
J E G Y Z İ K Ö N Y V  
 
 

Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. november 27.-i 
ülésén. 
 
Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester, Dr. Péter 
Mihály alpolgármester, Antal Istvánné, Balázs Gusztáv, Dénes Miklós, Fodor Mihály, Katona 
Károly, Kiss József, Nagy Jenıné, Nagy Tiborné, Mondok Ervin képviselık.  
 
Meghívottak: Dr. Labundy Norbert mb. jegyzı, Csanda László pályázat író és Hayde Tibor 
Ervin tervezı és Pap Gábor 
 
Tóth Gábor polgármester köszöntötte a képviselıket, és a meghívott vendégeket. 
Megállapította, hogy az ülésen minden képviselı megjelent, majd jegyzıkönyvi hitelesítıkre 
tett javaslatot Dr. Péter Mihály alpolgármesterre és Antal Istvánné képviselıre. 
 
A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadta Dr. Péter Mihály alpolgármestert, és Antal 
Istvánné képviselı asszonyt jegyzıkönyvi hitelesítıknek. 
 
Ezután a polgármester ismertette a napirendi pontokat és kérte annak elfogadását. 
 
Mondok Ervin:  Megkérte a képviselı-testületet, hogy mielıtt megszavazzák a napirendi 
pontokat az elsı és negyedik napirendi pontot együtt tárgyalják, mivel a 2009. évi 
költségvetési koncepciót a bérleti díjak módosítása érinti. 
 
A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat. 
 
 

Napirendi pontok 
 

Tárgy:          Elıadó: 
 
 
1.) Bag Nagyközség Önkormányzat 2009. évi költségvetési  Tóth Gábor 
     koncepció         polgármester 
 
2.) Bag Nagyközség Önkormányzat 3/2008.(II.18.) sz.   Tóth Gábor 
     költségvetési rendelet módosítása (elıirányzat módosítás)  polgármester 
 
3.) Bag Nagyközség Önkormányzat 2008. III. negyedévi beszámolója Tóth Gábor 
          polgármester 
 
4.) 2009 évi díjtételek módosítása      Tóth Gábor 
          polgármester 
 
5.) Megbízási szerzıdés a „Közoktatási Intézmények beruházásainak Dr.Labundy Norbert 
     támogatására” KMOP-2007. 4.6.1/2 címő pályázat elkészítése  mb. jegyzı 
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6.) Megbízási szerzıdés a „Kompetencia alapú oktatás, egyenlı  Dr.Labundy Norbert 
     hozzáférés – Innovatív intézményekben” pályázat megírására  mb. jegyzı 
 
 
7.) Kötvény terhére kifizetett számlák               Dr. Labundy Norbert 
          mb. jegyzı 
 
8.) Római Katolikus Templom külsı világítására érkezett árajánlat Tóth Gábor 
          polgármester 
 
9.) Ravatalozó átépítéséhez pályázat beadás     Tóth Gábor 
          polgármester 
 
10.) Egyebek         Tóth Gábor 
          polgármester 
 
 
 
A Képviselı-testület elfogadta az 1-4 napirendi pontok együttes tárgyalását. 
 
 

1-4. Napirendi pontok: Bag Nagyközség Önkormányzat 2009. évi költségvetési 
koncepciója, és a 2009. évi díjtételeinek módosítása 
 
Tóth Gábor: Felkérte Mondok Ervint, hogy mondja el az elıterjesztéssel kapcsolatos 
bizottsági határozatot. 
 
Mondok Ervin:  Ismertette a képviselıkkel, hogy november 24.-én tárgyalta a pénzügyi 
bizottság a 2009. évi költségvetési koncepciót. Törvények írják elı, hogy milyen alapon kell 
elkészíteni a koncepciót.  
Írásos elıterjesztésben pontról-pontra ment a bizottság, melyet a pénzügyi bizottság 
jegyzıkönyvben rögzítettük.  
Többek között tárgyalták, hogy a mőszaki részt társaságban kellene kiszervezni, errıl nem 
tudtak dönteni, mivel a pénzügyi része nem volt kidolgozva, hogy ez mibe kerülne és mennyi 
lenne a megtakarítás az önkormányzatnak.  
Felkérte a jegyzı urat, hogy ezt bıvebben fejtse ki. 
Az iparőzési adót javasolják, hogy 32 millió forinttal vegye figyelembe a pénzügyi csoport, a 
civilszervezetek támogatását 10 %-al csökkentse, további javaslat, hogy a védınıi épület 
felújítására 500 ezer forintot tervezzenek be. 
A koncepció egyéb pontjait javasolták a testületnek elfogadásra. 
 
