
             

Jegyzőkönyv

Készült:  Bag  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2008.  június  26.-i 
képviselő-testületi ülésén.

Jelen  vannak:  Tóth  Gábor  polgármester,  dr.  Balatoni  Gyöngyi  alpolgármester,  Dr.  Péter 
Mihály alpolgármester, Antal Istvánné, Balázs Gusztáv, Dénes Miklós, Katona Károly, Kiss 
József, Nagy Jenőné, Nagy Tiborné, Mondok Ervin képviselők

Meghívottak: Dr. Labundy Norbert jegyző

Tóth  Gábor  polgármester köszöntötte  a  képviselőket  és  a  meghívott  vendégeket. 
Megállapította, hogy az ülés határozatképes. 
Tájékoztatta  a  képviselő-testületet,  hogy  Fodor  Mihály  képviselő  úr  előre  jelezte 
távolmaradását. 

Javaslatot  tett  a  jegyzőkönyvi  hitelesítők  személyére:  Kiss  József  képviselő  úrra  és  Nagy 
Jenőné képviselőnőre.

A  Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadta jegyzőkönyvi  hitelesítőnek  Kiss József 
képviselő urat és Nagy Jenőné képviselő nőt.

Kérte a  Képviselő-testületet,  hogy a meghívóban szereplő napirendi  pontokat  és az egyéb 
napirendben az ülés előtt kiosztott anyagot fogadják el.

A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat.

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

Tárgy: Előadó:

1.) Művelődési Ház és Könyvtár beszámolója Nagy Tiborné
     a 2007. évi munkájáról Műv.Biz.elnöke

2.) A közoktatási intézmények beszámolója a Nagy Tiborné
     2007/2008. tanévben végzett munkáról Műv.Biz.elnöke

- Napközi Otthonos Óvoda
- Arany János Általános Általános Iskola

3.) Kisebbségi oktatás helyzete a településen Nagy Tiborné
Műv.Biz.elnöke



4.) Gyermekek helyzete a településen Antal Istvánné
Szoc.Biz.Elnöke

5.) Egyebek Tóth Gábor
polgármester

1.) Napirendi pont:   Művelődési Ház és Könyvtár beszámolója a 2007. évi munkájáról

Tóth Gábor: Fölkérte Nagy Tiborné képviselő nőt, hogy szóbeli kiegészítését tegye meg.

Nagy  Tiborné: Tájékoztatta  a  testületet,  hogy  a  bizottság  az  előterjesztésben  foglaltakat 
megvitta és elfogadásra javasolta a testület felé. Kiegészítésként elmondta, hogy a művelődési 
ház alapító okiratát ki kell egy részét a könyvtár működésével egészíteni, mivel a könyvtár 
nem külön álló intézmény. Más kiegészítése az előterjesztéssel kapcsolatban nincs.

Tóth Gábor: Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e más kiegészítés, vagy 
hozzászólás.

Balázs Gusztáv: Megfogalmazta, hogy az intézmények vonatkozásában az önkormányzati a 
törvény passzusait  19. § 1.) 2.) bekezdését nem tartja be az önkormányzat.  Kérte,  hogy a 
képviselők a bizottsági anyagot kapják meg.
Az SZMSZ 29. § 1.) bekezdésében le van rögzítve,  hogy „ a települési  képviselő köteles 
aktívan  részt  venni  a  képviselő-testület  és  a  bizottságok munkájában”.  Véleménye  szerint 
ezzel nagy mértékben hozzájárulnak, hogy hatékonyabb legyen a testület.
A  művelődési  ház  beszámolójának  bizottsági  ülésén  részt  vett.  A  beszámoló  anyagát 
elfogadja  és  tudomásul  veszi.  Kérte  a  testületi  ülés  jegyzőkönyveit  és  a  bizottsági 
jegyzőkönyveket, hogy a képviselők kapják meg. 
Egy-egy ilyen  beszámoló  akkor  érdekes,  ha  tartalmaz  olyan  adatokat,  ami  a  gondokat  is 
tartalmazza.
Javasolta,  hogy  határozzák  meg  az  elvárásokat,  amit  az  intézményekben  teljesíteni  kell. 
Szeretné, ha ez a jövőben így lenne. 
Megjegyezte,  hogy  átmeneti  dolgok  is  vannak,  például  az  óvoda  ügyében,  ami  anyagi 
vonzatában jelentős. 

