JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli 2009. február
26.-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 Jenőné, Nagy Tiborné, Mondok Ervin képviselők.
Meghívottak: Dr. Labundy Norbert mb. jegyző
Tóth Gábor polgármester úr tisztelettel köszöntötte a képviselőket, és a meghívott
vendégeket Dr. Csitkei Máriát és Nagy Zsuzsannát, akik az iskola felújítására közbeszerzési
ajánlatkérés végett vannak jelen, majd megállapította, hogy az ülésen mindenki megjelent, így
az határozat képes.
Ezután jegyzőkönyvi hitelesítőkre tett javaslatot Dr. Péter Mihály alpolgármesterre és
Mondok Ervin képviselőre.
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal elfogadta jegyzőkönyvi hitelesítőknek Dr. Péter
Mihály alpolgármestert és Mondok Ervin képviselőt.
Tóth Gábor: Javaslatot tett a napirendi pontok módosítására. A közbeszerzési ajánlatkérés
iskola felújításáról szóló napirendi pontot kérte, hogy tárgyalják meg elsőként. A
polgármester ezzel a változással kérte a napirendi pontok elfogadását.
A Képviselő-testület 11 igen és egy tartózkodással elfogadta a napirendi pontokat.

Napirendi pontok
Tárgy:

Előadó:

1.) Közbeszerzési ajánlatkérés iskola felújításra

Dr. Labundy Norbert
mb. jegyző

2.) Hulladékgazdálkodással kapcsolatos szerződés megkötése
és a hulladékrendelet elfogadása

