JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli 2008. február
12.-i rendkívüli ülésén.
Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester, Antal
Istvánné, Balázs Gusztáv, Dénes Miklós, Fodor Mihály, Katona Károly, Kiss József, Nagy
Jenőné, Nagy Tiborné, Mondok Ervin képviselők.
Meghívottak: Dr. Labundy Norbert mb. jegyző
Tóth Gábor polgármester úr tisztelettel köszöntötte a képviselőket, és a meghívott
vendégeket. Megállapította, hogy Dr. Péter Mihály alpolgármester úr, az ülésen 11 fő van
jelen, így az ülés határozat képes.
Ezután jegyzőkönyvi hitelesítőkre tett javaslatot Nagy Jenőné és Nagy Tiborné
képviselőkre.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadta jegyzőkönyvi hitelesítőknek Nagy Jenőné és
Nagy Tiborné képviselőket.
Mondok Ervin: Javaslata volt a napirendi pontok elfogadása előtt, hogy a harmadik
napirendi pontot tárgyalják – a Galga Televízió műsortámogatási, gyártási ajánlata 2009 évre
- meg elsőként, mivel ez a napirendi pont érinti a költségvetést.
Ezután a polgármester ismertette a napirendi pontokat és kérte annak elfogadását.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadta a napirendi pontokat.

Napirendi pontok
Tárgy:
1.) A Galga TV műsortámogatási, gyártási ajánlata 2009 évre

Előadó:
Dr. Labundy Norbert
mb. jegyző

2.) Bag Nagyközségi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Dr. Labundy Norbert
tárgyalása
mb. jegyző
3.) A Vasutas Szakszervezet turai Nyugdíjas Csoportjának
támogatási kérelme

Dr. Labundy Norbert
mb. jegyző

4.) Helyi rendelet létrehozása a Szociálpolitikai kerekasztal
megalakításáról

Dr. Labundy Norbert
mb. jegyző

5.) Egyebek

Tóth Gábor
polgármester
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1.) Napirendi pont: A Galga Televízió műsortámogatási, gyártási ajánlata 2009. évre
Tóth Gábor: Felkérte a jegyző urat, hogy tegye meg szóbeli kiegészítését az előterjesztéssel
kapcsolatosan.
Dr. Labundy Norbert: Elmondta, hogy a mostani árakból négy darab testületi ülést tudnak
finanszírozni a beállított egymillió forinttal, ez azt jelenti, hogy negyedévente lenne egy
testületi ülés közvetítve.
Mondok Ervin: Tájékoztatta a testületet, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a
műsorszolgáltatást. Állást kell foglalni abban, hogy milyen állami ünnepek és faluval
kapcsolatos események legyenek rögzítve. A költségvetésben most egymillió forint van
beépítve, de nincs rögzítve, hogy milyen események legyenek közvetítve.
Katona Károly: Sajnálattal vette tudomásul, hogy ide jutott az önkormányzat. A lakosság
szélesebb körben volt tájékoztatva, amikor a testületi ülések közvetítve voltak. Szerinte nem
kellene oly módon szórni a pénzt, hogy két műszakist, két ügyvédet is alkalmaz az
önkormányzat. Javaslata volt, hogy inkább máshonnan vonjanak el pénzt, azzal hogy
negyedévenként lenne közvetítés nem ért egyet.
Fodor Mihály: Megkérdezte, hogy miért kell éves finanszírozást kötni? Lehet-e olyan
szerződést kötni, amelyet havonta lenne? Továbbá elmondta nem biztos, hogy két órásnak
kell lennie egy testületi ülésnek, mivel a bizottsági üléseken minden aprólékosan
megtárgyalnak. Véleménye szerint egy-egy ülés 1 – 1,20 óráig tart. A hozzászólásokat
kellene rövidebbre fogni, de ezzel nem akarja a vélemény szabadságot korlátozni.
Tóth Gábor: Visszautasította, a pénzszórást, mivel sorozatosan olyan dolgokkal kellett
foglalkoznia, amihez
„mankókra” – ügyvédek alkalmazása - kellett támaszkodnia.
Maximálisan támogatja Fodor képviselő úr javaslatát. Most egy keretösszeget kell elfogadnia
a testületnek. Négy testületi ülés lenne közvetítve, a többit pedig úgy kell meghatározni,
ahogyan Fodor Mihály javasolta.
Katona Károly: Megkérdezte, hogy mit mondott olyat, ami nem igaz?
Tóth Gábor: Felkérte a képviselő urat, hogy írásban jelezze, hogy mit tett eddig a faluért!
Mondok Ervin: Közölte a testülettel, hogy a Pénzügyi Bizottság csak javasolta a négy
testületi ülés közvetítését.
Antal Istvánné: Elmondta, hogy az ülések nyilvánosak, továbbá biztosítani kellene a
lakosságnak, hogy lássák a testületi üléseket. Javasolta, hogy egyenként kössön szerződést az
önkormányzat a Galga TV-vel.
Támogatja, hogy egy összefoglalót készítsen a Galga TV az ülésekről.
Mondok Ervin: Javasolta, hogy emeljék föl az összeget másfélmillió forintra.
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Balázs Gusztáv: Szintén helyesnek tartja Fodor Mihály képviselő úr ötletét. Továbbá
egyetért Katona Károly képviselő úrral is. Nem éri meg a testületnek, ha elvonják a
nyilvánosságot. Gazdálkodni kell a mennyiséggel ami van.
Fontosnak tartja a település rendezési terv ügyét is.
Fölöslegesen nem szabad pénzt költeni.
Tóth Gábor: Tájékoztatta a testületet, hogy a napokban derült ki, hogy tíz évre kötött az
önkormányzat szerződést díjmentesen a Mezőbag Kft-vel, amiről nincs testületi határozat.
Sajnos a képviselők akkor erről nem tettek észrevételt.
Ezután felkérte a képviselő-testületet, hogy Mondok Ervin javaslatát, mely egy keretösszeg
1,5 millió forint fogadják el.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
5/2009.(II.12.) számú 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 a Galga TV által közvetített testületi ülések és állami ünnepek műsoraira
1,5 millió forint keretösszeget fogadott el.
A pénzügyi bizottság két havonta dönt arról, hogy mi kerüljön adásba.
A további eseti közvetítéseket állami ünnepek, közmeghallgatást a Galga TV-t külön
megrendelés alapján kéri fel az önkormányzat.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző, pénzügy