Tóth Gábor: Megköszönte Balázs Gusztáv képviselő úr hozzászólását.  Ezután szavazásra 
kérte föl a testületet a művelődési ház beszámolójával kapcsolatban.

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

45/2008. (VI.26.) Képviselő-testületi határozat

Bag  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  helyi  önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított  jogkörében eljárva, az alábbi határozatot 
hozta: 
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A Képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtár 2007. évi munkájáról szóló beszámolót 
elfogadta.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Gábor polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Pazsitka Zoltánné Művelődési Ház mb. igazgatója

2.) Napirendi  pont:   A  közoktatási  intézmények  beszámolója  a   2007/2008.  tanévben 
végzett munkáról - Napközi Otthonos Óvoda

- Arany János Általános Iskola

Tóth Gábor: Felkérte  Nagy  Tibonét  a  bizottság  elnökét,  hogy  terjessze  elő  szóbeli 
kiegészítését.

Nagy Tiborné: Elmondta  a határozati javaslatban is benne van, hogy a bizottság elfogadta az 
intézményvezetők beszámolóját. Megjegyezte, hogy most fog lejárni az óvodavezető pályázat 
határideje. 

Tóth  Gábor: Mivel  nem  volt  több  hozzászólás  felkérte  a  testület  tagjait,  hozzák  meg 
döntésüket.

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

46/2008. (VI.26.) 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  a  Napközi  Otthonos  Óvoda  2007/2008  tanévben  végzett  munkájáról 
szóló beszámolót elfogadta

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Gábor polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Dr. Labundy Norbert mb. jegyző

Tóth Gábor: Megkérdezte  a  bizottság  elnökét,  hogy van-e szóbeli  kiegészítése  az Arany 
János Általános Iskola beszámolójával kapcsolatban.

Nagy  Tiborné: Tájékoztatta  a  képviselőket,  hogy  az  előterjesztésben  a  tanév  végei 
átlageredmények vannak. A most végző 8. osztályosok közül kettő kivételével mindenkit az 
első helyre vettek föl, ez jelzés jellegű az iskolára.
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A pedagógusok továbbképzéseken vettek részt, amiket hétvégén tartottak. Ezzel is próbálták a 
munkájukat hatékonnyá tenni.

Dr. Péter Mihály: Elmondta, hogy különböző rövidítések vannak az anyagban, melyek így 
nem igazán érhetőek. 
Úgy látja,  hogy az iskolában csak sajátos nevelésű gyerekek járnak.  Úgy néz ki,  hogy az 
oktatásügy ebbe az irányba megy.
Az anyagból sok hasznos dolgot tudott meg.

Nagy Tiborné: Elmondta, hogy egy bizottság határozza meg ki a SNI gyermek, ennek meg 
vannak a kritériumai, melyet falu szinten kezelni kell. Az IPR (Integrált Pedagógiai Rendszer) 
arról szól, hogy a pedagógusok továbbképzéseken vesznek részt, de ez a pályázat feltétele is 
volt. Ezeknek a gyerekeknek a létszáma hangsúlyosabb, százalékban valóban több mint 10 %. 
Erről nem az iskola pedagógusai tehetnek. A gyerekek fejlesztése az, hogy utat mutassunk, 
ami igen nagy feladat és nem csak az iskolának.

Tóth Gábor: Javaslata volt, hogy a rövidítésekre magyarázatot tegyenek az előterjesztésben. 
Nagyra tartja a pedagógusok munkáját, különösen a speciális tagozaton tanítókat emelte ki. 

Nagy Tiborné: Tájékoztatta még a testületet, hogy a „Fapihe” színjátszó csoport eljutott az 
országos versenyre, ez igen érdemesnek tartja arra, hogy megemlítse.

Dénes Miklós: Pozitívumként elmondta, hogy jónak tartja a bagi általános iskola munkáját, 
de a lehetőségei igen nehezek.

Nagy Jenőné: Elmondta, hogy mind a három intézmény beszámolóját a bizottság elfogadta. 
A TV nézői nem igen látják az intézmények beszámolóit.

Tóth Gábor: Elmondja, hogy a helyi sajtóban részletesen meg fog jelenni az anyag.

Dr.  Péter  Mihály: Észrevétele  volt  az  előterjesztéshez.  Sajnálta,  hogy nincs  itt  az  iskola 
igazgatója. Jónak tartja a dráma pedagógiát, de nem látja a sportot, az életrevaló nevelést. Az 
viszont látja, hogy a pályát nem használják a tanulók.
Kitörési pontokat szeretne látni,  hallani. Örül az eredményeknek, de sajnos az iskolából is 
elviszik máshová a gyerekeket, mivel nincs húzóerő. Elismeri az erőfeszítéseket, de kellene 
megoldás.