Dr. Labundy Norbert
mb. jegyző

3.) „Árokalja” területén 0118 hrsz-ú önkormányzati
tulajdonba kérése

Tóth Gábor
polgármester

4.) Képviselő-testület 2009. évi munkaterve

Dr. Labundy Norbert
mb. jegyző

5.) Egyebek

Tóth Gábor
polgármester
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1.) Napirendi pont: Közbeszerzési ajánlatkérés iskola felújítására
Tóth Gábor: Felkérte a jegyzőt, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban tegye meg szóbeli
kiegészítését.
Dr. Labundy Norbert: Elmondta, hogy az iskola felújítási pályázat abba a szakaszba
érkezett, hogy elkészült a közbeszerzési ajánlat felhívás. Európai uniós pályázaton nyertek és
így a közbeszerzési formának nagyon nagy jelentősége van, nem lehet hibázni, tévedni, mert
akkor nem kapnak támogatást, ezért is kértek föl hivatalos közbeszerzési tanácsadót, de ez a
pályázat feltétele is volt.
Dr. Csitkei Mária: Röviden elmondta, hogy az ajánlati felhívásnál nem nagy módosításokat
hajtottak végre. A II. szakaszban 1.1.) pontjában nincs felsorolás, mivel a tervezőtől ma
kapták meg az adatokat, melyek a következők a bővítmény területe 124 m2, felújításra érintett
terület 2423 m2. A kivitelezési munkák részletes leírását, árazatlan költségvetését, az ajánlati
dokumentáció részét képező tervdokumentáció tartalmazza.
A másik változás III. 1.2. pont alatt a számláknak kifizetési határidejére 60 napot javasoltak.
Tóth Gábor: Megkérdezte, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban kinek van kérdés,
véleménye?
Dr. Péter Mihály: Megkérdezte, hogy jó teljesítési garancia van-e?
Dr. Csitkei Mária: Jótállási garancia van, hogy könnyebbé tegyék a kivitelezők helyzetét. Az
elején nem akarják terhelni az ajánlattevőket azzal, hogy 3-4 millió forintot letegyenek. A
jótálási garanciát pedig a műszaki átvétel-átadásánál kell majd letenni.
Dr. Labundy Norbert: Tájékoztatta a képviselőket, hogy még huszonkétmillió forint
előleget fognak kapni.
Tóth Gábor: Ezután megkérdezte a képviselőket, hogy az írásos előterjesztést tudják-e
támogatni.
A Képviselő-testület 10 igen, egy nem és egy tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
9/2009.(II.26.) számú Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. Törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozta:
A közbeszerzési ajánlatkérést az iskola felújítására elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Gábor polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Dr. Labundy Norbert mb. jegyző, pénzügyi csoport, műszak
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2.) Napirendi pont: Hulladékgazdálkodással kapcsolatos szerződés megkötése és a
hulladékrendelet elfogadása
Dr. Labundy Norbert: Emlékeztette a jelenlévőket, hogy a testület megszavazott egy
gyorsított közbeszerzést a hulladékszállítás ügyében. Továbbá elmondta, hogy a
hulladékszállítási rendelet nem volt mindenben megfelelő, illetve az új szállító
szolgáltatásaihoz képest kell a rendeletet módosítani.
Ezután tájékoztatta a képviselőket, hogy megtörtént a gyorsított meghívásos közbeszerzési
eljárás február 17.-én és ekkor volt a bontás. Egyetlen érvényes ajánlat volt az AVE Hevesi
Városfenntartó Kft-től, amelyet elfogadásra javasolt az értékelő bizottság. Ezt a szerződést
kellene megszavazni a testületnek.
Március 16.-án lépne életbe az új szerződés, melyet a TÉK és a Pénzügyi Bizottság is
elfogadásra javasolt.
Tóth Gábor: Tájékoztatta a testületet, hogy a tegnapi napon a Kistérségi ülésen kérte a
társulás polgármestereit, hogy egy egységes érdekérvényesítő rendszert hozzanak közösen
létre. Lényege, hogy szakcéget kérnének föl erre. Több polgármester is támogatja ennek a
rendszernek a megvalósítását.
Mondok Ervin: Elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta és a határozati javaslatban az AVE
Hevesi Városfenntartó KFT-vel történő szerződés megkötését javasolták. A szerződés 2009.
március 16.-tól – 2009. december 31.-ig lenne megkötve.
A temetőből 1,5 m3-es konténert ingyenesen vinnék el, valamint a szelektív hulladékzsákot
minden házhoz három darabot adnak be, ezt is ingyen fogják elszállítani.
Az első negyedévben még a hivatal fogja beszedni a szállítási díjat, majd április 1-től az AVE
fogja vállalni.
A rendelet 2. sz. mellékleténél lenne módosítás egy zsák ürítési díját sikerült 217 Ft-ra
sikerült lecsökkenteni. A több köbméteres konténer ürítési díja 17.750 Ft, ez arra vonatkozik,
ha a lakosság építkezéshez kér konténert.
A bizottsági ülésen felvetődött, hogy az egyedül állóknak 60 literes kuka legyen.
Dr. Labundy Norbert: A régi rendeletben két fajta kedvezmény volt, a 70 éven felüliekkel
kapcsolatos kedvezmény, amely megmaradna és az egyedül állók problémája a 120 literes
kuka helyett 60 literes kukát kapjanak. Valakinek ellenőrizni kell, hogy tényleg egyedül állóe, például a szociális bizottság foglalkozna az ilyen igényekkel.
Fodor Mihály: Ezzel nem a szociális bizottságnak kell foglalkoznia, hanem van
lakónyilvántartása a hivatalnak és abból kell dolgozni.
Nagy Jenőné: Megkérdezte, hogy a pénzügyi bizottság látta-e a szerződés terveztet?
Dr. Labundy Norbert: A pályázat melléklete volt.
Nagy Jenőné: Szeretne még egy észrevételt tenni. Az 1/2009. bizottsági határozatban
foglaltakra, ahol hulladékgazdálkodási szerződés megkötésére tesznek javaslatot, értelmezése
szerint nem hulladékgazdálkodási szerződést kellene kötni, hanem hulladékszállításra, a
szolgáltatásra.
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Balázs Gusztáv: Hiányolta, hogy a TÉK és Ügyrendi bizottság szerződés terveztet tárgyalt,
eddig egy szerződés tervezetet sem látott.
Azt kérte, hogy a szerződés tervezetet terjesszék a képviselő-testület elé, mert így nem lehet a
polgármestert meghatalmazni a szerződés megkötésére.
A rendelet tervezetből a kiemelte, hogy nem pontosak a fogalmak, pl. az önkormányzat nem
hulladékgazdálkodással foglalkozik , több helyen szerepel a társaság –AVE- ez nem az
önkormányzaté. Van egy olyan anyag, amit nem tudni, hogy kiírt? Továbbá hiányolta, hogy
nincs határozati javaslat az előterjesztés mellett.
Dr. Labundy Norbert: Szerinte egyértelmű az előterjesztés lényege. Volt egy gyorsított
közbeszerzési eljárás, eredménye a szerződés tartalma, minden tartalmi eleme benne van. A
szelektív hulladékgyűjtés valóban most került bele az anyagba, erre született a három oldal
megállapodás.
Balázs Gusztáv: Megkérdezte a szándéknyilatkozat mit akar jelenteni?
Dr. Labundy Norbert: Az egy tervezet, mely tartalma a szerződésnek. A lényeges tartalmat
kell a testület elé tárni.
Balázs Gusztáv: Tovább haladva – a felek kinyilvánítják a közszolgáltató bevonásával, hogy
hosszú távú megállapodás megkötésére törekednek, akkor most mi az igaz, decemberig, vagy
hosszú távúra szól a megállapodás.
Külön téma a hulladékgazdálkodás és a hulladékszerződés.
Felhívta a figyelmet, hogy a közbeszerzési jegyzőkönyvet nem írta alá mindenki.
Tóth Gábor: Megköszönte a hozzászólást. Nincs még semmiféle szerződés aláírva. A
pénzügyi részéről elmondta, hogy a község lakói nem lettek tovább terhelve, a cégnek van
kilenc hónapja, hogy bebizonyítsák milyen jók.
Dr. Labundy Norbert: A rendelet tervezetben tartalmi és lényegi elemek benne vannak.
Mondok Ervin: A szellektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatban megkérdezte, hogy mi lesz az
öt meglévő hulladékszigettel?
Tóth Gábor: Meg kell szüntetni a hulladékszigeteket.
Dr. Péter Mihály: Az anyagot eléggé fésületlennek tartja. A II. 4.§ -sal kapcsolatban
elmondta, hogy nem kell módosítani benne van a fogalmak között a hulladékkezelés. A
településnek vannak kukái, ezeket meg kell tartani, mivel ez az önkormányzat tulajdona. Nem
kell a közszolgáltató tároló edényeit igénybe venni, ezért kérte a 33 § módosítását.
A 60 literes kukát jónak tartja, de akkor a díjat is arányosan kevesebbre kell venni.
60 liter/800.- Ft/egyedülállóknak.
A IV. I. fejezettel kapcsolatban módosítást kér a zártkonténerbe való szállítás végett, az EUban is elfogadott, hogy céljárművel szállítsanak.
Tóth Gábor: Felkérte a testületet, hogy támogassák az alpolgármester úr javaslatát, mely a 60
literes kukát 800.- Ft/egyedülálló és az önkormányzat kukáiról szól.
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A Képviselő-testület 10 igen, egy nem és egy tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
10/2009. (II.26.) számú Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. Törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozta:

