JEGYZİKÖNYV

Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. október 30.-i ülésén.
Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester, Dr. Péter
Mihály alpolgármester, Balázs Gusztáv, Dénes Miklós, Fodor Mihály, Katona Károly, Kiss
József, Nagy Jenıné, Nagy Tiborné, Mondok Ervin képviselık.
Meghívottak: Dr. Labundy Norbert mb. jegyzı és Dukáné Unghy Erzsébet jegyzıhelyettes
Tóth Gábor polgármester köszönti a képviselıket, és a meghívott vendégeket.
Megállapította, hogy 11 fı jelenlétével az ülés határozat képes. Majd jegyzıkönyvi
hitelesítıkre tett javaslatot Nagy Tiborné és Mondok Ervin képviselıkre.
A Képviselı-testület 9 igen és 2 tartózkodás mellett elfogadta Nagy Tibornét és Mondok
Ervint jegyzıkönyvi hitelesítınek.
Ezután a polgármester ismertette a napirendi pontokat és kérte annak elfogadását.
A Képviselı-testület 8 igen, 2 tartózkodás és egy nem szavazattal elfogadta a napirendi
pontokat.
Napirendi

pontok

1.) Napirendi pont: Nyolcadrész területén „Élmény és Kalandpark” létesítése
Tóth Gábor: Bejelentette a testületnek, hogy az elsı napirendi pont után Dr. Labundy
Norbertet helyettesíteni fogja az üléslevezetésével Dukáné Unghy Ezsébet.
Dr. Labundy Norbert: Tájékoztatta a testület tagjait, hogy Molnár Krisztián azzal a
szándékkal kereste föl, hogy a Nyolcadrészi területen - amely önkormányzati terület –
szeretne egy kalandparkot megvalósítani, ehhez kérte az önkormányzat támogatását. Ezt a
kérelmet a TÉK bizottság október 27.-i ülésén tárgyalta és a határozati javaslatában javasolta
a terület értékesítését.
Az önkormányzatnak 50 hektáros területe van, ennek a belterületbe vonás költségeit vállalja a
kérelmezı.
Ennek a területnek az aranykorona értéke alacsony és nem éppen fejlesztésre alkalmas terület.
A költségvetés szempontjából igen jó lenne az önkormányzatnak, ha ebben meg tudnának
egyezni. Felhívta a figyelmet, hogy most nem arról kell dönteni, hogy milyen feltételekkel
adják el a területet, hanem, hogy akarnak-e erre a területre fejleszteni.
Tóth Gábor: Felkérte a TÉK bizottság elnökét, hogy mondja el a bizottság javaslatát.
Dénes Miklós: Megfontolás tárgyát képezi az elıterjesztés. Elég nagy terület kell a
kérelmezıknek, mivel még magántulajdonosoktól is kb. 5 ha-os terület megvásárlását tervezik
és két éven belül szeretnék üzembe helyezni a létesítményt. Ezzel az önkormányzat nyerhet,
mivel bevételt hoz. A bizottság elfogadásra javasolta a terület értékesítését.
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Katona Károly: Megkérdezte, hogy a Szilvásvölgy is benne van-e? Tájékoztatta a testületet,
hogy a területet a termelıszövetkezet mővelte és nincs elhanyagolva. Továbbá még
megkérdezte, hogy tudja-e az önkormányzat, hogy kik a tulajdonosok?
Dr. Labundy Norbert: Elmondta, hogy a termelıszövetkezet továbbra is szeretné mővelni a
területet. Tájékoztatta a képviselıket, hogy az önkormányzat tudja, hogy kik a tulajdonosok.
Dr. Péter Mihály: Elmondta, hogy ezen a területen szılık voltak. A tanácsi rendszerben volt
egy rend, ha nem mővelték a földet azt elvették a magyar állam javára, nem önként lett az
önkormányzaté.
Tájékoztatta a testületet, hogy az önkormányzat a mővelésrıl egy megállapodást kötött a
termelıszövetkezettel.
Támogatja abban az esetben, ha a cros-pálya irányába haladna, ne lefelé terjeszkedjenek. Úgy
látja, hogy 30 hektárt oda lehet adni és ezzel fel lenne tárva a szılıdomb is.
Mondok Ervin: Megkérdezte, hogy most egy elvi hozzájárulást kell-e adni?
Tóth Gábor: Elvi döntést kér a testülettıl. Megkérdezte, hogy ki támogatja a projektet az
elhangzott területmódosítással.
A Képviselı-testület 9 igen és 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
79/2008. (X.30.) 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 megtárgyalta és támogatja a Nyolcadrészekben mintegy 50 hektáron
létesítendı Kalandpark és Élménypark lehetıségét és elvi hozzájárulását megadja, úgy, hogy
a Cros pálya melletti területen legyen kialakítva.
A Képviselı-testület felkéri Dr. Péter Mihály alpolgármestert és Dr. Labundy Norbert mb.
jegyzıt, hogy a befektetıvel közösen, helyszíni bejárás alapján készítsen elı szerzıdés
tervezetet a soron következı testületi ülésre az önkormányzat tulajdonában lévı Nyolcadrészi
területek eladására.

