
J E G Y Z İ K Ö N Y V  
 
 
 

Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. szeptember 25.-i 
ülésén. 
 
Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester, Dr. Péter 
Mihály alpolgármester, Antal Istvánné, Balázs Gusztáv, Dénes Miklós, Kiss József, Nagy 
Tiborné, Mondok Ervin képviselık. 
 
Meghívottak:  Dr. Labundy Norbert mb. jegyzı 
 
Tóth Gábor polgármester köszönti a képviselıket, a Galga TV nézıit és a meghívott 
vendégeket. Megállapítja, hogy 10 fı jelenlétével az ülés határozat képes. Tájékoztatta a 
képviselıket, hogy Nagy Jenıné és Katona Károly képviselık  hiányoznak.  
Ezután javaslatot tett jegyzıkönyvi hitelesítıkre Kiss József és Nagy Tiborné képviselıkre. 
 
A Képviselı-testület 10 igen szavazat mellett elfogadta Kiss József  és Nagy Tiborné 
képviselıket jegyzıkönyvi hitelesítıknek. 
 
Dr. Labundy Norbert:  Javasolta a testületnek, hogy a kiküldött meghívóban a negyedik 
napirendi pont ne kerüljön tárgyalásra, mert ehhez át kell dolgozni  a hivatal ügyrendjét. 
 
A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadta, hogy a negyedik napirendi pontot egy késıbbi 
idıpontban tárgyalják. 
 
Ezután a polgármester ismertette a napirendi pontokat és kérte annak elfogadását. 
 
A Képviselı-testület 10 igen szavazattal elfogadta a napirendi pontokat. 
 
 
 

N a p i r e n d i   p o n t o k  
 
 
Tárgy:                Elıadó: 
 
1.) A 3/2008.(II.25.) számú Költségvetési rendelet módosítása Dr. Labundy Norbert 
         mb. jegyzı 
 
2.) Beszámoló az I. félévi költségvetés végrehajtásáról  Dr. Labundy Norbert 
         mb. jegyzı 
 
3.) Óvodavezetıi pályázat elbírálása     Tóth Gábor 
      (zártülés)        polgármester 
 
4.) Szociális és gyámügyi igazgatási munkakör betöltése  Dr. Labundy Norbert 
         mb. jegyzı 
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5.) Egyebek        Tóth Gábor 
         polgármester 
 
 

1.) Napirendi pont:A 3/2008. (II.25.) számú Költségvetési rendelet módosítása 
 
 
Tóth Gábor: Felkérte a jegyzıt, hogy tegye meg szóbeli kiegészítését az elıterjesztéssel 
kapcsolatban. 
 
Dr. Labundy Norbert:  Tájékoztatta a testületet, hogy a költségvetési rendeletet a 
könyvvizsgáló tanulmányozta, majd a pénzügyi bizottság is megtárgyalta és elfogadásra 
javasolta a testületnek. 
 
Tóth Gábor: Megkérdezte, hogy van-e kérdés, vélemény, amennyiben nincs úgy kérte az 
elıterjesztésben foglaltak elfogadását. 
 
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 10 igen szavazattal megalkotta a 
10/2008. (IX.25.) számú rendeletét, amely módosítja a 3/2008. (II.18.) számú 
Költségvetési Rendeletet. (Rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
 

2.) Napirendi pont: Beszámoló az I. félévi költségvetés végrehajtásáról 
 
 
Tóth Gábor: Felkérte a jegyzıt, hogy a beszámolóval kapcsolatos szóbeli kiegészítését tegye 
meg. 
 
Dr. Labundy Norbert:  Elmondta, hogy a könyvvizsgálók a beszámolót is átvizsgálták. Jó 
hírként elmondta, hogy a Peresen lévı terület értékesítése megtörtént. Itt nem egyedi telkek 
lesznek, hanem egy lakópark, melyben 50 lakás lesz kialakítva. Ebbıl az önkormányzatnak 90 
millió forintos árbevétele lesz.  
Minden meg fognak tenni azért, hogy ez mielıbb megvalósulhasson. 
 
