
J E G Y Z İ K Ö N Y V  
 
 
 

Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének rendkívüli 2009. január 28.-
i  ülésén. 
 
Jelen vannak:  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 
 
 
Polgármester úr távollétében tisztelettel köszöntötte Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester  a 
képviselıket, és a meghívott vendégeket. Megállapította, hogy hiányzik még Nagy Jenıné 
képviselı, az ülésen 10 fı van jelen, így  az ülés határozat képes. 
Ezután jegyzıkönyvi hitelesítıkre tett javaslatot Fodor Mihály és Kiss József képviselıkre. 
 
 
A Képviselı-testület 8 igen és 2 tartózkodás mellett jegyzıkönyvi hitelesítıknek elfogadta 
Fodor Mihályt és Kiss Józsefet. 
 
Ezután a alpolgármester ismertette a napirendi pontokat és kérte annak elfogadását. 
 
A Képviselı-testület 10 igen szavazattal elfogadta a napirendi pontokat. 
 
Balázs Gusztáv: A napirendi pontok tárgyalása után kérdése lenne. 
 
 

Napirendi  pontok 
 

Tárgy:          Elıadó: 
 
1.) Szennyvízelvezetés és tisztítás c. pályázat   Dr. Labundy Norbert 
         mb. jegyzı 
 
2.) Egyebek        Dr. Labundy Norbert 
         mb. jegyzı 
 
 

1.) Napirendi pont: Szennyvízelvezetés és tisztítás c. pályázat 
 
Dr. Balatoni Gyöngyi:  Elmondta, hogy 2006 óta már háromszor szavaztak ebben az ügyben, 
csak mindig újabb lépéseket kell jóváhagyni, majd felkérte a jegyzı urat, hogy tegye meg 
szóbeli kiegészítését az elıterjesztéssel kapcsolatosan. 
 
Dr. Labundy Norbert:  Egy Európai Uniós pályázatot kell kiegészíteni a résztvevı 
önkormányzatok jogi személyiségi társulást kell, hogy alakítsanak, ehhez kell egy 
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megállapodás és a társulás alapító okiratát kell elfogadni. Lényegében egy formális dologról 
van itt szó. 
  
Dr. Balatoni Gyöngyi: Lényege az, hogy ne olvadjon bele a galgamácsai költségvetésbe, egy 
külön cégnevén fog menni az elszámolás. 
 
Mondok Ervin:  Megkérdezte, hogy a 4.677 eFt-ot be kell építeni az önkormányzat 
költségvetésbe és, hogy lakosság arányában lett-e kiszámolva? 
 
Dr. Balatoni Gyöngyi: Tájékoztatta a testületet, hogy ez már jóváhagyott összeg be van 
építve, ez az önerı és akkor kell majd fizetni, amikor építésre kerül  sor. Az összeg lakosság 
arányában lett megállapítva. 
 
Balázs Gusztáv: Megint egy projekt van elıttük, nem vállalja a támogatását, mivel egyik 
bizottság véleményét és a hivatal véleményét sem találta az elıterjesztés mellett. Sajnálja, 
hogy hónapok óta nincs itt a testületi üléseken  a hivatal mőszaki tanácsadója. Egészségre 
káros, a falunak beépítésre szánt területét korlátozza.  
Meggyızıdése, hogy ez nem hiányzik a falunak, akármilyen modern létesítésrıl is van szó. 
Vannak olyan dolgok amihez mőszaki ismeretség kellene. Szerzıdések vannak érvényben a 
viziközmővel, ezeknek az anumálásáról szó sincs. 
 
 
Nagy Jenıné képviselını az ülésre megérkezett. 
 