Tóth Gábor: Az elhangzottak után megköszönte a bizottság és a jegyzı úr munkáját a 
koncepció kidolgozásával. 
Tájékoztatta a testületet, hogy nem kizárt a lehetısége annak, hogy egy országos 
önkormányzati reformot fognak végrehajtani. 
A 10 %-os csökkentést korrektnek tartja. 
 
Nagy Jenıné: Észrevétele volt. hozott a testület egy határozat, mely 8-10%-os csökkentést írt 
elı, amit nem hajtottak végre. 
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Tóth Gábor: Jogosnak tartotta az észrevételt.  Ezt a csökkentést most végre kell hajtani. A 
kötvényekbıl való élet hosszú távon nem járható.  
A mőszak társaságba való kiszervezését most nem javasolta.  Ezután felkérte a jegyzıt, hogy 
mondja el hozzászólását. 
 
Dr. Labundy Norbert:  A mostani változó helyzetben biztos levonható, hogy állami 
támogatásra nem számíthatunk. Csak a személyi költségeken tudja elképzelni a 
megvalósítását, legalábbis a polgármesteri hivatalnál. Megfontolásra javasolta, hogy  
hivatalnál csak ott legyen köztisztviselı, ahol azt a feladat megkívánja, ahol nem kell mint 
például a mőszaknál ott megbízással is el lehet végezni a munkát. Ma is vannak ilyen 
társaságok mint például a GAMESZ, amely az önkormányzat társasága, de külön vállalkozás 
szerint alkalmaz embereket, de lehet eseti feladatokra is megbízást adni. Hosszú távon nem a 
hivatalnokok feladatai, hogy milyen traktor kell például egy árokásáshoz. Egyetért a 
polgármesterrel, hogy most annyira változó a helyzet, hogy egy-két hónapot még ezzel várni 
kell és ennek pénzügyi vonzatát is meg kell tervezni. 
 
Tóth Gábor: Megköszönte a hozzászólásokat. Javasolta, hogy a panelszámokkal fogadják el 
a koncepciót. 
 
Mondok Ervin:  Költségmegtakarítással kapcsolatban megkérdezte a jegyzı úrtól, hogy a 
továbbiakban  mind a két mőszakist foglalkoztatni kívánja-e? Mivel mind a ketten heti kettı 
napot dolgoznak. A másik pedig a gyámügyi elıadó, a törvény kimondja, hogy nem kötelezı 
felsıfokú végzettséggel alkalmazni köztisztviselıt, tehát már itt is lehetne megtakarítani bért. 
 
Tóth Gábor: Tájékoztatta a testületet, hogy a gyámügyes kolléga elmegy és az ı helyére 
vennének fel, majd középfokú végzettséggel rendelkezıt és akkor már itt lesz megtakarítás. A 
mőszakkal kapcsolatban elmondta, hogy mindenféleképpen csak egyet kell alkalmazni január 
1-tıl és jó lenne, ha a mőszaki feladatok ellátására helybéli találnának. 
 
Balázs Gusztáv: Helyesnek tartja, hogy már elkezdik a költségvetés tárgyalását, érdemes 
ezzel bıvebben foglalkozni. Felhívta a figyelmet, hogy a kiadásokat százalékos arányban 
kellene csökkenteni. A bevételnél pedig el kellene gondolkozni, hogy hogyan lehetne emelni, 
például a díjtételeknél, a közterület használati díjat is megfelelıen kellene hasznosítani.  
A hivatallal kapcsolatban nagyobb elvárásai vannak, például az elıterjesztésekkel 
kapcsolatban. Nem látja a Településfejlesztési, Oktatási, és Jogi bizottságok hozzászólásait.  
A hivatalban különbözı feladatok ellátása ügyében, mint például a mőszaki elıadó, alkalmas 
legyen erre a feladatra és hatósági személyként is szerepelhessen. 
 
Tóth Gábor: Megköszönte a hozzászólást és felkérte a képviselı urat, ha tud alkalmas 
személyt erre a feladatra az terjessze elı. 
 
Dr. Péter Mihály:  Elmondta, hogy a koncepció kiválóan összeállított anyag. Kritikaként 
elmondta, hogy sem 2006-ban sem 2007-ben a jegyzı munkája nem volt olyan amivel 
elégedettek lehettek. Az a gondja, hogy nincs fıállású jegyzı a településnek. Nem látja az 
ügyvédek munkáját, pedig kettı is van.  
Bevételekre is törekedni kellene. A Pénzügyi bizottság tárgyalta a bérleti díjakat. A szolgálati 
lakások díjaival komoly gondjai vannak. Ezek teljesen irreálisak. A nem lakás díjaival 
kapcsolatban pedig mint például az óvoda konyhája még csak 86 ezer forint, a bérleti 
szerzıdésben benne van, hogy mindig emelni kell.  
Kérte, hogy ezeket tárgyalják meg.  