Nagy Tiborné: Tájékoztatta a képviselőket, hogy minden évben keresik a kitörési pontokat, 
hogy máshol legyenek sikeresek, ha a tanulásban nem tudnak. Ebben az évben egy gyermek 
volt akit, nem Bagra írattak be iskolába. Érdekességként elmondta, hogy van egy kislány 8. 
osztályos aki „elit” gimnáziumba felvételizett és a legmagasabb pontszámot érte el. A sporttal 
kapcsolatban elmondta, hogy a 7. osztályosok tantervében csak 2,5 óra van testnevelési órára. 
Elfogadja az építő jellegű kritikát.

Tóth Gábor: Megköszönte a hozzászólásokat, majd felkérte a testület döntését.

A Képviselő-testület 10 igen és egy tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
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47/2008. (VI.26.) 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 a Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
2007/2008 tanévben végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadta

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Gábor polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Dr. Labundy Norbert mb. jegyző

3.) Napirendi pont:   Kisebbségi oktatás helyzete a településen

Tóth Gábor: Felkérte az oktatási  bizottság elnökét,  hogy az anyaggal  kapcsolatban tegye 
meg szóbeli kiegészítését.

Nagy Tiborné: Elmondta, hogy a beszámolót Fehér János tanár úr írta, sajnos az ülésre nem 
tudott  eljönni.  A beszámolójában  leírta  az  ellátási  és  nevelési  hiányosságokat.  Ezeknek  a 
gyerekeknek  igen  nehéz  az  oktatásuk,  sok  az  olyan  tanuló  akit  egyénileg  kell  oktatni,  a 
szülőkkel nehéz a kapcsolattartás. 
A jó szándék és a törekvés igen magas a tantestületben.

Tóth Gábor: Megdöbbentette, hogy napi szinten mennyit dolgoznak a pedagógusok, csodálja 
a munkájukat.

Mondok Ervin: Szomorúnak tartja, hogy ez a testület tárgyalja nem a Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat. Úgy gondolja, hogy a kisebbségi önkormányzat sokat tudna segíteni ebben a 
kérdésben.  Megkérdőjelezte,  hogy  egyáltalán  működjön-e  a  kisebbségi  önkormányzat. 
Megkérdezte,  hogy milyen lehetőséget lehet arra találni,  hogy partner legyen a kisebbségi 
önkormányzat.

Dr.  Labundy  Norbert: Tájékoztatta  a  képviselőket,  hogy  törvényi  felügyeletet  nem 
gyakorolhat  fölöttük,  a  közigazgatási  hivatal  és  az  ügyészség  a  felügyeleti  szerve,  de 
vizsgálatot kezdeményezhetünk.

Tóth Gábor: Felkérte a jegyzőt, hogy tegye meg a szükséges lépéseket. A pénzeszközöket 
elviszik és úgy néz ki, hogy egy szűkebb család kapja.

Dr. Péter Mihály: Elmondta, hogy jó lenne érdekelté tenni a szülőket a segélyek felvételénél, 
továbbá, hogy azt a gyerekekre költsék. Úgy látja, hogy eleve rosszul vannak szociálizálódva. 
Ha  együtt  akarunk  dolgozni  velük  abban  nem  partnerek.  Ebben  a  kérdésben  Monok 
polgármestere is írt levelet az önkormányzatnak. 
Javasolta, hogy ebben a kérdésben a családsegítők is segíthetnek.
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Tóth Gábor: A hozzászólások után szavazásra kérte a testület tagjait.
A Képviselő-testület 10 igen és egy tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

48/2008. (VI.26.) 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 a településen működő kisebbségi oktatás helyzetéről szóló beszámolót 
elfogadta.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Gábor polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Dr. Labundy Norbert mb. jegyző

4.) Napirendi pont:   Gyermekek helyzete a településen

Tóth Gábor: Felkérte Antal  Istvánnét mint  a szociális  bizottság elnökét,  hogy tegye meg 
szóbeli kiegészítését.