Határidı: azonnal
Felelıs: Tóth Gábor polgármester, Dr. Péter Mihály alpolgármester
Végrehajtásban közremőködik: Dr. Labundy Norbert mb.jegyzı
A határozati javaslat elfogadása után a terembe bejött Molnár Krisztián és Nagy Zsuzsannát.
Tóth Gábor: Köszöntötte Molnár Krisztiánt és Nagy Zsuzsát. Ezután ismertette a testület
döntését a projekt támogatásáról, melyben a területmódosításra hívta föl a figyelmüket.
Molnár Krisztián: Megkérdezte, hogy a terület amelyet a testület javasolt, az mennyire sík
terület?

3
Dr. Péter Mihály: Tájékoztatta a befektetıt, hogy az új terület is egy sík rész, a domb felsı
része lenne kb. 30 hektár.
Molnár Krisztián: Egyenlıre nem tudnak most mit mondani, ehhez meg kell nézni a
területet. Ezután megköszönte a képviselık elvi támogatását.

2.) Napirendi pont: Óvodai csoport létszám emelésének tárgyalása
Tóth Gábor: Felkérte Dukáné Unghy Erzsébetet, hogy tegye meg szóbeli elıterjesztését.
Dukáné Unghy Erzsébet: Tájékoztatta a testületet, hogy az óvodavezetıje bejelentette, hogy
a 2008/2009-es tanévben a középsı csoport 28 fı, a középsı-nagysoport 27 fı, míg a
nagycsoport 30 gyereklétszámmal mőködik. Jelezte még, hogy erre a nevelési évre 50 fı új
óvodás gyermeket írattak be és még nincs minden óvodás gyermek beíratva.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Tv. 3. számú melléklet I. és II. részre tartalmazza a
közoktatási intézmények létszámhatárait, mely átlaglétszám csoportonként 20 fı lehet,
maximálisan 25 fı.
Jelenleg beírt létszám 156 óvodás gyermek.Az óvodai alapító okiratban maximálisan 160 fıt
fogadhatnak be.
A képviselı-testületnek kell engedélyezni a maximális létszámtól való eltérést.
Nagy Tiborné: Tájékoztatta a képviselı társait, hogy az Oktatási bizottság megtárgyalta és
javasolta a testületnek, hogy támogassák a csoportlétszámok túllépését.
Tóth Gábor: Felkérte a képviselı-testületet, hogy hozzák meg az óvodai csoportok magasabb
létszámmal való mőködését.
A Képviselı-testület 8 igen és 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

80/2008. (X.30.) Képviselı-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot
hozta:
Az óvodavezetı bejelentése alapján az óvodai csoportlétszámokat tudomásul vette. A
középsıcsoport 28 fıvel, a középsı-nagy csoport 27 fıvel, a nagycsoport 30 fıvel mőködik a
2008/2009. nevelési évben.
A Képviselı-testület a fentiek szerint kéri a maximális csoportlétszámok túllépésének
engedélyezését.
A maximális csoportlétszám túllépés oka, hogy ebben az évben több gyermeket írattak
óvodába a szülık, mint a korábbi években.
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Képviselı-testületi határozat
kivonatát és a szükséges dokumentumokat nyújtsa be az Oktatási Hivatal Közép-
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Magyarországi Regionális Igazgatóságához Ducza Istvánné igazgató asszony részére
/Budapest XIII., Váci út 18./
Határidı: azonnal
Felelıs: Tóth Gábor polgármester
Végrehajtásban közremőködik: Dr. Labundy Norbert mb. jegyzı, Dukáné Unghy Erzsébet
szociális és gyámügyi elıadó
Tóth Gábor polgármester zárt ülést rendelt el, mivel személyi kérdéseket fognak tárgyalni.