Tóth Gábor: Megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, 
véleménye? 
 
Mondok Ervin:  Tájékoztatta a testületet, hogy a pénzügyi bizottság is megtárgyalta a féléves 
beszámolót és elfogadásra javasolták. Továbbá elmondta, hogy olyan gondok merültek föl a 
bizottsági ülésen, hogy van az önkormányzatnak kintlévısége. Például a HEFOP-os 
pályázatnak a 7,5 millió forintja és a két telek értékesítése még nem történt meg. 
Megkérdezte, hogy ezek milyen stádiumban vannak? 
 
Tóth Gábor: A telkekkel kapcsolatban elmondta, hogy a Földhivatalnál van folyamatban az 
ügy, bízik benne, hogy ez mielıbb rendezıdni fog. A telkek már ki vannak mérve, abban a 
fázisban van, hogy lehet értékesíteni.  
 
Dr. Labundy Norbert:  A pályázattal kapcsolatban elmondta, hogy még nem érkezett meg az 
összeg ezért nem tudja az iskola visszautalni a pályázati díjat. A telkekrıl pedig tájékoztatta a 
testületet, hogy a tulajdonjog bejegyzésre került. 
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Tóth Gábor: Kérte, hogy a Bagi Hírlapban jelenjen meg hirdetés a telkek értékesítésérıl. A 
HEFOP-os pályázatot az iskola nyújtotta be, amikor megtörténik az elszámolás 60 napon 
belül kell fizetniük. Úgy néz ki, hogy a 7,5 millió forint ez év végére meg lesz. 
 
Fodor Mihály:  Elmondta, hogy elég nehézkesen dolgoznak, túl van bonyolítva. 
 
Tóth Gábor: A hozzászólások után felkérte a képviselık szavazását a beszámolóval 
kapcsolatban. 
 
A Képviselı-testület 9 igen és egy nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 
73/2008. (IX.25) Képviselı-testületi határozat 
 
 
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot 
hozta:  
 
A 2008. költségvetési év gazdálkodásának I. félévi pénzforgalmáról szóló beszámolót 
elfogadta. 
 
 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: Tóth Gábor polgármester 
Végrehajtásban közremőködik:  Dr. Labundy Norbert mb. jegyzı, pénzügyi csoport 
 
 
Tóth Gábor: Tájékoztatta a jelenlévıket, hogy az óvodavezetıi pályázat elbírálásáról szóló 
napirendi pontot majd zárt ülésen tárgyalják. Ezért most az egyéb napirendi pontokkal 
folytatják.  
 
Ezután a felszíni csapadékvíz elvezetésével kapcsolatos munkákról beszélt. A munka 
elvégzésére született egy pénzügyi keret-meghatározás, amely hárommillió forint volt, de 
idıközben plusz munkák jöttek hozzá és ez most ötmillióra módosult. Hozzá jött még a Rét és 
a Liget utca, ennek a két utcának a vízelvezetését és kell megoldani, mely megemelte a 
rezsiköltségét a vállalkozónak. A Nagyvölgyi ároknál még tıkéket is ki kellett szedni, mely 
gátolta a víz elfolyását. A vállalkozó kiszámolta a jelenlegi költségeket, hogy most hol tart, ez 
közel ötmillió forintnál áll a munka.  
Ezeket a munkákat el kellett végezni, hogy a falu ne kerüljön veszélybe egy nagy esızésnél. 
Elmondta, hogy itt most meg kellene állni és megbeszélni, hogy ezután még milyen munka 
legyen elvégezve. 
Ezekre kért javaslatot a testülettıl. 
 
Mondok Ervin:  Elmondta, hogy az elıtte lévı kimutatáson nem tud eligazodni. 
 