 
Dr. Balatoni Gyöngyi: Elmondta, hogy ezt a szerzıdést 2007. december 20.-án aláírták. 
Ebben benne van a komposztáló költsége is, ez az önkormányzat önrésze. Nem megoldás, 
hogy az itt ülepített  szennyvizet áthordják Hévízgyörkre és ott kiterítik. Azért fogadták ezt el 
mert egy zártrendszerben fogják komposztálni és száraz anyagként ki lehet majd hordani, 
olyan területre, ahol nem élelmiszert fognak termelni. Amennyiben most azt mondják, hogy 
nem fogadják el, akkor a csatlakozó faluknak a csatornázási terveit húzzuk át.  
Ebben az ügyben már ez a negyedik szavazás  amikor a megerısítést várják. Lényege az, 
hogy akkor tudnak ehhez a pénzhez hozzájutni, ha most elfogadjuk a megállapodást és az 
alapító okiratot. 
 
Katona Károly:  Elmondta, hogy annak idejét ı sem szavazta meg ezt a témát. Ez a hulladék 
közepesen szennyezett, nehézfémeket is tartalmaz. Itt nagy mennyiségrıl van szó! Máshol 
menekülnek az ilyen dolgoktól, itt pedig elfogadták. Most sem fogja megszavazni, mert Pest 
megye fekáliája jön ide. 
 
Antal Istvánné: Felhívta a képviselık figyelmét, hogy Ritecz György a Galgamenti 
Vizközmő igazgatója annak idején elmondta, hogy ez egy technikai szavazás lesz a testület 
részérıl. A szennyvíztisztítónak törvényi kötelezettsége van, hogy teljes körően befejezzék a 
szennyvíztisztítót, ez azt jelenti, hogy a komposztálót is meg kell építeni. 
 
Dr. Péter Mihály:   Azt kell látni, hogy Püspökhatvanba a térségnek van szennyvíztisztítója, 
Acsán van a térségnek szennyvíztisztítója. Valamennyi telepet a bagi  Galgamenti Viziközmő 
Kft pályázat útján nyerte el az üzemeltetését és csak ez az oka, hogy itt építik meg a telepet. 
Minden egyes telep mellé nem lehet egy iszapfeldolgozót építeni.  
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Azt kell, majd megakadályozni, hogy ennek a kapacitása ne épüljön ki más településeken 
keletkezett iszapnak az itteni kezelésével. 
Javasolta, hogy fogadják el az elıterjesztést. 
 
Mondok Ervin:  Elmondta, hogy az EU-ban szigorúan veszik a környezetszennyezést, 
amennyiben nem megfelelıen kezelik akkor büntetnek. Nem régen büntették meg Kartalt, 
Verseget is ötvenmillió forintra ebben az ügyben. 
 
Dr. Balatoni Gyöngyi: Ezután felkérte a testületet, hogy hozzák meg döntésüket elıször a 
megállapodásról, majd az alapító okiratról. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
 
1/2009. (I. 28.) 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 Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadta a Galga-menti Viziközmő 
Beruházást Lebonyolító és Üzemeltetı Társulás létrehozására szóló megállapodást. 
 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: Tóth Gábor polgármester 
Végrehajtásban közremőködik:  Dr. Labundy Norbert mb. jegyzı, mőszaki tanácsadó 
 
 
A Képviselı-testület 8 igen, 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
 
2/2009. (I. 28.) 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 Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadta a Galga-menti Viziközmő 
Beruházást Lebonyolító és Üzemeltetı Társulás Alapító Okiratát. 
 
 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: Tóth Gábor polgármester 
Végrehajtásban közremőködik:  Dr. Labundy Norbert mb. jegyzı, mőszaki tanácsadó 
 
 
Dr. Balatoni Gyöngyi: Felkérte a jegyzı urat, hogy az egyéb napirendi pontokat terjessze a 
testület elé. 
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2.) Napirendi pont: Egyebek – Ajánlattételi felhívás Bag község kommunális 

hulladékának összegyőjtésére, elszállítására és elhelyezésére 
 
Dr. Labundy Norbert:  Elmondta, hogy az egyik legfontosabb dolog a hulladékszállítás 
közbeszerzés ügye.  
Tájékoztatta a képviselıket, hogy december 18.-án errıl már született döntés.  
Az ülés elıtt kiosztásra került egy tájékoztató anyag, amely az ajánlattételi fölhívás szövege: 
lényege 2009. április 1-tıl kezdıdne a szerzıdés idıpontja és 2009. december 31.-ig tartana a 
szerzıdés a nyertes pályázóval.  
Most egy három fıs bizottságot kell kijelölni a közbeszerzésre. Javasolta a testületnek Dr. 
Péter Mihály alpolgármestert, Mondok Ervin és Dénes Miklós képviselıket bizottsági 
tagoknak.  
 