A Képviselő-testület támogatta a 60 literes kuka ürítés díját, amely 800.- Ft/egyedülállókra
szóló javaslatot és a régi kukát a szolgáltató vegye át, úgy adjon ki újat és leltár szerint adja át
az önkormányzatnak.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Gábor polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Dr. Labundy Norbert mb. jegyző, pénzügyi csoport, műszak

Tóth Gábor: Megállapította, hogy az írásos előterjesztést a testület elfogadta.
A hulladékgazdálkodással kapcsolatos rendelettervezetet, majd a következő ülésen újra fogják
tárgyalni.
Ezután a hulladékgazdálkodási szerződés megkötésének a támogatására kérte föl a testületet.
A Képviselő-testület 10 igen, egy tartózkodás és egy nem szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
11/2009.(II.26.) számú Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. Törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozta:
A hulladékgazdálkodással kapcsolatos szolgáltatási szerződésre az AVE Hevesi
Városfenntartó Kft. (3360. Heves, Károlyi M. 15.). árajánlatát fogadta el. 1300 db 120 literes
ürítés edényzet: 9.533.- Ft, összesen: 12.392.900.- Ft. Önkormányzat és intézményeinek heti
egyszeri ürítés díja díjmentes, évi egy alkalommal őszi lomtalanítás díjmentes, évi egy
alkalommal őszi kerti hulladék elszállítása díjmentes. A szelektív hulladékgyűjtést az
önkormányzat az AVE és az ÖKO-PANNON Kht. háromoldalú szerződése alapján
ingyenesen végzik.
A szerződést 2009. március 16.-tól – 2009. december 31.-ig köti meg.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Gábor polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Dr. Labundy Norbert mb. jegyző, pénzügyi csoport,
műszak
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Tóth Gábor: Felkérte a testületet, hogy szavazzanak a települési szilárd hulladék díjairól,
melyet 2009. 04. 01.-től 2009. 12.31. közötti időszakra terveztek.
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta a 4/2009. (II.26.) számú
Szemétszállítási díjtételekről szóló rendeletét, mely módosítja, a 10/2004. (IX.30.)
Települési Környezetvédelméről és szilárdhulladék összegyűjtéséről, elszállításáról és
ártalommentes elhelyezéséről szóló rendelet 3. számú mellékletét.
3.) Napirendi pont: „Árokalja” területén 0118 hrsz-ú önkormányzati tulajdonba kérése
Tóth Gábor: Az árokalja területén helyezkedik el a 0118 hrsz-ú ingatlan, amely kivett útként
van nyilvántartva, kezelője a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság.
Az árokalja fejlesztéséhez lehetőség van arra, hogy az önkormányzat térítésmentesen
megszerezze a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-től a terület tulajdonjogát.
Ezzel kapcsolatban kérte a képviselő-testület hozzájárulását, hogy a terület igénylésével
kapcsolatos eljárást az önkormányzat elindítsa.
Balázs Gusztáv: Felhívta a figyelmet, hogy itt arról van szó, hogy az önkormányzat váltsa
meg a területet, mely nem forgalomképes. Fontosnak tartja, hogy át kell gondolni a dolgokat,
nem szeretne, ha a hetedik kerület mintájára kerülni.
Tóth Gábor: Úgy érezte, hogy egy fejlesztési programhoz szeretnék megszerezni, nem
eladni.
Nagy Jenőné: Az előterjesztéssel kapcsolatban felhívta a figyelmet, hogy nem megszerezni
akarják a területet, hanem az önkormányzat tulajdonába kerüljön.
Tóth Gábor: A határozati javaslatban már az szerepel, hogy az önkormányzati tulajdonba
szóló eljárást bonyolítsa le, amennyiben a képviselő-testület erre felhatalmazza.
Ezután felkérte a képviselőket, hogy hozzák meg döntésüket az előterjesztéssel kapcsolatosan.
A Képviselő-testület 9 igen, egy nem és 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
12/2009. (II.26.) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot
hozta:
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. Törvényben biztosított jogkörében eljárva a Bag Árokalja területen a Közép-DunaVölgyi Környzetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság kezelésében lévő bagi 0118 hrsz-ú területtel
kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:
-