Antal  Istvánné: Elmondta,  hogy  a  bizottság  megtárgyalta  a  beszámolót  és  elfogadásra 
javasolta a testületnek. 
Sajnálta, hogy Kissné Nemes Zsuzsanna aki a beszámolót készítette nem tud itt lenni, ő tudna 
a feltett kérdésekre válaszolni. 
Elmondta,  hogy  igen  nehéz  helyzetben  van  a  településünk,  addig  amíg  azért  születnek 
gyerekek,  hogy anyagi  támogatáshoz jussanak.  Arra kérte  a testületet,  hogy fogadják el  a 
beszámolót és értékelje a gyermekjóléti szolgálat munkáját.

Tóth Gábor: Megköszönte a munkájukat, amit a testület elé terjesztettek. Sajnálja, hogy a 
segélyezési rendszer nem jó működik és sajnos a szülőnek trend, hogy bűnözésbe viszik a 
gyerekeket. 

Dr. Péter Mihály: Észrevételezte, hogy a telepen bolt működik egy családi házban, ahol az 
emberek hitelre tudnak vásárolni. Úgy gondolta, hogy ez hatósági ügy. Utána kell nézni, hogy 
van-e működési engedélye az üzletre.
Továbbá épültek „szocpolos” családi házak is, amelyek lassan már eltűnnek. Ezeket rögzíteni 
kellene a nyilvántartásba és célszerű lenne megállítani ezt a folyamatot.
Úgy látja, hogy ezt nem tehetnék meg, ha diplomás emberek ebben nem segítenek.
Kérte, hogy amit ebben meg tud tenni a hivatal azt tegye meg!

Tóth Gábor: Tájékoztatta a képviselőket, hogy mind két dologban vannak ebben lépések. Az 
illegális kereskedelmi tevékenységben a VPO fog vizsgálatot indítani.
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Balázs Gusztáv: Úgy látja, hogy lesz előbbre lépés ebben a vonatkozásban. Elmondta, hogy 
nem látja, hogy milyen elvárásai vannak az önkormányzatnak, ezt meg kell fogalmazni, mivel 
senki más nem fogja a feladatainkat megoldani. 

Tóth Gábor: A hozzászólások után szavazásra kérte fel a képviselőket.

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

49/2008. (VI.26.) 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  a  Kistérségi  Gondozási  Központ  Gyermekjóléti  Szolgálat  2007  évi 
munkájáról szóló beszámolóját elfogadta.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Gábor polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Dr. Labundy Norbert mb. jegyző

SZÜNET

A Képviselő-testületnek  a tervezők a „Juharos” dűlőben lévő logisztikai  tervekről  vetítést  
tartottak.

Tóth Gábor: Megköszönte a tervezők munkáját, bízik benne, hogy a XXI. Század lehetősége 
lesz a községnek.

Nagy  Jenőné: Megkérdezte,  hogy  egy  ilyen  központ  létesítése  mennyi  embert  tud 
foglalkoztatni?

Tervező: Elmondta, hogy körülbelül egy 850 főt lehet majd foglalkoztatni, ebbe benne van a 
raktári dolgozó, az őrzés, stb. Továbbá a kivitelezés is jelent majd foglalkoztatást.

Mondok Ervin: Megkérdezte, hogy milyen stádiumban van a földek megvásárlása és ebben 
az önkormányzatnak milyen munkája lesz?

Dr.  Labundy  Norbert: Bejegyzett  opciós  jogok  alapján  tulajdon  jogot  szerez  majd  az 
önkormányzat  és  a  belterületbe  vonás  után  adjuk  el  a  kivitelezőnek.  Engedményezési 
ügyekben is csak az önkormányzat járhat majd el.
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Balázs Gusztáv: Elmondta, hogy van egy érvényben lévő településfejlesztési koncepció. Úgy 
érzi, hogy nem illeszkedik ez az elképzelés ebbe a koncepcióba. Felhívta a figyelmet, hogy 
ebben az ügyben a felelősség mindenkié.
Az lenne a jó, ha meg tudnák határozni, hogy milyen elképzeléseik vannak a beruházónak. 
Úgy látja, hogy raktározásról van szó, amibe beletartozik például rakodógépek kölcsönzése. 
Bagon vannak területek ami ipari területnek hasznosítható. 
Az önkormányzatnak is fontos a pénz, ezt tudja, de szennyezni is fogja majd Bagot, úgy mint 
az aszódi „Fritz” fröccsöntő.
Környezetvédelmi szempontból ez a falunak nem előnyös. Bagon kevés a termőterület. 
Elmondta még, hogy ezzel a kérdéssel a TÉK bizottságnak illetve volna foglalkozni. Föl sem 
tudtak készülni erre a témára, hogy milyen kérdéseket tegyenek föl.
Röviden ezzel a projekttel meg kell barátkozni a falu lakóinak is, a települési koncepciót a 
testület önként nem változtathatja meg.