Dr. Péter Mihály alpolgármester, Mondok Ervin képviselı és Dénes Miklós képviselı 
elfogadták  a bizottsági munkát. 
 
Dr. Péter Mihály:  Tájékoztatta a testületet, hogy tegnap volt ebben a témában közgyőlés. A 
beruházás igen nagy ütemben elkezdıdött. Már az üzemeltetésre vonatkozóan is elkezdıdött a 
kidolgozás, szintén a társulási tanács tagjaiból fog alakulni egy bizottság. A társulás már 
szeretne segíteni a településeknek a lerakásokkal kapcsolatosan. 
Amikor ezt a határozatot elfogadták, hogy a pályázat ki lesz írva, volt itt az AVE-tıl 
képviselı. Kiderült, hogy több  települést félre informáltak. Egyenlıre az AVE Hungária sem 
tud beszállítani Helyıpapiba, csak győjtıállomásokra tud beszállítani. 
A hulladéklerakó helyzete úgy áll mind Nógrádmarcaliban, mind Kerepesen, hogy 2009. év 
végére el fog készülni. Tehát gyakorlatilag csak egy évre kell a szolgáltatási szerzıdést 
megkötni a nyerı pályázóval. 
 
Mondok Ervin:  Elmondta, hogy Domony, Kartal, Hévízgyörk megkötötte az AVE-vel 
szerzıdést. Tudomására jutott, hogy a mostani szállító vállalkozását is megvásárolják, ha ez 
bekövetkezik, akkor nem tudja, hogy ki fogja szemét szállítást elvégezni.  
 
Dr. Labundy Norbert : A szerzıdés kötelezi az új szállítót is. 
 
Dr. Péter Mihály: Nem probléma, mert az aszódi Gamesznak  van szabad kapacitása. 
 
  
Egyebek: Étkezési térítési díjak 2009. évi 
 
Dr. Balatoni Gyöngyi: Decemberi ülésen nem született döntés az étkezési térítési díjakról. 
Ezért van most a testület elıtt a térítési díjak.  
Felkérte a képviselı-testületet, hogy a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján fogadják el az 
elıterjesztést. 
 
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 11 igen szavazattal megalkotta az 
1/2009. (01.30.) számú Étkezési térítési díjakról szóló rendeletét. (Rendelet a jegyzıkönyv 
mellékletét képezi.) 
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Egyebek: Óvoda kérelme munkaidı csökkentésre  
 
Dr. Labundy Norbert:   Elmondta, hogy az óvoda kérelmet nyújtott be a testületnek, 
melyben a közoktatási törvény alapján lehetıség van egy órával csökkenteni a heti kötelezı 
munkaidıt. Jelenleg 32 órás a heti munkaidı, ezt kellene a testületnek csökkenteni 31 órásra. 
Kérte a testület fogadják el az óvoda kérelmét. 
 
Dr. Balatoni Gyöngyi: Felkérte a testületet, hogy hozzák meg döntésüket az óvoda munkaidı 
csökkentésérıl. 
  
A Képviselı-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 
3/2009. (I. 28.) 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 Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadta Bag Napközi-otthonos Óvoda 
ledolgozási idı kérelmét.  
Ezért a 32 órás ledolgozási idıt, 31 órára csökkenti a közoktatási törvény alapján. 
 