Tóth Gábor: Tájékoztatta a testületet, hogy a vállalkozó óradíjjal dolgozik, és mintegy 2,5 
millió forint az az összeg, amivel még az önkormányzat tartozik az elvégzett munkákért. 
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Mondok Ervin:  Nem volt kellıen átgondolva ez az anyag. A testület egy héttel ezelıtt a TÉK 
bizottságtól kapott egy jegyzıkönyvet, hogy mit kell még kifizetni. Most meg ennyivel több 
lett, ezt nem lehetet elıre látni, hogy most két millióval több? 
 
Tóth Gábor: A korábbi számla nem tartalmazta a teljes óra elszámolást, itt már benne vannak 
a szántóföldre kihordott föld mennyiségek is, benne van a tereprendezés, a tıke kiszedés, stb. 
Megkérdezte, hogy megálljanak-e most a munkákkal? 
  
Antal Istvánné: A Liget utcánál is ki van takarítva az árok, továbbá a Tavasz, İsz, utcáknál 
is elvégezték a munkát. 
 
Dr. Péter Mihály:  Meglepte az elszámolás. A vállalkozóval átbeszélte az egész vízelvezetést. 
A Liget utca hatszázezer forintba kerül, gyakorlatilag ott a Tavasz utcától a Dankó utcáig 
elkészült a munka, itt a lakosságnak is volt némi ellenállása. A Rét utcánál egy szakasz 
készült el. Úgy tudta, hogy a Rét utcánál is megcsinálják a szikkasztó árkot, ha az a munka 
amit ott elvégeztek négyszázezer forintért az sok.  
A Nagyvölgyi ároknál elmondta, hogy a 3105-ös hídig el kell végezni a munkát, de tovább 
nem kell vele foglalkozni. A tuskók kiszedésével egyetért.  
Ezt most tételesen meg kell nézni, mielıtt a testület dönt. Arról volt szó, hogy Szentlászlói 
utcának a szikkasztóárok két oldala is belefér.  
Azt kezdeményezi, hogy beszéljék meg a vállalkozóval. 
 
Tóth Gábor: Javasolta, hogy egy keret összeget határozzanak meg, és a végsı elszámolásnál 
majd az alpolgármester úr segítségét kérte. 
Javasolta a testületnek, hogy egy ötmillió forintos keretösszeget fogadjanak el. A vállalkozót 
pedig felkéri, hogy készítsen egy utólagos tételes elszámolást.  
 
Mondok Ervin:  Elmondta, hogy jó lenne ezeket a hibákat elkerülni, ha átgondolnánk elıre, 
nem kell kapkodni. Elı kell készíteni az anyagot és úgy kerüljön a testület elé.  
Megkérdezte, hogy mi lesz a többi utcában például a Peres, Malom, stb.? 
 
Tóth Gábor: Tájékoztatta a testületet, hogy a többi utcák vízelvezetésérıl a következı 
költségvetési évben lehet tárgyalni. 
 
Antal Istvánné: Ismertette, hogy készült egy ütemterv a munkák elvégzésérıl. Amikor ezt a 
munkát felmérték, úgy gondolták, hogy szépen egymás után meg tudják csinálni. Ezt a 
munkát már 20 évvel ezelıtt el kellett volna végezni. 
 
 
Dr.Péter Mihály:  El kell gondolkozni rajta, hogy az ott lakók pozitívan álltak-e ehhez a 
munkához.  
Tájékoztatta a testületet, hogy a Peresen bizony voltak árkok, azért hogy könnyebben tudják 
nyírni a füvet, megszüntették az árkokat. Az ott lakókat meg kellene hívni és az 
önkormányzattal közösen oldják meg az ottani munkát. Amennyiben ehhez pozitívan állnak 
meg lehet oldani a problémát. De ugyan ez a helyzet a Jókai utcánál is, ott is megszőntek a 
szikkasztó árkok.  
Ezeket a munkákat komplexebb módon kellene megoldani, hogy ne 15 évre oldjuk meg a 
problémát. 
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Tóth Gábor: Tájékoztatta a testületet, hogy fölkérte az aszódi GAVIT-ot, és még másik két 
vállalkozót, hogy készítsenek árajánlatot, hogy az elıbb elhangzott utcák felszíni 
vízelvezetését mennyiért tudnák megoldani. 
 