Tóth  Gábor: Amennyiben  semmit  nem  csinálnak,  akkor  a  falu  biztos  csőd  felé  halad. 
Szeretné, ha Bag a főváros keleti kapuja lenne.
Van egy jó szándék az önkormányzat részéről, ami a települést előbbre viszi. Annak idején 
kellett volna az aszódi „Fritz” ellen tiltakozni, továbbá itt nem fröccsöntő üzemről szól. 

Balázs Gusztáv: Úgy látja, hogy ez a logisztikai központ veszélyes, mivel a gépjárművek 
szennyezni fogják a térséget.

Antal Istvánné: Megkérdezte, hogy meg lehet-e változtatni a településfejlesztési koncepciót.

Dr. Labundy Norbert: Tervet kell készíteni ahhoz, hogy meg változtassák, ezt a törvény 
meghatározza. Szakhatóságokkal el kell majd fogadtatni.

Antal Istvánné:  Megkérdezte, hogy tudnak-e majd betanított munkásokat alkalmazni reméli, 
hogy tudnak olyan embereket is alkalmazni, akik eddig nem tudtak elhelyezkedni? Továbbá 
érdeklődött, hogy milyen környezetszennyezéssel jár a beruházás?

Tervező: Összeszerelő  üzem  is  lenne,  ahol  lehet  betanított  munkásokat  foglalkoztatni. 
Kamion forgalom pedig csak annyival megemelkedik, akik majd hozzák-viszik az árut. 

Dr. Péter Mihály: Hiányosnak találta a vetítést, semmi konkrétumot nem mondtak el, például 
a járműforgalomról, továbbá mi lesz a szintekkel, nem adtak elő környezeti hatásokat, stb. 
Nem lesz mindegy, hogy mivel fognak foglalkozni. 

Tóth Gábor: Elmondta,  hogy eljutottak egy olyan  fázishoz,  amikor  már  egy prezentációt 
kellett  bemutatni  a  testületnek.  Valahonnan  el  kell  indulni,  az  alapkeretet  próbálták 
összeállítani.  Amennyiben  az  emberek  helyben  kapnak munkát,  akkor  nem fognak Pestre 
ingázni. 
Ezután megköszönte a tervezők munkáját.

5.) Napirendi  pont:   Egyebek –  Közterület  használatával  kapcsolatos  helyi  rendelet 
módosítása

Dr.  Labundy  Norbert: A  Közép-magyarországi  Regionális  Közigazgatási  Hivatal 
törvényességi  észrevétele  volt  a  közterület  használatával  kapcsolatos  helyi  rendelettel.  A 
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módosításnál  ezeket  beépítették.  Ezután  felkérte  a  testületet,  hogy  fogadják  el  a 
rendelettervezetet.

Balázs Gusztáv: Elmondta, hogy közismert, hogy a bírságolások nehezen érvényesíthetők, 
valóban ezt  a  rendeletet  ki  kell  javítani.  Javasolta,  hogy a rendelet  kerüljön átdolgozásra, 
továbbá a TÉK bizottság foglalkozzon ezzel a kérdéssel.

Tóth Gábor: A törvényességi észrevételnél nem igazán van felhatalmazva a bizottság. Az 
viszont jónak tartja, hogy a helyi rendeleteket valóban át kell dolgozni. Például a szociális 
rendelet  átdolgozása  is  folyamatban  van  és  a  helyi  építési  szabályzatot  is  át  kell  majd 
dolgozni, de ehhez megfelelő tervezői apparátus kell.
A  hozzászólások  után  felkérte  a  testületet,  hogy  fogadják  el  a  közterület  használatával 
kapcsolatos rendelet módosítását.

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen szavazattal megalkotta a 7/2008. 
(VI. 30.) számú Közterület használat engedélyezéssel kapcsolatos eljárások, a közterület 
használati díj mértékének és fizetési módjának megállapításáról szóló rendeletet, mely 
módosítja a 6/1999. (IV.29.) számú helyi rendeletet.