 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: Tóth Gábor polgármester 
Végrehajtásban közremőködik:  Dr. Labundy Norbert mb. jegyzı, óvodavezetı 
 
 
Egyebek: Általános Iskola térítési díj ügye 
 
 
Dr. Labundy Norbert:  Az iskola igazgatójától jött kérelem, melyben a 2009/2010-es  
tanévtıl a mővészeti tagozat térítési és tandíját kell meghatározni. 
 
Fodor Mihály : Elmondta, hogy kevés a tandíjas gyermek az iskolában. Félévente hatezer 
forint lenne a térítési díj.  
Minden mővészeti tagozatos gyermeknek térítési díjat kell fizetni, ha nem fizet akkor azt 
normatív támogatást, mely utána jár nem kapják meg. Körülbelül harminc gyermeket érint.  
 
Balázs Gusztáv: Ebben a témában tartózkodni fog, mivel ezzel kapcsolatban nincs 
elıterjesztés. 
 
Fodor Mihály: Tájékoztatta a jelenlévıket, hogy ezt a kérelmet nem szánta a testület elé 
hozni.  
 
Dr. Labundy Norbert:  Mivel térítési díjakról van szó, ezért hozta be a testület elé.  
 
Nagy Jenıné: Elmondta, hogy ezt, majd a költségvetés tárgyalásánál kell megtárgyalni. 
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Dr. Labundy Norbert:  Tehát ebben a témában, most nem kell dönteni, mivel ez a kérelem, a 
költségvetéshez lett szánva. 
 
Tájékoztatásul elmondta, hogy Sisák Zoltánnak 2009. január 31.-vel megszőntetik a 
jogviszonyát.   Szőcs Ervin maradna mőszaki tanácsadóként, megbízási díjjal, hetente négy 
napot és pénteken szükség szerint itt lesz.  A testületi üléseken mindig jelen lesz, amikor 
mőszaki kérdésekkel foglalkoznak. 
 
Határozatot kellene hozni  a testületnek, hogy Dr. Furulyás Ibolya ügyvédnı megbízási 
szerzıdését felbontsák, nem váltotta be a hozzá főzött reményeket.  
Javasolta a testületnek, hogy 30 napos idıvel fogadják el a szerzıdés felbontását. 
 
Balázs Gusztáv: Ezzel a javaslattal egyetért, támogatja, hogy egy jogi képviselı legyen, de 
eseti megbízással. 
 
Dr. Balatoni Gyöngyi: Felkérte a képviselıket, hogy szavazzanak, elfogadják-e Dr. Furulyás 
Ibolya megbízási szerzıdésének 30 napos határidıvel való felmondását. 
 
A Képviselı-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 
4/2009. (I. 28.) 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 Önkormányzata a Dr. Dunai Ügyvédi Iroda képviseli Dr. Furulyás Ibolya 
2008. június 26.-án kötött megbízási szerzıdést 2009. január 31.-vel felmondja, illetve 
visszavonja. 
 
Felkéri Dr. Furulyás Ibolyát, hogy a soron következı képviselı-testületi ülésen számoljon be 
elvégzett munkákról, illetve ez ideig a nála lévı önkormányzati iratokat szolgáltassa vissza. 
 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: Tóth Gábor polgármester – Dr. Labundy Norbert mb. jegyzı 
Végrehajtásban közremőködik : Dr. Labundy Norbert mb. jegyzı 
 
 
Dr. Péter Mihály:  Elmondta, hogy amit most elkövetett ÉMÁSZ az fölháborító. A Petıfi 
téren, a park közepén áthúzott egy három szálas drótot, a járda mellé tette közvetlenül az 
oszlopot és mind ezt tette a hivatal asszisztálásával. A bejáráson konkrétan Szőcs Ervin vett 
részt. Úgy látja, hogy nem érzi magáénak a falut. Az elızetes egyeztetéseknél ezeket mind 
kilehetett volna kerülni. 
Továbbá nehezményezi, hogy az ÉMÁSZ többszöri bejelentésre sem jön ki megszerelni a 
közvilágítást. 
 