Majd felkérte a képviselı-testületet, hogy az ötmillió forintos keretösszegrıl hozzák meg 
döntésüket. 
 
A Képviselı-testület 9 igen és egy nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
74/2008. (IX.19.) Képviselı-testületi határozat 
 
 
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot 
hozta:  
 
A 72/2008. (IX.19.) képviselı-testületi határozatot a képviselı-testület módosítja, melynek 
értelmében a Nagyvölgyi árok vízelvezetése, a Liget utca vízrendezése, Rét utca 
vízrendezésének munkáira 5.000.000 Ft keretösszeget határoz. 
 
A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a vízelvezetéssel kapcsolatos 
szerzıdéseket megkösse. 
 
 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: Tóth Gábor polgármester 
Végrehajtásban közremőködik:  Dr. Labundy Norbert mb. jegyzı, pénzügyi csoport 
 
 
 
Tóth Gábor: Elmondta, hogy testvértelepüléstıl Malsfeldtıl, kért használt munkagépre 
árajánlatot. Az elmúlt napokban jött egy árajánlat közel 2,5 millió forintért. A szomszéd 
település polgármestere is szívesen betársulna, a két község gazdaságosan tudná a 
munkagépet használni. 
Majd felkérte képviselıtársait, hogy tegyék meg észrevételeiket, kérdéseiket! 
 
Dénes Miklós: Jónak tartja az ötletet, mivel sok munkát el tudnának ezzel a géppel végezni. 
 
Mondok Ervin:  Javasolta, hogy vegyék föl a kapcsolatot a szomszédos polgármesterekkel, 
mert, ha ezt egyedül Bag  mőködtetni az sokba fog kerülni. 
 
Dr. Balatoni Gyöngyi: Tájékoztatta a testületet, hogy errıl már a Településfejlesztési 
Bizottság ülésén tárgyaltak és ott a szövetkezet elnöke is elmondta, hogy egy ilyen gépnek 
sokba kerül a mőködtetése. 
 
Dr. Péter Mihály:  Szerinte kezelhetı dolog, ami nyugatról jön be az drágább, de van 
szervízhálózata. A gép korához képest rendkívül kedvezı az ára, nincs agyon használva és 
opcióba adnak hozzá külön részeket is.  
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Gazdaságosan úgy lehet kihasználni, ha a szomszéd településsel közösen mőködtetnék. 
 kért felhatalmazást gépvásárlásra a testülettıl.  
 
A Képviselı-testület 8 igen, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
 
75/2008. (IX.25.) Képviselı-testületi határozat 
 
 
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot 
hozta:  
 
A Képviselı-testület a kötvény terhére 2.500.000 Ft-ot biztosít munkagépvásárlásra, melyet 
Németországból – Malsfeldbıl – hozat be az önkormányzat. 
 
A munkagépet Bag és  Hévízgyörk Önkormányzata közösen vásárolja, és mőködteti. 
 
 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: Tóth Gábor polgármester 
Végrehajtásban közremőködik:  Dr. Labundy Norbert mb. jegyzı, pénzügyi csoport 
 
 
Tóth Gábor: Felhívta a figyelmet, hogy a mővelıdési ház a faliújságon kitőzött tervére.  
Reményei szerint november elején már bizottság elé tudják vinni a koncepciót.  
Hayde Tibor tervezıt felkérte, hogy a meglévı ravatalozóhoz tervezzen egy megfelelı 
színvonalú tanulmánytervet és arra adjon árajánlatot. 
 
Antal Istvánné: A temetıvel kapcsolatban konkrét javaslata van, hogy készüljön egy urnafal, 
erre a lakosságnak is igénye van.  
A másik javaslata, hogy egy új parcellának jelöljenek ki helyet, ahol amennyiben erre igény 
lesz kriptát is állíthatnak. 
 
Tóth Gábor: Felkérte a jegyzı urat, hogy a Hayde Tiborral az elképzeléseket beszéljék meg. 
 