 4

A koncepciót jónak tartotta, viszont elmondta, hogy a részletekben van elveszve a dolog. 
 
Tóth Gábor: Megköszönte a hozzászólást  és javasolta a testület felé, hogy fogadják el a 
koncepciót. A bérleti díjakat pedig egy rendkívüli ülésen megtárgyalják. 
 
Dr. Labundy Norbert:  A bérleti díjakat még ebben az évben el kell fogadni.  
 
 Képviselı-testület 10 igen 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
 
86/20008. (XI.27.) számú Képviselı-testületi határozat 
 
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. Törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 
 
A Képviselı-testület a 2009. évi költségvetési koncepcióját a következı módosításokkal 
fogadja el. 

 
- Az Önkormányzat iparőzési adó bevételét 32 millió Ft-ra javasolja betervezni.  
- A civil szerveztek támogatására a 2009.-es évre a megkapott 2008.-as évi támogatás 10%-  

kal csökkentett összegét javasolja tervezni. 
- Javasolja továbbá a Védınıi épület felújításának költségét (500e.Ft-ot) betervezni a 2009. 

éves költségvetésbe. 
 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: polgármester 
Végrehajtásban közremőködik : jegyzı 
 
 
 

2.) Napirendi pont: Bag Nagyközség Önkormányzat 3/2008. (II.18.) számú 
költségvetési rendelet módosítása (elıirányzat módosítás) 

 
Tóth Gábor: Felkérte Mondok Ervin képviselı urat, hogy tegye meg szóbeli kiegészítését. 
 
Mondok Ervin:  Elmondta, hogy ez egy technikai szavazás lenne. Ezután megkérte Péter 
Jánosnét, hogy mondja el a rendelet módosításával kapcsolatos pénzügyi változásokat. 
 
Péter Jánosné: Többek között elmondta, hogy az Önkormányzati Minisztérium Lakossági 
Közmőfejlesztés támogatás címén jóváhagyott elıirányzata terhére az önkormányzat III. 
negyedévi igénylése alapján 366 eFt központosított támogatást utalt ki, amit a lakosság 
részére ki is fizettek.  
Az alapfokú mővészeti oktatás támogatására írt kiegészítı pályázatra 209 eFt-ot kapott az 
önkormányzat, mellyel megemelték az elıirányzatot. 
A következı módosítás  pedig a normatíva lemondása miatt 5 025 eFt-al kellett csökkenteni 
elıirányzatot, amibıl 2170 eFt óvodai normatíva lemondás, 2 855 eFt pedig  az iparőzési adó 
erıképesség emelkedése miatt elvonás. 
Továbbá a képviselı-testületi és bizottsági tagok közül néhányan lemondtak a 2008. évi 
tiszteletdíjukról, ezért bérjellegő költséget csökkentették. 
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Tóth Gábor: Megköszönte az elıterjesztéssel kapcsolatos kiegészítést, majd felkérte a 
testület tagjait, hogy hozzák meg döntésüket. 
 
 
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 12 igen szavazattal megalkotta a 
11/2008. (XI.28.) számú Költségvetési Rendeletét, amely módosítja a 3/2008. (II.18.) 
számú Költségvetési Rendeletet. (A rendelet jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
 

3.) Napirendi pont: Bag Nagyközség Önkormányzat 2008. III. negyedévi beszámolója 
 
 
Tóth Gábor: Felkérte a Pénzügyi bizottság elnökét, hogy tegye meg szóbeli kiegészítését. 
 
Mondok Ervin:  Elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta a 2008. I-III. negyedévi 
beszámolót és elfogadásra javasolta a testület felé. 
 
Tóth Gábor: Felkérte a képviselıket, hogy hozzák meg döntésüket a beszámolóval 
kapcsolatban. 
 
 
A Képviselı-testület 11 igen és egy tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
 
87/2008. (XI.27.) Képviselı-testületi határozat 
 
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. Törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 
 
A 2008. I-III negyedéves kiadásainak és bevételeinek alakulásáról szóló beszámolót az 
alábbiaknak megfelelıen:  

 
− 659 015 eFt bevétellel 
− 391 166 eFt kiadással   

fogadta el. 
 

Határid ı: azonnal 
Felelıs:  Polgármester 
Végrehajtásban közremőködik : Jegyzı 
 
 
 

5.) Napirendi pont: Megbízási szerzıdés a „Közoktatási Intézmények beruházásainak 
támogatására” KMOP-2007. 4.6.1/2 címő pályázat elkészítése 

Tóth Gábor: Felkérte a jegyzı urat, hogy tegye meg szóbeli kiegészítését az elıterjesztéssel 
kapcsolatban. 
 