2.) Napirendi pont: Bag Nagyközség Önkormányzat 2009 évi költségvetésének
tárgyalása
Tóth Gábor: Felkérte Mondok Ervin a pénzügyi bizottság elnökét, hogy tegye meg szóbeli
kiegészítését az előterjesztéssel kapcsolatosan.
Mondok Ervin: Tájékoztatta a testületet, hogy a pénzügyi csoport a költségvetést, amely igen
nehéz volt, elkészítette. A bevételekkel foglalkoztak a legtöbbet. Minden el kell majd követni,
hogy a betervezett bevételek be legyenek hajtva.
Elmondta még, hogy a közhasznú foglalkoztatás 2009. január 31.-vel megszűnt, helyette más
formában lesz munka, melyről nem állapított meg az állami költségvetés semmilyen
keretösszeget, így a pénzügyi csoport sem tudott sarokszámokat betervezni.
Létszámokat kell majd igényelni, mely 40 fő lehet, aminek 95 %-át az állam fizeti meg. Ezért
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javasolta egy olyan ember megfizetését, akit a nap 24 órájában el lehet érni, mivel szombatvasárnap is merülhetnek fel munkák, pl. csőtörés.
(A továbbiakban ismertette az előterjesztésben lévő adatokat).
Tóth Gábor: Felkérte a pénzügyi csoportot, hogy nézzék meg a felszíni csapadékvíz
elvezetésére mennyit fizetett ki az önkormányzat? Mivel olyanért fizetünk amit nem az
önkormányzat használ, hanem a Mezőbag, a haszon pedig nem az önkormányzaté.
Péter Jánosné: Elmondta, hogy a Nagyvölgyi árok vízelvezetésére 4,5 millió forintot fizetett
ki az önkormányzat, hogy mennyi a felszíni csapadékvízre fordított összeg, arról csak a
könyvelés átnézése után tud adatot mondani.
Katona Károly: Megkérdezte, hogy ez most hogy derült ki? Az átadás-átvételnél minden át
kellett volna nézni.
Tóth Gábor: Sajnos az akkori jegyző erről a szerződés megkötésről nem tájékoztatta, az
átadás-átvételnél a közigazgatási hivataltól volt itt hivatalos személy, aki a törvényességet
ellenőrizte. Úgy gondolta, hogy a közigazgatási hivatal tudja, hogy mit kell az átadásnálátvételnél rögzíteni.
Nagy Jenőné: Megkérdezte, hogy a bérbe adott földek mennyiben befolyásolják a 25 millió
forintos bevételünket, amit ez évben várnak, és hogy ez a földterület van-e a Mezőbagnak
odaadva, ha igen akkor veszélybe kerül 25 millió forintos bevétel.
A telkek értékesítéséből betervezett összeget kevésnek találta. Szerinte a Szőlők alja forgalmi
értéke kb. nyolcmillió forint, a Malom utcai pedig ötmillió forint.
Tóth Gábor: Tájékoztatta a testületet, hogy a törvénytelen szerződést semmisnek kell
tekinteni, erről már nyilatkoztak testületi tagok. Erről a szerződésről nem volt testületi
határozat.
Dr. Labundy Norbert: A Mezőbag két ügyvezetője közül az egyik tagja volt az akkori
képviselő-testületnek, tehát nem feltételezhető a jóhiszeműség, de ettől függetlenül a hivatalra
nem ró semmiféle kötelezettséget. Ez nem befolyásolja a földterület eladását.
Balázs Gusztáv: Felhívta a figyelmet az irattározás fontosságára. A hivatalnak illene
megnéznie azokat a jegyzőkönyveket amik akkor készültek, a két ülés között tett
beszámolóban például szerepel ennek a kérdésnek a lezárása.
Volt egy csapadékvíz pályázat, ahol készültek tervek megkérdezte, hogy visszakerültek-e?
Fontosnak tartja, hogy a falunak egy ekkora belterületre és külterületre műszaki vezető
legyen.
A költségvetéssel kapcsolatosan elmondta még, hogy a bevételi oldal vonatkozásában talán
merészek a dolgok.
Tóth Gábor: Az hogy bizonyos fejlesztések nem sikerültek, nem rajtuk múlott. Mindent
elkövetnek, hogy valami előbbre lépés sikerüljön, pl. Árokalja, Élmény park, stb.