Dr. Labundy Norbert:  Bejelentette, hogy az uszoda pályázatra nem adtak be pályázatot, 
tehát továbbra is az önkormányzat fogja mőködtetni. 
 
Dr. Péter Mihály:  Támogatja a temetı rendbetételét, viszont a temetı környezetét is rendbe 
kell tenni. Úgy látja, hogy van lehetıség az urna kialakítására is.  
Felkérte a hivatalt, hogy november 1-re tegyék rendbe a temetıt.  
Továbbá meg kellene oldani a parkolást is, úgy hogy aki rokkant az a temetıbe is be tudjon 
menni. 
Továbbá ott van egy terület, amit meg kellene vizsgálni. Megkérdezte, hogy a hulladéksziget 
ott jó helyen van-e? 
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Tóth Gábor: Tájékoztatta a testületet, hogy Aszód december 31.-vel felmondta a szelektív- 
hulladék győjtését. Kezdeményezi a szomszéd település polgármestereivel, hogy újra 
tárgyaljanak Aszóddal. 
Fontosnak tartja, hogy a ravatalozó készüljön egy tanulmányterv, legyen rá döntés, és ha ez 
kivitelezhetı, akkor 2009-es költségvetési évben meg kell oldani. 
 
Dr. Balatoni Gyöngyi: Tájékoztatta a testületet, hogy a kistérségi ülésen is szó volt a 
szelektív hulladék győjtés befejezésérıl, 20 % haszon van rajta és 3 millió forintos vesztesége 
van az aszódi Gamesznek ebbıl. 2009 év végén fog megszőnni az aszódi telep bezárása, hogy 
ki merre fog menni azt nem tudják még. Fel kell majd készülni arra, hogy kilóra fogják 
átvenni a szemetet Kerepesen.  
 
Dr. Péter Mihály:  Úgy tudja, hogy Aszód azért mondta fel, mert kilopják a fémet a 
konténerekbıl, alapvetı oknak azt látja, hogy két éve nincs mőködési engedélyük erre a 
feladatra. 
 
Tóth Gábor: Kóka önkormányzat küldött levelet, melyben kérte, hogy a közrend-
közbiztonság megerısítését támogassák az önkormányzatok. A rendırök létszámarányosan 
kerüljenek elosztásra a településekre, tehát ha a létszámot nézzük, akkor Bagon 5 fı 
rendırnek kellene dolgozni. 
Erre kérte a képviselı-testületet, hogy hozzák meg döntésüket. 
 
A Képviselı-testület 8 igen és  tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
 
76/2008. (IX.25.) Képviselı-testületi határozat 
 
 
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot 
hozta:  
 
Bag Nagyközség csatlakozik Kóka Önkormányzatának felhívásához és felkéri az illetékes 
parlamenti bizottságokat, a Magyar Országgyőlés Elnökét, az országos rendırfıkapitányt, 
hogy a települések lakosságszámának arányában a rendıri jelenlétet lehetıleg minden 
településre biztosítsák.  
 
 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: Tóth Gábor polgármester 
Végrehajtásban közremőködik:  Dr. Labundy Norbert mb. jegyzı 
 
 
Tóth Gábor: Bag területét érintı 3. számú fıút és a 3105-ös közút körforgalom 
tanulmánytervérıl tájékoztatta a képviselı-testületet. Ennek megvalósulása 2010-ben készül 
el, errıl küldött levelet a Nemzeti Infrastruktúra igazgatója Boros Péter igazgató úr. 
Errıl a szomszédos településeket is értesítette.  
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Mivel személyi kérdést tárgyalnak, ezért zárt ülést rendelt el. 
 
 

-k.m.f.- 
 
 

                               Tóth Gábor                                     Dr. Labundy Norbert 
                               polgármester                                   mb. jegyzı 
 
 

Jegyzıkönyvi  hitelesítık 
 
 

Kiss József                             Nagy Tiborné 
                             Képviselı         képviselı 

 
 
 

 
 