ZÁRT ÜLÉS

4.)Napirendi pont: Egyebek: Térfigyelı rendszerre ajánlat

Tóth Gábor: Felkérte Mondok Ervin képviselı urat, hogy a térfigyelı rendszer kiegészítésére
érkezett árajánlatot ismertesse a testülettel.
Mondok Ervin: Tájékoztatta a testületet, hogy egy megrongált kamerát kell kicserélni és a
fix kamerákat is, mivel nem jó a látóterük. A megrongált kamera javítását a Group 4
Securicor Zrt. vállalni, amikor majd meg lesz a rendırségi határozat azután lehet bírósághoz
fordulni, majd a bírósági döntés után lehet az önkormányzatnak behajtani a rongálással
keletkezett kárt.
A kamerák cseréje a telkek értékesítésébıl befolyt összegbıl történne.
Dr. Péter Mihály: Elmondta, hogy az önkormányzat vásárolt két ingatlant is, melyeket
telekké kell alakítani. Kérte, hogy a Földhivatal által legyen rendezve a telekalakítás.
Tájékoztatta a polgármestert, hogy csütörtöki napokon a Földhivatal csak polgármesteri
hivatalokat szolgál ki.
Mondok Ervin: Javasolta, hogy a mőszak sürgısen ezekben a kérdésekben lépjen. Továbbá
javasolta, hogy a hivatalban egy fıállású mőszakis legyen és egy fıállású jegyzı.
Dr. Balatoni Gyöngyi: Javasolta a testületnek, hogy keressenek fıállású mőszakist.
Tóth Gábor: Tájékoztatta a képviselıket, hogy Dr. Gémesi György Gödöllı polgármestere is
megnézte a kamerarendszerünket és lehet, hogy majd ık is csatlakoznának hozzánk.
Katona Károly: Megkérdezte, hogy volt-e olyan felderítés – a lövésen kívül – aminek
következményei lettek? Szerinte inkább körzeti megbízottakra van szüksége Bagnak.
Tóth Gábor: Elmondta, hogy szeretné, ha a településnek több körzeti megbízottja is lenne.
Reméli, hogy erre hamarosan sor fog kerülni.
Ezután szavazásra tette föl a térfigyelı rendszer kiegészítésére érkezett árajánlatot, úgy hogy
pénzügyi finanszírozása jelen pillanatban a kötvény terhére történne, majd amikor a telkek
értékesítve lesznek az árát visszateszik a kötvényhez.
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A Képviselı-testület 7 igen, 3 tartózkodás és egy nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
82/2008. (X.30.) Képviselı-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot
hozta:
Elfogadta a G4S Biztonságtechnikai Zrt. által benyújtott árajánlat alapján 2 db meglévı fix
kamera cseréjét dómkamerára bruttó 956.916.- Ft értékben.
A kamerarendszer bıvítését a Szılık alja 1. sz. alatti és Malom utcában lévı telkek
értékesítésébıl befolyt bevételbıl javasolja megvalósítani. Jelenlegi pénzügyi finanszírozást a
kötvény terhére kell megvalósítani, amíg a telkek értékesítésébıl a pénzeszköz a hivatal
számlájára nem érkezik be.

Határidı: azonnal
Felelıs: Tóth Gábor polgármester
Végrehajtásban közremőködik: Dr. Labundy Norbert mb. jegyzı, pénzügyi csoport

Tóth Gábor: Tájékoztatta a képviselı társait, hogy december 20.-án Pitti Katalin operaénekes
és Virág András orgonamővész tart elıadást a bagi Római Katolikus Templomban.
Támogató jegyek értékesítésébıl fizetnék ki a mővészeket és a fennmaradó összeget pedig a
templom felújítására adnák az egyháznak.
Dr. Péter Mihály: Elmondta, hogy az elıadást az ECHO televízió fogja felvenni december
20.-án 17,30 órakor és december 24.-én fogják leadni.
Tájékoztatta még a testületet, hogy templomfelújításra pályázati lehetıség van és erre az
egyházközség pályázik. A templomkertet nyílttá kell tenni, a pályázat pontosan leírja, hogy
mit kell elvégezni az egyházközségnek.
A plébánia felújítása is elkezdıdött, a felújítás során kiderült, hogy értékes falfestmények
vannak.
A bagi egyházközösség is meg fog újulni, minden segítséget szívesen vesznek.
Felhívta a hivatal figyelmét, hogy van pályázati lehetıség ravatalozók rendbe tételére is.
Egyebek: Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulási Megállapodásának
bıvítése a házi segítségnyújtás feladattal kibıvítve
Dr. Balatoni Gyöngyi: Elmondta, hogy finanszírozási csere van és ezután a kistérségi
központ fogja kapni.
A Képviselı-testület 9 igen és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