Az irattárral kapcsolatban elmondta, hogy sajnálja, hogy nem volt lefényképezve amikor
átvette.
Tóth Gábor: Mivel ebben a szerződésben önkormányzati vagyon szerepel, erről képviselőtestületi határozatot kellett volna hozni.
Megkérdezte, hogy van-e más javaslat a költségvetéssel kapcsolatban.
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Ezután elmondta, hogy törökszentmiklósi önkormányzattól kapott a község két tűzoltóautót.
Ezeket jó lenne helyben munkagép kategóriába működtetni, és ha majd felállítanák az
önkéntes tűzoltó csoportot ismét lehessen használni.
Megkérdezte Balázs Gusztáv képviselő urat, hogy mit tud a régi önkéntes tűzoltóságról?
Balázs Gusztáv: Elmondta, hogy nagyon jó működő önkéntes tűzoltó egyesület volt a
faluban, amit a korábbi faluvezető polgármestere tönkretette, még zászlót sem tudják, hogy
hol van.
Tóth Gábor: Szeretné, ha újra működő tűzoltó egyesülete lenne a falunak, ebben kérte a
képviselő-testület támogatását. Megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban van-e javaslat?
Balázs Gusztáv: Javasolta, hogy keressék meg a régi embereket, akik ebben részt vettek.
Tóth Gábor: A következő Bagi Hírlapban meg fog jelenni ezzel kapcsolatban cikk, és
felhívja a figyelmet, hogy aki tud ebben segítsen.
Megkérdezte a pénzügyi bizottság elnökét, hogy pénzügyileg ebben tudnak-e most dönteni.
Javasolta, hogy a tűzoltóautóra egy félmillió forintot tervezzenek még be a költségvetésbe.
Balázs Gusztáv: Maga részéről szívesen hozzájárul ehhez a javaslathoz, mert a falunak
szüksége van egy önkéntes tűzoltóságra. Jó volna, ha ez nyilvánosságot kapna.
Fodor Mihály: Támogatta az autók felújítását.
Tóth Gábor: A költségvetésbe félmillió forintot kér, hogy tervezzenek be még a
tűzoltóautókra, majd ezzel a módosítással együtt kérte fel a képviselő-testület szavazását az
éves költségvetés elfogadására.
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal megalkotta a 2/2009.
(II.12.) számú Költségvetési Rendeletét. (Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
3.) Napirendi pont: A Vasutas Szakszervezet turai Nyugdíjas Csoportjának támogatási
kérelme
Tóth Gábor: Tájékoztatta a testületet, hogy a turai vasutasok szakszervezete nevében Szabó
Lajos elnök úr anyagi támogatás kérelemmel fordult a képviselő-testület felé. Felkérte
Mondok Ervint, hogy mondja el szóbeli kiegészítését.
Mondok Ervin: Az önkormányzat anyagi lehetőségeihez mérten támogatni szokta a turai
Vasutasnap megrendezését. Bagról is kb. 35-40 fő jelentkezését várják.
Javaslata, hogy harmincezer forinttal járuljon hozzá az önkormányzat a Vasutasnap
megrendezéséhez.
Dénes Miklós: Támogatja a harmincezer forint megadását.
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Balázs Gusztáv: Elmondta, hogy a tavalyi évben részt vett az évzáró rendezvényükön.
Javasolta továbbá, hogy meg kellene beszélni, minél többen vegyenek részt Bagról,
véleménye szerint sok dologban tudnának segítséget nyújtani.
A csoport támogatását javasolta.
Tóth Gábor: Felkérte a képviselő-testületet, hogy hozzák meg döntésüket.
A Képviselő-testület 10 igen és egy tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
6/2009. (II.12.) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot
hozta:
A turai Vasutas Szakszervezet Nyugdíjas Csoportját 30.000.- Ft-al azaz harmincezer forinttal
támogatja
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző, pénzügy