7/2008. (VI. 30.) sz. rendelete

a közterület használat engedélyezéssel kapcsolatos eljárások, a közterület használati díj 
mértékének és fizetési módjának megállapításáról szóló 6/1999. (IV.29.) sz. rendelet 

módosításáról

Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) 
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16. §. (1) bekezdésében foglalt 
felhatalmazás alapján a közterület-használat engedélyezéssel kapcsolatos eljárások, a 
közterület használati díj mértékének és fizetési módjának megállapításáról szóló 6/1999. 
(IV.29.) sz. rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. §.

(1)  A Rendelet 2. §. (2) bekezdés  d.) pontját  hatályon kívül helyezi.

(2)  A Rendelet 2. §. (2) bekezdés i.) pontja az alábbiak szerint módosul: 
film- és televízió felvételre amennyiben a közterület /út, járda/ lezárásával vagy forgalom 
korlátozással jár.

2.§.

(1) A Rendelet 9. §. (6) bekezdését hatályon kívül helyezi.

3. §.

(1) A Rendelet 11. §. (6) bekezdését hatályon kívül helyezi.
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4. §.

(1) A Rendelet 12.§. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
Aki közterületet engedélyhez kötött esetben engedély nélkül, vagy az engedélyben foglalt 
feltételektől eltérő módon használ, úgy a közterület használatának megszüntetésére kell 
kötelezni, illetve a kiadott engedélyt vissza kell vonni.

5.§.

Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Egyebek:  A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítása

Dr.  Labundy  Norbert: Elmondta,  hogy  a  vagyonnyilatkozat-tételre  kötelezettek  körét, 
valamint a vagyonnyilatkozat-tétel esedékességét szabályozni kell, jogszabályi kötelezettsége 
van. Egy technikai módosításról van szó. 

Balázs Gusztáv: Fölvetődött benne a gondolat, hogy van-e Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági 
bizottság.

Dr. Péter Mihály:  Javasolta,  hogy a  Jogi  Bizottság  tagjait  át  kellene  gondolni  és olyan 
emberek kellenének akik szakemberek.

Tóth Gábor: Szavazásra kérte föl a testület tagjait az SZMSZ módosításával kapcsolatban.

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal megalkotta a 8/2008. 
(VI.30.) sz. rendeletét, mely a Szervezeti és Működési Szabályzatról szól és módosítja a 
6/2007. (X.1) számú rendelet 2/A. számú mellékletét.

SZERVEZETI   ÉS  MŰKÖDÉSI  SZABÁLYZAT

MÓDOSÍTÁSA

    8/2008. (VI.26.) sz. Önkormányzati Rendelet
(mely módosítja a 6/2007. (10.01.) sz. rendeletét)

Bag Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  helyi  önkormányzatokról  szóló 
1990. évi LXV. Törvényben biztosított jogkörében az alábbi módosítást fogadta el.

Az SZMSZ .  52. § (4) bekezdése az alábbiak szerint kiegészül:

Az SZMSZ mellékletei:
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2/A. számú melléklet: A vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettekről

Egyebek: „Dózsa György” Művelődési Ház és Könyvtár Alapító okirata

Dr. Labundy Norbert: Elmondta, hogy a művelődési ház alapító okiratában a könyvtár nem 
volt megnevezve, viszont pályázni csak akkor lehet, ha van alapító okirata.

Balázs Gusztáv: Szerette  volna  látni  a  korábbi  alapító  okiratot.  Továbbá  el  kell 
gondolkodni azon, hogy egy személy viszi a művelődési ház vezetését. Le kell szabályozni a 
munkaköri  leírást,  leltárt  kell  készíteni,  ott  komoly  értékek  vannak.  Támogatja  az 
előterjesztést.

Tóth Gábor: Szavazást kért az előterjesztéssel kapcsolatban.

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

50/2008. (VI.26.) Képviselő-testületi határozat

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

A „Dózsa György” Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának egységes szerkezetbe 
foglalását elfogadta.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Gábor polgármester
Végrehajtásban  közreműködik: Dr.  Labundy  Norbert  mb.  jegyző,  Pazsitka  Zoltánné 
művelődési ház mb. vezetője

Egyebek: Javaslat a meglévő térfigyelő rendszer bővítésére

Nagy  Jenőné: Elmondta,  hogy  szóbeli  kérésre  készítette  el  az  előterjesztést  a  térfigyelő 
rendszer bővítésével kapcsolatban. Megnézte a rendszert és a polgármesteri hivatal épületnek 
a fő úton lévő részt lefedi. Fontosnak tartja a Kiskőrös utca és a hivatallal szomszédos épület 
melletti útkereszteződés fokozott megfigyelését.
A  rendszer  bővítése  egymillió  forintos  kiadást  igényel,  melynek  pénzügyi  forrását  a 
kötvények terhére javasolta.

