
J e g y z ő k ö n y v

Készült:  Bag  Nagyközség  Önkormányzat  2008.  augusztus  28.-án  megtartott  rendkívüli 
képviselő-testületi ülésen.

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

Meghívottak: Dr. Labundy Norbert mb. jegyző

A polgármester köszöntötte a képviselőket és a meghívott vendégeket. Megállapította, hogy 
11 fővel az ülés határozatképes.
Bejelentette, hogy Antal Istvánné képviselőnő távolmaradását jelezte.
Jegyzőkönyvi  hitelesítőknek Dr. Péter Mihály alpolgármestert és Balázs Gusztáv képviselő 
urat javasolta elfogadásra.
A képviselő-testület  egyhangúlag  elfogadta  jegyzőkönyvi  hitelesítőnek  Dr.  Péter  Mihály 
alpolgármestert és  Balázs Gusztáv képviselőt. 

Ismertette a napirendi pontokat és kérte annak elfogadását.

A képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadta a napirendi pontokat.

Napirendi pontok

Tárgí:       Előadó:

1.) Az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Dr. Labundy Norbert
Társulása Közoktatási Intézkedési Tervének módosítása mb. jegyző

2.) A Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága számára Dr. Labundy Norbert
     nyújtott támogatás forrásának meghatározása mb. jegyző

3.) Bag „Az ezredforduló települései” című könyv Tóth Gábor
nyomtatásának tárgyalása polgármester

4.) Egyebek Tóth Gábor
polgármester



1.) Napirendi  pont:   Az  Aszódi  Kistérség  Önkormányzatainak  Többcélú  Társulása 
Közoktatási Intézkedési Tervének módosítása

Dr. Labundy Norbert: Tájékoztatta a testület tagjait, hogy az oktatási bizottság a napirendi 
pontot megtárgyalta és egyes pontok módosításával elfogadásra javasolta.

Tóth  Gábor: Felkérte  a  testületet,  hogy  az  előterjesztéssel  kapcsolatban  mondják  el 
véleményüket.

Balázs Gusztáv: Elmondta, hogy a kistérség részéről van egy-egy jegyzőkönyvi kivonat, de 
úgy gondolta, hogy egy pontos előterjesztést  kell kapnia, olyan indoklással amiről dönteni 
kell. 
Hiányolta,  hogy  a  bizottsági  ülésekről  nem  értesítik.  Szeretné,  ha  ezek  a  hiányosságok 
felszámolásra kerülnének.

Fodor  Mihály: Statisztikai  létszámok  szerepelnek  az  anyagban,  ami  hiányosság  volt  az 
óvodával kapcsolatban elírás történt,  de ennek javítása megtörtént.  Elfogadásra javasolta a 
testületnek.

Tóth Gábor: Tájékoztatta a képviselőket, hogy ezzel kapcsolatban már korábban a testület 
hozott döntést, most a módosítások miatt  kell újból a testület elé hozni. 
Felkérte  a  testület  tagjait,  hogy  hozzák  meg  döntésüket  a  kistérségi  előterjesztésekkel 
kapcsolatban.

A Képviselő-testület 7 igen 4 tartózkodás mellett az alábbi határozatokat hozta meg:

55/2008. (VIII. 28.) Képviselő-testületi határozat

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

Az  Aszódi  Kistérség  Önkormányzatainak  Többcélú  Társulása  Közoktatási  Intézkedési  Tervét  az 
alábbiak szerint módosítását javasolta:

- 2.5.7. Óvodai alkalmazottak
Speciális képesítéssel rendelkező óvodapedagógusok száma:

Fp: 2
Egyéb: 3

- 2.4.8. Egyéb információk
Szakszolgálati ellátás: van (logopédia)
Minőségirányítási rendszer: (Intézményi Minőségirányítási Program)
Óvodapedagógusokra vonatkozó egyéb végzettséggel kapcsolatos adatok:

1 fő gyógypedagógus pszichopedagógiai tanár
1 fő preventív, korrektív pedagógiai pszichológiai szakvizsga
1 fő fejlesztő pedagógus
1 fő óvodamenedzser szakosító, óvodavezető
1 fő gazdasági mérnök
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4 fő a független pedagógiai intézet által szervezett továbbképzéseket
teljesítette a 120 órát

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

56/2008. (VIII. 28.) Képviselő-testületi határozat

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

„A normatívák igénylésére és elszámolására vonatkozó szabályokat a megállapodás függeléke 
tartalmazza,  amelynek  elfogadására  és  szükség szerinti  módosítására  a  Társulási  Tanács  / 
képviselő-testület  felhatalmazza  a  Társulás  elnökét  és  munkaszervezet-vezetőjét  /  a 
polgármestert és a jegyzőt.”