Dr. Labundy Norbert:  Megkérdezte, hogy kellene egy ilyen ügyben eljárni? Össze kell hívni 
egy ülést?  
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Dr. Péter Mihály:  A TÉK Bizottságot kell meghívni egy ilyen bejárásra.  
 
Dr. Labundy Norbert:  Utána fog nézni, hogy mit lehet ebben az ügyben tenni. 
 
Mondok Ervin:  A közvilágítással kapcsolatban elmondta, hogy a hivatal átalányt fizet. 
Összeszámolta, hogy jelenleg is a fı úton nyolc lámpa nem ég – a mellék utcákat még nem is 
számolta - hová kellene fordulni ezzel kapcsolatban? 
 
Nagy Jenıné: Észrevételt mondott el ezzel kapcsolatban. Az akadálymentesítés kapcsán az 
ÉMÁSZ közvilágítást szerelt át. Ebben a kérdésben érintett volt, mivel ott lakik. Elemi 
dolognak tartja, hogy az ott lakókat ilyen eseményrıl értesítsék.  
 
Dr. Labundy Norbert: Errıl az  ÉMÁSZ-nak kell értesítést küldeni a lakosoknak. 
  
Tájékoztatta a testületet, hogy a Zöldhídtól érkezett egy levél, amelyben közlik, hogy 
pénteken 10 órakor kijönnek és kijelölik közösen a hivatallal a hulladékgyőjtı szigetek helyét.  
Ehhez kért a segítséget képviselıktıl. 
 
Dr. Péter Mihály:  A meglévı hulladékszigeteket át kell építeni, mivel most egy fix győjtı 
dobozok vannak, az új pedig gurulós lesz. Tehát az új telepeket ehhez kell kiépíteni. A 
településre hat darab kerül, ki kell jelölni a helyeket, hogy hová kerüljenek.  
 
Nagy Jenıné: Ehhez a témához egy alapos bejárást van javasolt,  a TÉK Bizottság  
közremőködésével. 
 
Dr. Labundy Norbert:  A hulladékszigetek elhelyezése ügyében  egy másik idıpontot fog 
kérni. 
 
Balázs Gusztáv: Kérdést szeretne feltenni. Jó lenne ha a jövıt illetıen a polgármester 
beszámolna azokról a dolgokról amik megvalósultak, elképzelésekrıl. Sok olyan dolog van 
amit nem tudnak követni. Például: munkavédelem kapcsán, amelyet kistérség végzett, 
megtörtént-e a szerzıdés aláírása a Peres-i telkek ügyében, továbbá nem tudják, hogy az a 
bizonyos 31 millió forint átkerült-e a számlára, stb? Ezekre szeretne választ kapni. 
 Javasolja a képviselı-testület fogalmazza meg és kérjék meg a polgármester urat arra, hogy 
egy rövid beszámolóban számoljon be a végrehajtott feladatokról.  
 
Dr. Péter Mihály:  Szeretne ehhez csatlakozni és kéri, hogy a jogi képviselık írják le, hogy 
milyen munkát végeztek el. 
Továbbá javasolta, hogy meg kellene hirdetni az önkormányzati telkek eladását. 
 
Nagy Jenıné: Szintén csatlakozik az elıtte szólókhoz és tájékoztatást kér a hozott 
határozatok végrehajtásáról. 
Megkérdezte, hogy a Malom utcánál úgy lett-e kimérve a terület, hogy a vízelvezetés is 
megoldódjon?  
 
Dr. Labundy Norbert:  Tájékoztatta a képviselı nıt, hogy úgy van kimérve a terület, hogy a 
vízelvezetés is megoldódik.  
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Mivel nem volt több hozzászólás, vélemény Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester 
megköszönte a részvételt és az ülést bezárta. 
 
 
 

-k.m.f.- 
 
 
 

                   Dr. Balatoni Gyöngyi    Dr. Labundy Norbert 
                   alpolgármester     mb. jegyzı 
 
 
 

 
Jegyzıkönyvi hitelesítık: 

 
 
 

Fodor Mihály                      Kiss József 
                                           képviselı                             képviselı 
 
 
 