Dr. Labundy Norbert: Ez egy kötelezı pályázat, mivel az önkormányzat megnyerte az 
iskola felújításra szóló pályázatát. Januárban kezdıdik el a projekt kivitelezése és most lett 
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idıszerő a szerzıdés aláírása a pályázat írócéggel, aki menedzselni fogja a pályázatot, ennek a 
költségeit a pályázati pénzbıl fedezi az önkormányzat.  
 
 
A Képviselı-testület 11 igen és egy tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
 
88/2008. (XI.27.) Képviselı-testületi határozat 
 
 
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. Törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 
A Képviselı-testület megbízza az Inis Business KFT-t a „Közoktatási Intézmények 
beruházásainak támogatására” KMOP 2007-4.6.1/2 címő pályázat elkészítésével.  
Díjazás a projekt elszámolható költségének maximum 4 %-a legfeljebb 7.980.000.- Ft + ÁFA. 
Sikerdíj az igényelt támogatás 1 %-a. 
 
A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti szerzıdés aláírása. 

 
 

Határid ı: folyamatos 
Felelıs:  Tóth Gábor polgármester 
Végrehajtásban közremőködik : Dr. Labundy Norbert mb. jegyzı, mőszaki csoport, 
pénzügyi csoport 
 
Balázs Gusztáv: Úgy érzi, hogy itt is jelentkezik az a hiány amit már korábban is 
észrevételezett, hogy a Jogi bizottság nem segítette az önkormányzatot.  
Elmondta még, hogy nem látott semmilyen költségvetést és terveket ezzel kapcsolatban. 
 
Tóth Gábor: Felhívta a figyelmet, hogy most készítik a részletes terveket és  költségvetést. 
Van egy költségszám, amivel számoltak a hozzáértık, majd amikor nyertes lesz a pályázat 
akkor kell azt tartalmilag kidolgozni. 
 
 

6.) Napirendi pont: Megbízási szerzıdés a „Kompetencia alapú oktatás, egyenlı 
hozzáférés – Innovatív intézményekben” pályázat megírása 

 
 
Dr. Labundy Norbert:  Van egy képzési program amit kötelezı megpályázni, ezzel is az 
elızı pályázat írócéget kívánják megbízni. 
 
Nagy Jenıné: Kérte a jegyzı urat, hogy az elıterjesztéseket írják alá, vagy legalább egy sk. 
jelet tegyenek mellé. 
 
Tóth Gábor: Megköszönte az észrevételt, melyet jogosnak tart, majd felkérte a jegyzı urat, 
hogy a jövıben az elıterjesztéseket írják alá. 
 
A Képviselı-testület 11 igen és egy tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
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89/2008. (XI.27.) Képviselı-testületi határozat 
 
 
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. Törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 
• A Képviselı-testület megbízza az Inis Business KFT-t a „Kompetencia alapú 

oktatás, egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben” pályázat elkészítésére 
600.000.- Ft + ÁFA díjazás ellenében, amelynek a forrás a kötvénykibocsátás. 

 
• A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti szerzıdés aláírására. 

 
Határid ı: folyamatos 
Felelıs:  Tóth Gábor polgármester 
Végrehajtásban közremőködik : Dr. Labundy Norbert mb. jegyzı, mőszaki csoport, 
pénzügyi csoport- 
 
 
 

7.) Napirendi pont: Kötvény terhére kifizetett számlák 
 
 
Dr. Labundy Norbert:  Tájékoztatta a képviselıket, hogy a könyvvizsgálók is kérték, hogy 
legyen egy kimutatás, hogy mit fizetet ki az önkormányzat a kötvények terhére. Ezt az 
elıterjesztést a pénzügyi csoport elkészítette. 
Ezzel kapcsolatban elmondta, hogy vannak olyan projektek, amibıl majd bevétel lesz és azok 
visszatérülnek a kötvényszámlára, ilyen például a Peresen lévı telek értékesítése, a 
Szılıdombra és az Árokaljára felhasznált összegek. 
 
Tóth Gábor: Reményei szerint is a fejlesztésekbıl visszajön majd a pénz és azok mind 
bekerülnek a kötvényszámlára. 
 
Mondok Ervin:  Tájékoztatta a testületet, hogy még a HEFOP pályázatból is 7,5 millió 
forintot fog kapni az önkormányzat, továbbá az akadálymentesítésbıl is várnak pénzt, melyek 
a kötvényhez lesznek visszatéve. Körülbelül 343.500 eFt kerül vissza az önkormányzathoz.  
 