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

57/2008. (VIII. 28.) Képviselő-testületi határozat

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

A belső ellenőrzési feladatok ellátására vonatkozó megállapodás 4. pontját elfogadta:

A feladat ellátásának formája: a belső ellenőrzési feladatokat
- vagy a Társulás Munkaszervezetének keretében funkcionálisan – szervezetileg
  és feladatkörileg – független, végrehajtási szervektől elkülönült belső szervezeti
  egysége (belső ellenőrzési egység),
- vagy megállapodás alapján külső szolgáltató látja el, amely szolgáltató biztosítja
  a belső ellenőrzési vezetőt.

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

2.) Napirendi pont:   A Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága számára nyújtott támogatás 
forrásának meghatározása.

Tóth Gábor: Megkérdezte, hogy az anyaggal kapcsolatban kinek van kérdése, véleménye?
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Dr.  Balatoni  Gyöngyi: Tájékoztatta  a  képviselőket,  hogy  a  2007  évi  pénzmaradványból 
tudják majd támogatni a Pest Megyei Múzeumot.

Dr. Péter Mihály: Elmondta, hogy a felszíni vízelvezetésre 660.000 Ft-ot különítettek el és 
ezt teljes egészében, plusz a belsőellenőrzési feladatra átadott önkormányzati hozzájárulások 
maradványából,  -  amely  140.000  Ft  –  támogatnák  az  aszódi  Petőfi  Múzeumot,  mert  a 
múzeum megalapításával  kapcsolatban kiadnak egy könyvet,  az 50.  évforduló alkalmából. 
Szerinte  erről  dönteni  kell  a  testületnek,  de  felkérte  a  jegyzőt,  hogy  nyilatkozzon  ezzel 
kapcsolatban.

Dr.  Labundy  Norbert: Elmondta,  hogy  ez  a  pénz  nem  az  önkormányzaté,  hanem  a 
kistérségé.
Továbbá  elmondta  az  előterjesztéssekkel  kapcsolatban,  hogy  azért  van  a  hivatal,  hogy  a 
képviselők munkáját segítse, és rendelkezésre álljon, de nem azért van itt,  hogy személyét 
sértegessék a képviselők, erre jogi eszközökkel fog válaszolni.

Dr.  Péter  Mihály: Tényként  elmondta,  hogy  Balázs  Gusztáv  képviselő  úr  és  még  két 
képviselő társa ebből az anyagból nem kaptak. Továbbá még elmondta, hogy ez a pénz akkor 
válik  jogérvényessé,  ha  a  testület  elfogadja,  mivel  az  önkormányzatok  alapították  a 
„Kistérséget”.

Tóth Gábor: Valójában ez az összeg egy maradvány összeg, javasolta,  hogy fogadja el a 
testület és ajánlja fel az 

Katona Károly: Ellentmondást lát, és vissza utasítja a jegyző úr hozzászólását.

Fodor Mihály: Javasolta a képviselő társainak, hogy fogadják el az előterjesztést. 

Dénes  Miklós: Csatlakozik  Fodor  képviselő  úr  hozzászólásához,  de  szeretné,  ha  ezt  az 
összeget megosztanák a mentőállomás támogatásával. 

Dr.  Péter  Mihály: A társulás  többi  önkormányzata  is  jöhet  más  javaslattal,  a  tanács  ezt 
fogadta  el  és  ezt  kéri  az  önkormányzattól  határozati  formában,  nincs  alternatíva  az 
előterjesztésben.

Dr. Labundy Norbert: Ez a maradvány a kistérség költségvetéséből marad, ha azt mondja a 
testület, hogy nem, akkor nem tudják oda adni a múzeumnak.