4.) Napirendi pont: Helyi rendelet létrehozása a Szociálpolitikai kerek-asztal
megalakításáról
Tóth Gábor: Felkérte a jegyző urat, hogy az anyaggal kapcsolatban mondja el szóbeli
kiegészítését.
Dr. Labundy Norbert: A szociális segély nem alanyi jogon jár. Törvény által előírt
kötelezettség, hogy meg kell alakítani a szociálpolitikai kerekasztalt, melynek tagjai
önkormányzati vezetők, tisztviselők, intézményvezetők, családsegítő szolgálat. A kerekasztal
véleményező, javaslattevő feladatot tölt be a közfoglalkoztatási terv tervezésénél és a helyi
feladatok ellátásának elősegítésében, végrehajtásának folyamatos ellenőrzésében vesz részt.
Antal Istvánné: Tájékoztatta a testület tagjait, hogy az önkormányzatnál negyedévre 15 főt
írtak össze. Jó lenne minél többet foglalkoztatni. A 35 év alattiaknak kötelező iskolába
menni.
Tóth Gábor: Külön megköszönte munkáját Tóth Istvánnénak, aki ebben az előkészítésben
részt vett.
Tájékoztatta a testületet, hogy a MÁV-KERT Kft. 15 főt tud alkalmazni kaszálási munkára és
további 18 főt a kertészetben tudnak majd foglalkoztatni. Ez nagyon nagy segítség lenne az
önkormányzatnak.
Javasolta, hogy készüljön egy adatbázis, konkrétan, kik azok a személyek akiket alkalmazni
lehet.
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Antal Istvánné: Elmondta, hogy azt tudni kell, ezek az emberek nehezen irányíthatóak, tudni
kell velük beszélni.
Mondok Ervin: Megkérdezte, hogy a 15 fő alkalmazása kötött-e? Amennyiben nem akkor jó
lenne a faluban a gyalogjárdák rendbetételét elkezdeni.
Balázs Gusztáv: Fontosnak tartja a jó vezetőt, mert ha nem a megfelelő embert találják meg
akkor az sokba kerülhet.
Tóth Gábor: A hozzászólások után szavazásra kérte föl a testület tagjait.
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal megalkotta a 3/2009.
(II.12.) számú Szociálpolitikai kerekasztal megalakításáról szóló rendeletét. (Rendelet a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
5.) Napirendi pont: Egyebek – Térfigyelő rendszerhez való csatlakozás
Tóth Gábor: Felkérte Mondok Ervin képviselő urat, hogy a térfigyelő rendszerrel
kapcsolatos tájékoztatóját mondja el.
Mondok Ervin: Ismertette a jelenlévőkkel, hogy Mogyoród polgármestere azzal a kéréssel
fordult az önkormányzathoz, hogy a térfigyelő rendszerünkhöz szeretnének csatlakozni. Az
érvényes törvényi szabályozás szerint a közterületen elhelyezett kamerák képét csak a
rendőrséghez lehet bekötni. Gödöllő rendőrkapitányság vezetője tájékoztatta őket, hogy a bagi
kiépített rendszerre – amennyiben a testület elfogadja – rá lehet csatlakozni.
Egy elvi hozzájárulást kér Mogyoród polgármestere, ez most egy esztendőre szólna és a
központi szerverre tudnának rácsatlakozni.
Tóth Gábor: Amennyiben 2010-re például Hévízgyörk kérné a rácsatlakozást, akkor nyilván
ők az elsők. Ezért a javaslata, az hogy csak egy évre adjon a testület elvi hozzájárulást.