Tóth Gábor: Támogatja az előterjesztést, az akadálymentesítéssel kapcsolatos munkálatoknál 
látja ennek a megvalósulását. 
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Dr. Balatoni Gyöngyi: Felhívta a testület figyelmét, hogy a Hunyadi térrel kapcsolatban is 
gondolkodni kell a térfigyelő rendszerről.

Dénes  Miklós: Javasolta,  hogy  már  most  kezdjék  el  a  munkálatokat,  ne  várják  meg  az 
akadálymentesítést.

Tóth Gábor: Árajánlatot fognak kérni a vállalkozótól. Felkérte a testületet, hogy döntsenek a 
plusz kamerák megrendelésével kapcsolatosan.

51/2008. (VI.26.) 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 meglévő térfigyelő rendszer bővítését, a bővítésre 1.000.000 
Ft-ot javasolt, melynek forrása a kötvények terhére történne.

Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Gábor polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Dr. Labundy Norbert mb. jegyző

Tóth Gábor: Bejelentette, hogy Várnai Ildikó jegyzőnő plusz egy évre kérte a fizetés nélküli 
szabadság  meghosszabbítását.  Ezt  a  testületnek  tudomásul  kell  venni,  mivel  férje 
külszolgálatot teljesít, ezért a házastársnak meg kell adni a fizetés nélküli szabadságot.

Ezután tájékoztatta a képviselőket, hogy Dr. Labundy Norbert mb. jegyzőnek a megbízatását 
2009. július 31.-ig meg kellene hosszabbítani. Kérte a testület jóváhagyó döntését.

Mondok Ervin: Elmondta,  hogy már  három évvel  ezelőtt  is  nem szavazta  meg a fizetés 
nélküli szabadság kérelmet. Mivel ez egy nagy község és állandó jegyzőre lenne szükség. Egy 
jó képzett jegyző nem jön el három évre. Nem érti a törvényt, hogy miért így rendelkezik.

Dr. Labundy Norbert: Tájékoztatta a testületet, hogy a közigazgatási hivataltól állásfoglalást 
kért  ebben  az  ügyben.  A  külszolgálaton  lévő  házastársnak  biztosítani  kell  a  szabadság 
kérelmet. 

Balázs Gusztáv: Sok tekintetben egyetért Mondok Ervin képviselővel. Ebben a hivatalban 
sok minden dől el. Állandó itt léttel lehet a munkát ellátni. Attól tart, hogy az önkormányzat 
kárára megy a jegyző hiánya.

Dr. Péter Mihály: Az itteni jelenlétéről kellene beszélni. A falu is látja, hogy vagy találnak 
embert, vagy nem. Össze kellene hangolni az időpontokat.
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Mondok Ervin képviselő az ülésről eltávozott

Tóth Gábor: Van jegyzője a hivatalnak, ezt bizonyítja az elmúlt egy év munkája is. Ezután 
felkérte a képviselő-testületet, hogy hozzák meg döntésüket.

A Képviselő-testület 8 igen és 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

52/2008. (VI.26.) Képviselő-testületi határozat

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

Dr. Labundy Norbertet a képviselő-testület 2009. július 31.-ig megbízza a jegyzői feladatok 
ellátásával.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Gábor polgármester
Végrehajtásban közreműködik: pénzügyi csoport

Egyebek: Dr. Furulyás Ibolya ügyvédi meghatalmazás ügye

Dr. Labundy Norbert: Ismertette a testülettel, hogy Dr. Klausmann Kornél ügyvéd úr van 
megbízva ügyvédi átalánydíjjal, hogy a volt polgármester ügyében eljárjon. 
Több projekt jutott el oda, ahová ügyvédő munka kell, nem lehet táv megoldással megoldani. 
Rendbe kell rakni a hulladékszállítás ügyét, a „Juharos” dűlőnél opciós szerződések kellenek. 
Dr. Furulyás Ibolya hajlandó igény szerint helyben – hetente egyszer lejön – jogi segítségre. 
Javasolta a testületnek, hogy kössön szerződést vele az önkormányzat heti egyszeri alkalom 
igénybevételével 150.000 Ft/+ ÁFA-val. 
A jelenlegi szerződést Dr. Klausmann Kornéllal hagyják kifutni. Ehhez külön forrást nem kell 
biztosítani, az önkormányzat bérgazdálkodása rendbe van.