Tóth Gábor: Felkérte a képviselı-testületet, hogy fogadják el a kötvény kimutatásról szóló 
elıterjesztést. 
 
A Képviselı-testület 9 igen, 2 nem és egy tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
90/2008. (XI.27.) Képviselı-testületi határozat 
 
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. Törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 
A Képviselı-testület elfogadta, hogy az alábbi 2008.01.01-09.30-ig kifizetett számlák a 
kibocsátott kötvényt terheljék. 
 
 



 8

Fejlesztési célra: 
 
 Dátum  Megnevezés  Ft 
 01.04.  Iskola bádogos munkák 693 098 
 01.07. Szt Imre út 7. – gázterv (szolgálati lakás) 195 600 
 01.29. Tornacsarnok ép. Gép. Munkái 1 753 504 
 01.29. Hivatal gázkazán tisztítása 93 600 
 02.21. Akadálymentesítés szakmérnöki nyíl. 336 000 
 03.10. Hivatal építıipari. munkák (pót) 486 000 
 03.18. Vektorális digitális térkép 583 858 
 03.20. Térfigyelı kiépítése 13 259 471 
 04.03. Szılık alja 1 sz. ingatlan vásárlás 6 500 000 
 04.03. Térfigyelı – 2 részlet 3 314 868 
 04.11. Hulladékgazd. és körny. védelmi tagdíj(I.) 233 160 
 04.11. Hulladékgazd. Pályázat elıkészítési ktg. 108 798 
 04.16. Hulladékgazd. és körny. védelmi tagdíj(II.) 234 840 
 04.18. Bag M3 csomópont építés 290 700 
 04.30. Mentıállomás felújítás hozzárjárulás 200 000 
 05.08. Tornacsarnok villany szerelési munkái 345 883 
 05.09. Tornacsarnok kazán garanciális beüzem. 160 000 
 05.20. Közbeszerzési szabályzat beszerzése 60 000 
 05.29. Iskola villanymérı hely átalakítása 113 400 
 06.05. Iskola beton elem szállítás 270 900 
 06.11. Jogi dokumentáció – Árokalja 120 000 
 06.13. Nagy Lászlóné telekfoglaló 700 000 
 06.17. Hivatal telefonközpont szerelés 75 138 
 06.25. Terület rendezési terv módosítás – Árokalja 564 000 
 06.25. Tornacsarnok kazán beüzemelés – ÁFA 32 000 
 06.28. Óvoda lambéria 83 250 
 07.07. Akadálymentesítés tervezési díja 1 440 000 
 07.18. Nagyvölgyi árok híd, beton 106 550 
 07.18. Árokalja körforgalom határrendezés, megosztás 171 000 
 07.18. Óvoda parketta csiszolás 384 000 
 08.06. Hirdetés közzétételi díj – akadálymentesítés 150 000 
 08.06. 1 sz orvosi rendelı szigetelése 450 000 
 08.15. Digitális igazolvány – TAKARNET 96 000 
 08.16. Peres telkek értékbecslése 180 000 
 08.25. 180 Hrsz ingatlan értékbecslése 216 000 
 08.26. Akadálymentesítés közbeszerzési díj lebonyolítása 150 000 
 08.28. Gépi földmunka – Rákóczi Péter 210 000 
 08.29. Akadálymentesítés szakértıi díja 3 192 000 
 09.04. Hulladékgazd. Önrész 2 857 394 
 09.04. Mőv. Ház felújítás, átalakítás tervezése 2 280 000 
 09.05. Telekár visszafizetés – Blaubacher Á. 2 052 487 
 09.08. Csı vásárlás vízelvezetésre 336 000 
 09.10. Akadálymentesítés közbeszerzési díj 150 000 
 09.15. Számítógép vásárlás – védınık 186 680 
 09.16. Gépi földmunkák – árkok 2 396 400 
 09.18. Orvosi rendelı – akadálymentesítés 7 200 000 
 09.22. Telek vásárlás – Hısök tere 3. 938 127 
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 09.23. Óvoda konyha épületgépészeti munkák 4 128 335 
 09.26. Iskola akadálymentesítés – felvonó tervezés 108 000 
 09.29. Iskola pályázat közzétételi díj 153 600 
  Összesen: 60 340 651 
    
Mőködési célra:   
    