Dr. Labundy Norbert: Javasolta, hogy ezzel kapcsolatban a térfigyelő rendszer kiépítőivel
egyeztessenek.
Balázs Gusztáv: Megkérdezte, hogy erre a rendszerrel felépült egy alapítvány, tudnak-e
erről?
Tóth Gábor: Tájékoztatta a képviselő urat, hogy ők is tagjai az alapítványban. Tudomása
szerint Galgahévíz is tervezi, hogy megépítik a térfigyelő rendszert.
Tájékoztatta még a képviselőket, hogy rendészeti bizottsági ülésen vett részt, ahol tárgyaltak a
ebben a témában, és a kormány is támogatni fogja térfigyelő rendszerek kiépítését.
Amennyiben erre lesz forrás, akkor szeretne a környék önkormányzatainak ebben segíteni.
Továbbá kérte, hogy Aszód-Bag-Tura térségében fokozott közbiztonsági ellenőrzést
tartsanak.
Ezután szavazásra kérte fel a képviselő-testületet, a mogyoródi önkormányzat csatlakozási
ügyében.
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A Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
7/2009. (II.12.) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot
hozta:
Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának a térfigyelő rendszerünkhöz való csatlakozási
kérelmét elfogadta az alábbiak szerint: 2009. március 1-től – 2010. január 1.-ig.
A csatlakozás technikailag nem akadályozhatja a rendszer működését.
Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Gábor polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Dr. Labundy Norbert mb. jegyző, Mondok Ervin
Egyebek – A 2009. évi kulturális program összeállítása
Nagy Tiborné: Tájékoztatta a képviselő társait, hogy a bizottsági ülésre meghívták az összes
civilszervezetet, akik az önkormányzattól támogatást kapnak. Segítségüket kérte az ez évi
program összeállításához, remélve, hogy a sok ötletből talán egyszerűbb lesz programot
összeállítani. Félig sikerült a kezdeményezés, mivel nem jött el mindenki.
A kulturális programokról elmondta még, hogy az állami ünnepeket a napján fogják
megtartani.
A nyugdíjasok jelezték, hogy május 1-jén rendezvényt tartanak. Muharay Egyesülettől előre
jelezték, hogy decemberben fogják a gálát megtartani.
A polgárőrség szintén jelezte, hogy jelenlétükkel támogatják a rendezvényeket.
A falunap megrendezésével kapcsolatban javasolta, hogy június 27.-re tegyék át, mivel június
eleje közel esik Medárdhoz, a bizottsági ülésen javasolták június 20.-i időpontot is, de ez az
időpont egybe esik a hévízgyörki falunappal, ezért javasolták a június 27.-ét.
Tóth Gábor: Megköszönte a tájékoztatót, majd felkérte a képviselő-testületet, hogy a falunap
időpontjával kapcsolatban hozzák meg döntésüket és kérte, hogy arról is döntsenek egy, vagy
két napos lesz.
A Képviselő-testület 8 igen, egy nem és 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
8/2009. (II.12.) 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 elfogadta a Falunap 2009. június 27.-i időpont változását, melyet két
naposra terveznek.

