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző
18.) Napirendi pont: Tájékoztató – Lelovics György vezetésével elvégzett munkákról
Dr. Péter Mihály: Észrevétele van a tájékoztatóhoz. Problémának látja, hogy bizonyos
munkafolyamatok nincsenek befejezve, például a „salakos” út mellett lévő gyökereket be
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lehetne hozni a hivatalhoz és el lehet tüzelni, az iskola háta mögött kivágott fák, gallyak ott
vannak hagyva, a „Nagyvölgyi” árkot szintén nem fejezték be.
Tóth Gábor: Tudja, hogy vannak hiányosságok, de most jelenleg a színpadot készítik, amit
majd a falunapon is használni fognak.
Ezután felkérte a Képviselő-testület tagjait, hogy Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester
asszonynak meghatalmazást kell adni szavazási joggal, hogy a turai orvosi ügyelet
értekezletén képviselje önkormányzatunkat.
A Képviselő-testület 7 igen és 4 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
30/2008. (IV.24.) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozta:
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete meghatalmazza Gyarmatiné Dr. Balatoni
Gyöngyi alpolgármester asszonyt, hogy a turai központi orvosi ügyelet társulási ülésén
szavazati joggal képviselje az önkormányzatot.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző
Tóth Gábor: A polgármester zárt ülést rendelt el, mivel személyi kérdésekben kell a
testületnek döntenie.
ZÁRT ÜLÉS
k.m.f.
Tóth Gábor
Polgármester

Dr. Labundy Norbert
mb. jegyző
Jegyzőkönyvi hitelesítők:

Dr. Péter Mihály
alpolgármester

Mondok Ervin
képviselő
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