 01.07. Kötvény kamat 1 881 403 
 01.29. Galgamente Közbiztonság Alapítvány 100 000 
 01.31. Hitel kamat 326 511 
 02.13. Podmaniczky Mőv. Iskola 2007. évi elsz. 132 000 
 02.18. Járırszolgálat tevékenység 150 000 
 02.21. Csatorna társulás mőködési ktg 300 000 
 02.29. Hitel kamat 289 885 
 02.29. Pannon bérleti díj 119 995 
 03.31. Hitel kamat 318 802 
 04.01. CADHOC ajándékutalvány 518 588 
 04.04. Állami támogatás visszafizetése 4 329 028 
 04.11. GAVIT érdekeltség hozzájárulás 246 332 
 04.16. Csatorna társulás mőködési ktg 300 000 
 04.30. PM Ter. Fejl. Tanács 2008. évi hj. 195 000 
 05.23. Kistérségi logopédia, belsı ell. 705 208 
 06.06. Civilszervezetek támogatása 3 225 000 
 06.12. Tornacsarnok gázdíj 2 151 733 
 06.23. Galga TV 839 982 
 07.08. Állami támogatás visszafizetése 684 082 
 07.08. Jogi tevékenység – Dunai Ügyvédi Iroda 180 000 
 07.08. Kamat – állami támogatás visszafiz. Után 408 144 
 07.10. Pályázati felhívás – tornacsarnok 210 000 
 08.15. Jamrik László szabadságmegváltás 1 020 635 
 08.28. Jogi tevékenység – Dunai Ügyvédi Iroda 180 000 
  Egyéb kisebb értékő kiadások 847 021 
  Összesen 19 659 349 
 
  MINDÖSSZESEN 80 000 000 

 
    

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

8.) Napirendi pont: Római Katolikus Templom külsı világítására érkezett árajánlat 
 
 
Tóth Gábor: Javaslatot, véleményt kért a testülettıl az elıterjesztéssel kapcsolatban. 
 
Balázs Gusztáv: Javasolta, hogy elıbb az Egyház Tanács tárgyalja meg az elıterjesztési 
anyagot. 
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Dr. Péter Mihály:  Elmondta, hogy már tájékoztatást adott a templom külsı világítása 
ügyében  az egyház ülésén, továbbá a megyével is tárgyalt. Közvilágítási oszlopra kerülnének 
a reflektorok, ezt vagyonvédelmi szempontból is meg kell lépni.  
 
Balázs Gusztáv: Véleménye szerint mindennek meg kell, hogy legyen az alapja, Még terv 
sem készült, azt sem tudják, hogy majd engedélyezni fogják-e? 
 
Dr. Péter Mihály:  Tájékoztatta a testületet, hogy már az ÉMÁSZ-al is le van egyeztetve, a 
tervek lassabban készülnek el mint a kivitelezés. 
 
Tóth Gábor: Felkérte a képviselıket, hogy fogadják el a templom külsı világításáról szóló 
elıterjesztést. 
 
A Képviselı-testület 10 igen, egy nem és egy tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
 
91/2008. (XI.27.) Képviselı-testületi határozat 
 
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. Törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 
 
A Római Katolikus Templom külsı világítás felszerelésének árajánlatát – DELI-VILL KFT. 
2191.Bag, Szent András u. 24. – bruttó 407.356 Ft-ban elfogadta. 
 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: Tóth Gábor polgármester 
Végrehajtásban közremőködik:  Dr. Labundy Norbert mb. jegyzı, pénzügyi csoport 
 
 

9.) Napirendi pont: Ravatalozó átépítéséhez pályázat beadása 
 
Tóth Gábor: Tájékoztatta a testületet, hogy most van lehetıség pályázni ravatalozó 
felújítására, építésére, majd felkérte a jegyzı urat, hogy tegye meg szóbeli kiegészítését az 
elıterjesztéssel kapcsolatban.  
 
Dr. Labundy Norbert:  Az volt a feladat, hogy milyen módon tudnák átépíteni a ravatalozót 
és ehhez milyen pályázati lehetıségek vannak. Meg volt határozva az az összeg, hogy 
mennyit kaphat egy falu, az az összeg kb. 7-8 millió forintot jelent. Ehhez kellett szabni a 
terveket. 
 
Mondok Ervin:  Elmondta, hogy három bizottság is tárgyalta a ravatalozó felújítását. Azt 
kérték a tervezıtıl, hogy a testületi ülésre egy olyan terv készüljön, amelyre a képviselıknek 
rálátásuk lesz. 
A Pénzügyi bizottság javaslata, hogy az önkormányzat adja be a ravatalozó felújítására szóló 
pályázatát. 
 
Tóth Gábor: Ezután felkérte Hayde Ervin tervezıt, hogy egy pár mondatban ismertesse az 
által elkészített terveket. 
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Hayde Tibor Ervin : A felkérésre elkészített egy felújítási tervet a ravatalozóra, melyet a 
képviselıknek bemutatott. 
Elmondta, hogy szeretné a helyi lehetıségeket kihozni és kizárólag fából szeretné megépíteni. 
 