9

Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Gábor polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Dr. Labundy Norbert mb. jegyző, Mondok Ervin
Nagy Tiborné: Tájékoztatta a képviselőket, hogy Bag és Testvérvárosai Baráti Egyesületének
előzetes programja, hogy Zabola testvér falut meghívnák a falunapra. Ezzel kapcsolatosan
EU-s pályázatot is benyújtanak, amennyiben megnyerik a pályázatot akkor az ideutazásukat
tudnák támogatni.
Németországi Malsfeldből is kaptak meghívót, az ottani falunapra.
A falunap szervezésével kapcsolatban javasolta, hogy vendéglátásra egy szakembert bízzanak
meg, aki üzletileg ebben érdekelt. A falunapi programot a kulturális bizottság föl tudja
vállalni. Ebben kérte a jelenlévők javaslatát.
Tóth Gábor: Elmondta, hogy már eredetileg is ezt szerette volna. Kérte a kulturális bizottság
tagjait, hogy egy koncepciót dolgozzanak ki. Az hogy megérje a vállalkozónak is két napra
kell tervezni.
Pályázatot írnának ki a bagi „Rétesfesztiválra” .
Arra kér javaslatot, hogy két napra milyen programok legyenek?
Dr. Balatoni Gyöngyi: Sajnálta, hogy a tavalyi fesztivál nem úgy sikerült, ahogy tervezték és
azt is, hogy nem beszélték meg a tavalyi év tanulságait. Jónak tartotta a sátor összeállítást, de
már a hangosítást nem.
Sajnos még most sem tudja, hogy mennyibe került a 2008 évi falunap, továbbá az
önkormányzat dolgozói sem álltak a helyzet magaslatán, például a környék polgármestereinek
fogadása nem volt megszervezve.
Javasolta, hogy egy felelős rendező megbízását.
Fodor Mihály: Megkérdezte, hogy a vállalkozónak felvállalná a kulturális műsorok
költségeit is?
Tóth Gábor: Úgy kell pályázatot kiírni. A reklámmal szponzorokat tudnak szerezni. Abban
kért javaslatot, hogy egy, vagy két napos legyen, milyen program legyen, február végéig meg
kell lenni a koncepciónak, vagy nem lesz falunap.
Fodor Mihály: A kulturális bizottság vállalja egy koncepció összeállítását. Amennyiben
találnak rá megfelelő embert akkor két napos lesz, ha nem akkor egy napos lesz a falunap.
Mondok Ervin: Szerinte vigyázni kell, mivel Aszódon is vállalkozónak adták ki a fesztivál
rendezését aki a befolyt pénzzel lelépett.
Tóth Gábor: Ezt ki lehet védeni, ha kauciót kell a vállalkozónak előre letenni.
Antal Istvánné: Javasolta, hogy legyen egy forgatókönyv, hogy ha nem lesz vállalkozó akkor
hogyan tovább.
Felhívta a figyelmet arra, hogy vegyes a falu lakossága, meg kell találni a többség igényét,
továbbá a gazdasági helyzetet is figyelembe kell venni.
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Tóth Gábor: Jövő hét végéig kéri a javaslatokat a falunap ügyében.
Balázs Gusztáv: Mivel Bag kulturális életéről van szó, úgy gondolta, hogy sok más is
idetartozik, de azokról nem volt szó. Hiányolta, hogy nincs jelen a Bagi Hírlap újságírója.
Sajnálta, hogy nincs itt a televízió sem. Kenyeret és cirkuszt a népnek, ebben nem kíván részt
venni!
Vannak más dolgok is amiről kellett volna beszélni:
- nem foglalkoztak a falu kulturális életével,
- kulturházra mennyi pénzt fordítanak és mennyi jön be,
- kellene egy művelődés szervező, stb.
Nem beszéltek a civilszervezetek támogatásáról, nem tudni, hogy ki milyen alapon kap, ezt a
költségvetésnél kellett volna megtárgyalni.
Továbbá nem tudni, hogy mennyibe került a falunap.
Többször kérte a két ülés között eltelt időről kapjanak beszámolót, milyen testületi
határozatokat valósítottak meg, miben kerültek, milyen szerződések vannak, mi várható, stb.?
Hiányolta, hogy nincsenek az ülésen a civilszervezetek képviselői.
Dr. Balatoni Gyöngyi: Pénzügyi bizottsági ülésen jelen volt Balázs Gusztáv képviselő úr és
Nagy Jenőné képviselő asszony, amikor a civilszervezeteket tárgyalták akkor távoztak el az
ülésről.
Tóth Gábor: Elmondta, hogy a bizottsági üléseken folyik az előkészítési munka, ott megy a
vita, és ha meg van a döntés az kerül a testület elé. Az illetékes bizottságok tárgyalták a, azt
előkészítették és amit idehoztak az komoly munka és elfogadásra javasolta a testület
költségvetést felé.
Mivel több hozzászólás, észrevétel nem volt, a polgármester megköszönte a képviselők
részvételét és az ülést bezárta.
-k.m.f.Tóth Gábor
polgármester

Dr. Labundy Norbert
mb. jegyző

Jegyzőkönyvi hitelesítők:

Nagy Jenőné
képviselő

Nagy Tiborné
képviselő