Tóth Gábor: Nem mindegy, hogy a belterületbe vonásnál, hogy kerül be az önkormányzat. 
Illene pénzforrást biztosítani a vállalkozónak. Nem szeretne olyan helyzetbe kerülni, hogy a 
falunak ne legyen haszna ebből. 
Ehhez megfelelő jogtudó emberre  van szükség,  és jogi közreműködésére,  hogy semmiféle 
hátránya ne legyen a településnek.

Dr. Péter Mihály: A számlák mindig le voltak igazolva ebben biztos, de egy ellenjegyzést 
sem látott.  Fájdalmasnak tartja, amit kifizettet  az önkormányzat  a Dr. Klausmann ügyvédi 
irodának. Megkérdezte, hogy miért kell két ügyvédi irodával együtt működni? 
Továbbá  megkérdezte,  hogy  mit  lehet  tudni  Dr.  Furulyás  Ibolyáról,  ezzel  kapcsolatos 
előterjesztést nem látott. 
Továbbá javasolta, hogy Dr. Gyuga Pállal a „Juharos” hasznosításával kapcsolatban kössön 
szerződést az önkormányzat.
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Dr. Labundy Norbert: Elmondta egy évre szólna az átalányszerződés, az ügyvédnő bűntető 
ügyekben jártas.

Balázs Gusztáv:  Szintén hiányolta az előterjesztést. Egyértelműnek látja, hogy a hivatalnak 
maximálisan el kell látni a feladatát. Jelenleg nem látja be, hogy ilyen formában kell ezt a 
kérdést rendezni. A környéken is vannak jó jogászok.

Tóth Gábor: Most került az önkormányzat olyan helyzetbe, amikor ténylegesen szükséges 
az  ügyvédi  munka.  A  jegyző  által  prezentált  ügyvédnő  nagyon  jó  szakember.  Ezután 
szavazásra kérte föl a testület tagjait.

A Képviselő-testület 6 igen, 3 tartózkodás és egy nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

53/2008. (VI.26.) Képviselő-testületi határozat

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

A testület megbízza 2008. július 01.-től Dr. Furulyás Ibolya ügyvédet az önkormányzat  és 
szervei általános jogi képviseletével. A megbízási díja  150.000 Ft + ÁFA/hó összegben – 
átalány díjjal - állapítja meg.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Gábor polgármester
Végrehajtásban közreműködik: pénzügyi csoport

Nagy  Tiborné: Köszönetet  mondott  a  Falunapon  részt  vevő  segítőknek.  Tájékoztatta  a 
testületet,  hogy  a  polgármester  úrral  közösen  egy  köszönőlevélben  mindenkinek  külön 
köszönik a hozzájárulásokat.

Tóth  Gábor: Szintén  köszönetét  fejezte  ki  a  rendezvénnyel  kapcsolatban.  Reméli,  hogy 
jövőre  több  rétessel  tudnak  majd  készülni.  Külön  köszönetet  mondott  Nagy  Tiborné 
Rozikának a rendezvény szervezésében végzett munkájáért.

Nagy Jenőné: Jegyző urat fölkérte, hogy a temetőben lévő lebontott síremlékeket szállítsák 
el, a tulajdonosokat ismételten fel kell erre szólítani.

Dr.  Péter  Mihály: Tájékoztatta  a  testületet,  hogy  az  Észak-Pest  megyei  Regionális 
Hulladékkezelő  Zöldhíd  ülésén  részt  vett.  A program a  megvalósítási  szakaszba  jutott,  a 
2006-os választás után gyorsultak föl az események.
Megtörtént a pályáztatás, a hulladékszigetek is kialakításra kerülnek, a forrás is meg van, a 
pénzügyi része teljesen rendben van, de el telt 6 év az árak megváltoztak, a többletköltségeket 
még nem tudják megmondani. Fel kell készíteni a lakosságot is és az önkormányzatnak is fel 
kell készülnie.
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Tóth Gábor: Megköszönte a tájékoztatást, megkérdezte, hogy mit lehet tudni, mikor indul a 
telep működése.

Dr. Péter Mihály: Három évet gondol, hogy működő képes lesz  a telep.

Tóth Gábor polgármester zártülést rendelt el.

-k.m.f.-

Tóth Gábor Dr. Labundy Norbert
polgármester mb. jegyző

Jegyzőkönyvi  hitelesítők:

Kiss József Nagy Jenőné
képviselő képviselő

15