Tóth Gábor: Megköszönte a tervezı gyors és rugalmas munkáját. Majd felkérte a képviselı-
testületet, hogy a bemutatott tervek alapján hozzák meg döntésüket. 
 
A Képviselı-testület 11 igen és egy tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
 
92/2008. (XI.27.) Képviselı-testületi határozat 
 
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. Törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 
 
A Képviselı-testület javasolja a bagi Ravatalozó átépítéséhez pályázat beadását, melynek 
tervezési díja bruttó 1.800.000.- Ft azaz Egymillió-nyolcszázezer forint. 
Tervezési díj önkormányzati kötvény terhére. 

 
 

 
Határid ı: folyamatos 
Felelıs:  Tóth Gábor polgármester 
Végrehajtásban közremőködik : Dr. Labundy Norbert mb. jegyzı, mőszaki csoport, 
pénzügyi csoport 
 
 

10.) Napirendi pont: Egyebek – Járırszolgálatra megbízás 
 
Mondok Ervin:  Tájékoztatta a képviselıket, hogy a tavalyi év mintájára megint meg kellene 
szervezni karácsony és új év között egy járırszolgálatot. A bizottság ezt a témát megtárgyalta 
és 350 ezer forint keret erejéig elfogadásra javasolta a testületnek. 
 
Dr. Labundy Norbert:  December 24.-e és január 2.-a között lenne a járırszolgálat számításai 
szerint ez 50 órát foglal magába 450 ezer forintra jött ki. 
 
Tóth Gábor: Javasolta, hogy egy keretösszeget fogadjanak el, maradjon a 350 ezer forint az 
ünnepi járırszolgálatra. Megkérdezte, hogy tudja-e támogatni ezt az összeget a testület? 
 
A Képviselı-testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 
93/2008. (XI.27.) Képviselı-testületi határozat 
 
 
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. Törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 
A Képviselı-testület karácsonyi járırszolgálatra, melynek idıpontja:  2008. december 24.-tıl 
– 2009. január 2.-a, amely 50 óra szolgálati idıt foglal magába. 
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A járırszolgálatra 350.000.- Ft-ot javasolt a testület a kötvény terhére kifizetésre. 
 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: Tóth Gábor polgármester 
Végrehajtásban közremőködik:  Dr. Labundy Norbert mb. jegyzı, pénzügyi csoport 
 
 
 
Egyebek – Gödöllıi Rendırkapitányság kérelme: Bag településen szolgálatot teljesítı körzeti 
megbízott részére szolgálati lakás ügye 
 
 
Tóth Gábor: Elmondta, hogy a gödöllıi rendırkapitánytól még egy KMB-t kért. Ez ügyben 
írt levelet Dr. Mihály István rendırezredes, hogy van egy fiatal rendır, aki ellátná ezt a 
feladatot, de sajnos nincs lakása. A Patak utcai szolgálati lakással ezt meg tudná oldani az 
önkormányzat, amennyiben a testület támogatja. 
 
Mondok Ervin:  Tájékoztatta még a testületet, hogy az élettársával jönne, addig venné 
igénybe, amíg albérletet nem találnak Bagon. 
 
Dr. Péter Mihály:  Tájékoztatta a testületet, hogy tudna albérletet, ott van a egyház 
kántorlakása. 
 
Tóth Gábor: Ezután felkérte a testületet, hogy hozzák meg döntésüket a szolgálati lakás 
ügyében. 
 
A Képviselı-testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 
94/2008. (XI.27.) Képviselı-testületi határozat 
 
 
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. Törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 
A Gödöllıi Rendırkapitányság kérelmére az aszódi Rendırırs állományába tartozó Bag 
székhelyen szolgálatot teljesítı körzeti megbízott részére szolgálatteljesítésének idıtartamára 
szolgálati lakást biztosít, Bag Patak u. 9. sz. önkormányzati lakásban. 
 
 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: Tóth Gábor polgármester 
Végrehajtásban közremőködik:  Dr. Labundy Norbert mb. jegyzı, pénzügyi csoport 
 
 
Egyebek – PVCSV közmővagyon rendezés ügye 
 
Tóth Gábor: Tájékoztatta a képviselı-testületet, hogy az önkormányzat területén lévı kutak 
tulajdonjogát kellene visszajegyeztetni. A Magyar Állam tulajdonában és a Pest Megyei Víz- 
és Csatornamő Vállalat kezelésében voltak az elıterjesztésben felsorolt kutak. A 
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közmővagyont képezı ingatlanok tulajdoni viszonyainak rendezésérıl kell határozni a 
testületnek.   Ezután felkérte a testület tagjait, hogy az elıterjesztésben foglaltak szerint 
hozzák meg döntésüket. 
 