Balázs  Gusztáv:  Személyes  érintettség  kapcsán  elmondta,  hogy a  bevezetőben  elmondta, 
hogy a nyilvánosság előtt is elmondja, megkérdezte, hogy miért van olyan sok panasz, hogy a 
hivatal és  a jegyző nincs a helyzet magaslatán. Sokszor nem találják a hivatalban, ezért kérte, 
hogy  legalább a korábbi helyzetet jó lenne tartani. Jó lenne tudni, hogy ki mikor meddig van 
szabadságon a hivatalban? Legyen tisztalap mindenki előtt.

Tóth Gábor: Megköszönte a hozzászólásokat, és felkérte a képviselőket, hogy hozzák meg 
döntésüket.
 

A Képviselő-testület 8 igen és 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
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58/2008. (VIII. 28.) Képviselő-testületi határozat

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

A felszíni vízelvezetés projekt-előkészítő alap maradványának teljes összegét (660.000 Ft), 
valamint a belső ellenőrzési feladatra átadott önkormányzati hozzájárulások maradványából 
140.000.- Ft-ot az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak többcélú Társulása az aszódi Petőfi 
Múzeum évfordulójának támogatására fordíthassa.

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

3.) Napirendi  pont:   Bag  „Az  ezredforduló  települései”  című  könyv  nyomtatásának 
tárgyalása

Tóth Gábor: Meglepődve tapasztalta, hogy milyen sikeres a kiadvány,  ezért érdemes újbóli 
kiadása a jövő évben.  Mivel a változási időszakát is éli az önkormányzat, ezért gondolta, 
hogy egy megújított könyvet kellene kiadni. Ebben kérte a testület támogatását. 

Balázs Gusztáv: Elmondta, hogy a napirenden szereplő könyv, Horváth Lajos Bag története 
című  dolgozatának  ferdített  másolata.  A  XX.  Század  második  felétől  kényszeredett, 
tárgyilagos  szubjektív  kiemeléseket  terjeszt,  helyenként  magyarságunk,  településünk 
közérdekének kárára fogalmaz, szerzői jogokat sért, újbóli kiadása nem szolgálja Bag község 
jó hírét.

Tóth Gábor: Ami el van ferdítve a könyvben azt ki kell javítani.

Katona Károly: Megkérdezte, hogy ki fogja átdolgozni? Akinek felmerült  a neve, az egy 
szélső baloldali beállítottságú. 
Bejelentette, hogy amennyiben őt válassza meg a testület, akkor kivonul a teremből.

Fodor  Mihály: Tényként  elmondta,  hogy  szükséges  egy  ilyen  kiadvány.  Aki  ebben  a 
munkában szívesen részt kíván venni azt várják és megoldási javaslatot kér a testület tagjaitól. 
A könyvnek  olyan  információkat  kell  tartalmaznia,  amit  mindenki  szívesen lát.  Javasolta, 
hogy tekintsük ezt a könyvet egy egyfajta adatbázisnak.

Dr. Péter Mihály:  Elmondta, hogy ez egy lopott holmi. A bagi termelőszövetkezetet,  úgy 
hívták,  hogy Vörös csillag az egyesítés  után pedig Pető Tsz.  volt,  de nem Dózsa György 
Mg.Tsz. A képek szintén lopottak,  pl. az egyik képen a családja van és háztáji gazdálkodónak 
vannak feltüntetve, kikérte magának, a családja családi gazdálkodók és őstermelők, a kép ami 
a könyvben szerepel nem tudja, hogy került bele, ezt ifj. Balázs Gusztáv dedikálta neki. 
A szellemiségét illetően pedig sem a korszellemnek, sem ennek az önkormányzatnak ebben a 
formájában nem felel meg ez a könyv.
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Tóth Gábor: Elmondta, hogy akkor kellett volna szerzői jogorvoslatot benyújtani.

Dr. Balatoni Gyöngyi: Megkérdezte, hogy készítsen-e könyvet az önkormányzat, az hogy mi 
legyen benne a testület fogja majd eldönteni.

Tóth Gábor: Szavazásra kérte föl a testület tagjait, hogy egy teljesen új könyv kiadásához 
hozzájárulnak-e?