6
83/2008. (X.30.) Képviselı-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot
hozta:
elfogadja az Aszódi Kistérség
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete
Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának alábbiak szerinti
módosítását a házi segítségnyújtás feladattal kibıvítve az alábbiak szerint:
III/B. Ágazati feladatok
Szociális- gyermekvédelmi feladat
Az Aszódi Kistérség önkormányzatai a szociális és gyermekjóléti feladatokat az alábbiak
szerint látják el:
a) a Társulás a szociális és gyermekjóléti feladatokat kistérségi szintő intézményfenntartó
társulás útján látja el:
- gyermekjóléti feladat
- családsegítı feladat
- házi segítségnyújtás
- idısek nappali ellátása
- jelzırendszeres házi segítségnyújtás
intézményfenntartó társulási megállapodással a Kistérségi Gondozási Központ Aszód által.
Határidı: 2009. november 30.
Felelıs: Tóth Gábor polgármester
Végrehajtásban közremőködik: Dr. Labundy Norbert mb. jegyzı, Dukáné Unghy Erzsébet
szociális és gyámügyi elıadó

Egyebek: Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulási Megállapodásának
kiegészítése szociális és gyermekjóléti feladatokat ellátó intézményfenntartó társulás
kiegészítésérıl
A Képviselı-testület 10 igen és egy tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

84/2008. (X.30.) Képviselı-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot
hozta:
A szociális és gyermekjóléti feladatokat ellátó intézményfenntartó társulás Társulási
Megállapodásának az alábbi 1.5 bekezdéssel történı kiegészítését az alábbiak szerint
elfogadta:
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III. Az intézményfenntartó társulás feladatai
1.5 A jelzırendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élı, egészségi állapotuk és
szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelı használatára képes
idıskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel
fenntartása mellett felmerülı krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.
A jelzırendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell
a) az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen
történı haladéktalan megjelenését,
b) a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali
intézkedések megtételét,
c) szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését.
Határidı: 2009. november 30.
Felelıs: Tóth Gábor polgármester
Végrehajtásban közremőködik: Dr. Labundy Norbert mb. jegyzı, Dukáné Unghy Erzsébet
szociális és gyámügyi elıadó

Nagy Jenıné: Érdeklıdött, hogy a zártkörő kötvénybıl még mennyi áll rendelkezésre az
önkormányzatnak?
Tóth Gábor: Felkérte a pénzügyi csoportot, hogy a kötvények állásáról egy kimutatást
készítsenek.
Dr. Péter Mihály: Felhívta a figyelmet, hogy a MAGOSZ akciót intéz, a gyerekek ellátására
almát vásárol, mivel Szabolcsban rekord termés van, ezzel is próbálják a helyi gazdákat
segíteni.
Tóth Gábor: Javasolta a testületnek, hogy az iskolásoknak és az óvodásoknak százezer
forintért vásároljon az önkormányzat almát, melyet az intézményvezetık naponta ki tudnának
osztani a gyerekeknek.
A Képviselı-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

85/2008. (X.30.) 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 almavásárlás céljára 100.000.- Ft, azaz egyszázezer forint összeget
biztosít az óvoda és az általános iskolába járó gyermekek részére.

Határidı: folyamatos
Felelıs: Tóth Gábor polgármester
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Végrehajtásban közremőködik: Dr. Labundy Norbert mb. jegyzı, Dukáné Unghy Erzsébet
szociális és gyámügyi elıadó

A polgármester ezután megköszönte a képviselık jelenlétét és az ülést bezárta.

-k.m.f.-

Tóth Gábor
polgármester

Dukáné Unghy Erzsébet
jegyzı-helyettes

Jegyzıkönyvi hitelesítık

Nagy Tiborné
képviselı

Mondok Ervin
képviselı