A Képviselı-testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 
95/2008. (XI.27.) Képviselı-testületi határozat 
 
 
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. Törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 
 
A Pest Megyei Vagyonátadó Bizottság 55.011-16/1992.PCSV. számú határozatával 1992. 
december 31-i hatállyal Aszód, Kartal, Iklad, Domony, Bag, Tura, Hévízgyörk, Galgahévíz, 
Galgamácsa, Vácegres, Váckisújfalu települések önkormányzati tulajdonába adta az alábbi 
korábban Magyar Állam tulajdonában és a Pest Megyei Víz- és Csatornamő Vállalat 
kezelésében volt alábbi közmővagyont. 
Aszód, 11. sz. mélyfúrású kút/K-48 (külterület 030/5.hrsz. kivett vízmő) 
Aszód, 1.sz. mélyfúrású kút/B-33 (belterület 886 hrsz, kivett vízmő) 
Bag, 8. sz. mélyfúrású kút K/10 (külterület, 0186/2, kivett vízmő) 
Bag, 7. sz. mélyfúrású kút /K-9 (külterület, 0186-3, kivett vízmő) 
Galgamácsa, 2x500 m3-es medence (külterület, 07/5, kivett vízmő) 
Vácegres, 2x100 m3-es medence (külterület 068/4, kivett vízmő). 
 
Bag Önkormányzatának Képviselı-testülete kifejezi azon szándékát, hogy a Galgamenti 
Viziközmő Kft. tagjaival a jelen határozatban foglalt közmő vagyont képezı ingatlanok 
tulajdoni viszonyainak rendezésérıl és ennek megfelelı ingatlan-nyilvántartási bejegyzésérıl 
az alábbi tulajdoni hányadok szerint megállapodjon: 

• Aszód Város Önkormányzata: 1508/10000 
• Bag Nagyközség Önkormányzata: 1077/10000 
• Domony Község Önkormányzata: 578/10000 
• Galgahévíz Község Önkormányzata: 748/10000 
• Galgamácsa Község Önkormányzata: 544/10000 
• Hévízgyörk Község Önkormányzata: 828/10000 
• Iklad Község Önkormányzata: 624/10000 
• Kartal Nagyközség Önkormányzata: 1451/10000 
• Tura Város Önkormányzata: 2886/10000 
• Vácegres Község Önkormányzata: 318/10000 
• Váckisújfalu Község Önkormányzata: 238/10000 

 
 
 
A Képviselı-testület felhatalmazza Tóth Gábor polgármestert, hogy a fentiek alapján a 
tulajdoni viszonyok rendezésérıl készült megállapodást az Önkormányzat képviseletében 
aláírja. 
 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: Tóth Gábor polgármester 
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Végrehajtásban közremőködik:  Dr. Labundy Norbert mb. jegyzı, mőszaki csoport, 
pénzügyi csoport 
 
Tóth Gábor: Felhívta a figyelmet, hogy a tél közeledtével  
Dr. Péter Mihály:  Tájékoztatta a testületet, hogy kellene egy olyan szerkezet az 
önkormányzatnak, amivel bizonyos munkákat el tudnak végezni. Területei vannak az 
önkormányzatnak. Öt millió forintért lehetne traktort vásárolni, amivel el lehetne végezni 
bizonyos munkákat – fıkaszálás, hó eltakarítás, stb. – Elsı lépésben vonólap megvételét 
javasolta, ennek az ára 479.000 Ft plusz ÁFA. 
 
Tóth Gábor: Ezután felkérte a testületet, hogy hozzák meg döntésüket. 
 
96/2008. (XI.27.) sz. Képviselı-testületi határozat 
 
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. Törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 
 
Az önkormányzat részére 479.000 Ft + ÁFA összeggel elfogadta traktorra szerelhetı vonólap 
vásárlását. 
 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: Tóth Gábor polgármester 
Végrehajtásért felelıs: Dr. Labundy Norbert mb. jegyzı 
 
A polgármester ezután megköszönte a képviselık jelenlétét és az ülést bezárta. 
 
 

-k.m.f.- 
 
 
 

  Tóth Gábor     Dr. Labundy Norbert 
                       polgármester                mb. jegyzı 
 
 
 

Jegyzıkönyvi hitelesítık 
 
 
 

  Dr. Péter Mihály    Antal Istvánné 
  alpolgármester    képviselı 
 
 
 
 
 