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

59/2008. (VIII. 28.) 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  Bag  „Az  ezredforduló  települései”  című  könyv  újbóli  átdolgozását 
támogatja.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Gábor polgármester

Tóth Gábor: Javasolta, hogy a könyv előkészítése ügyében egy bizottságot hozzanak létre.

Fodor Mihály: Javaslata egy külső szakember megbízása.

Dr. Balatoni Gyöngyi: Javaslata, hogy egy belső adat gyűjtőcsapatot hozzanak létre.

Balázs Gusztáv: Javaslata, hogy pályázatot írjanak ki.

Dr.  Péter  Mihály: A  képviselő-testület  fogja  kiadni  és  finanszírozni,  jó  lenne,  ha  az 
előkészítést is látnák. 

Tóth Gábor: Felkérte a képviselőket, hogy szavazzanak egy bizottság megalakításában, aki a 
könyv kiadásában közreműködik.

A képviselő-testület 8 igen, 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

60/2008. (VIII. 28.) 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  egy  három  tagú  bizottságot  javasol  létrehozni  a  bagi  könyv  újbóli 
kiadása ügyében. 

Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Gábor polgármester

Nagy Tiborné: Javaslatot kért a testület tagjaitól, hogy ki legyen a bizottságban!

Fodor Mihály: Szintén  megkérte  a  képviselő-testület  tagjait,  hogy tegyenek  javaslatot  az 
oktatási bizottságnak, mit tartalmazzon a kiadvány.

4.) Napirendi pont:   Egyebek

Tóth Gábor: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az intézmények akadálymentesítésre és 
az iskola felújítására kiírt pályázaton az önkormányzat 275 millió forintot nyert meg. Bízik 
benne, hogy új lendületet ad majd sok mindennek.

Nagy Jenőné: Észrevételt mondott, a nyár folyamán többen megkeresték, hogy miért nincs itt 
a hivatalban a jegyző.

Dr. Labundy Norbert: Bejelentette, hogy következő hét csütörtökön este 6 órakor rendkívüli 
ülés lesz az akadálymentesítés közbeszerzési eljárás ügyében. Hétfőn délután 2 órakor lesz a 
pályázatok felbontása, melyet a 3 tagú bizottság végzi el.

Képviselő asszonynak elmondta,  hogy amióta  a  hivatalban  van írásban még nem érkezett 
hozzá panasz. Amennyiben valakinek konkrét panasza van azt adják be és ki fogja vizsgálni.

Tóth Gábor: Elmondta, hogy amit a pályázaton nyertek abban a jegyző úrnak is benne van a 
munkája. 
Reméli, hogy lesz végleges jegyző és műszaki előadó is majd az önkormányzatnál.

Tájékoztatta még a testület tagjait, hogy a Liget utcánál kiépített térfigyelő kamerát kilőtték, 
sajnos  a  rendőrség  még  nem  értesítette  az  önkormányzatot,  hogy  mi  lett  a  nyomozás 
eredménye.

Nagy  Tiborné: Felkérte  a  képviselőket,  hogy  jutassák  el  javaslataikat  az  oktatási 
bizottságnak, hogy Pest Megye Közgyűlés Elnökének különféle díjaira kit javasolnak.

Ezután  Pauló  Pál  domonyi lakos  fordult  a  képviselő-testülethez,  és  kérte  támogatásukat, 
hogy a Peres dűlőben lévő telekre befizetett 1.750.000.- Ft-ot visszakaphassa, - a jegybanki 
kamattal számítva -, mivel akkor ezzel az összeggel kisegítette az önkormányzatot és most ott 
egy másfajta építkezés valósul majd meg. 

Dr.  Labundy  Norbert: Elmondta,  hogy  ehhez  nem  kell  testületi  döntés,  az  összeget 
természetesen visszafizetik.
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Tóth Gábor: Megköszönte a segítségét, és megígérte, hogy a fenti összeget az önkormányzat 
vissza fogja fizetni. 

Mivel  nem volt  több  hozzászólás  és  más  napirendi  pont  a  polgármester megköszönte  a 
részvételt és az ülést bezárta.

-k.m.f.-

Tóth Gábor Dr. Labundy Norbert
polgármester mb. jegyző

Jegyzőkönyvvi hitelesítők:

Dr. Péter Mihály Balázs Gusztáv
         alpolgármester                       képviselő
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