A Képviselő-testület meghatalmazza Tóth Gábor polgármestert, hogy a 0118 hrsz-ú
terület önkormányzati tulajdonba kérésével kapcsolatosan az eljárást bonyolítsa le.
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Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Gábor polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Dr. Labundy Norbert mb. jegyző, pénzügyi csoport,
műszak
4.) Napirendi pont: Képviselő-testület 2009 évi munkaterve
Dr. Labundy Norbert: Reméli, hogy sikerült mindenkinek a javaslatát beilleszteni a
munkatervbe.
Tóth Gábor: Felkérte a képviselőket, hogy mondják el észrevételeiket, javaslataikat a
munkatervvel kapcsolatosan.
Fodor Mihály: Javasolta, hogy augusztus hónapban ne legyen ülés, az ott szereplő napirendi
pontokat a júniusi ülésen meg lehet tárgyalni.
Balázs Gusztáv: Pontatlannak találta a munkatervet, mivel olyan, hogy TÉK bizottság,
Közbiztonsági Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság nincs. Jelezte, hogy a hivatal ügyrendjét
még soha nem látták, továbbá úgy látja, hogy a műszaki résznél nincs műszaki előadó, oda
kellene egy ügyintéző.
Tóth Gábor: Örömmel jelezte, hogy lesz műszaki ügyintéző. A munkatervvel kapcsolatosan
pontosítást kér a jegyző úrtól a bizottsági nevekkel kapcsolatban.
Felkérte a képviselő-testületet, hogy a munkatervvel kapcsolatban hozzák meg döntésüket.
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
13/2009.(II.26.) számú Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. Törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozta:

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi munkatervét elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Gábor polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Dr. Labundy Norbert mb. jegyző
5.) Napirendi pont: Egyebek – Ingyenes szűrővizsgálat megrendezéséhez anyagi fedezet
biztosítása
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Mondok Ervin: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a pénzügyi bizottság
megtárgyalta. A szűrővizsgálat anyagi fedezetére háromszázezer forint összeget javasoltak,
ez az összeg a költségvetésbe nem volt betervezve.
Tóth Gábor: Megköszönte a tájékoztatót és felkérte a testület tagjait, hogy fogadják el az
előterjesztést.
A Képviselő-testület 11 igen és egy tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
14/2009.(II.26.) számú Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. Törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozta:

Az ingyenes szűrővizsgálat rendezvényének megszervezését a 2009-es évben anyagi fedezet
biztosítására 300.000.- Ft biztosít.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Gábor polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Dr. Labundy Norbert mb. jegyző
Egyebek – Idősügyi Tanácsról
Tóth Gábor: Felkérte Antal Istvánné képviselő asszonyt, hogy tegye meg szóbeli kigészítését
az előterjesztéssel kapcsolatban.
Antal Istvánné: Elmondta, hogy egy megállapodást kell az önkormányzatnak az aszódi
kistérség idősügyi tanácsával megkötni. Ebben az ügyben már a szociális bizottság döntött.
Felkérte Balázs Jánost a nyugdíjas klub vezetőjét, hogy egy pár szóval ismertesse a
megállapodást.
Balázs János: Egy koncepciót, együttműködési szerződést szeretnének az önkormányzattal
kötni. Ez egy civilszervezet, mentes minden pártpolitikától és a tagja a kistérségben működő
civil fórumnak.
A tanács tagjai szoros kapcsolatot tartanak a helyi önkormányzatokkal a feladatait megoldása
érdekében.
Az Idősügyi Tanács főbb feladatai a következők:
- kistérségben élő idős emberek helyzetének, érdekeinek feltárása,
- idősek életkörülményeiben történő változások figyelemmel kisérése,
- részvétel az idősek sorát lényegesen érintő, befolyásoló döntések előkészítésében,
javaslattétel a mikénti megoldásokra,
- fiatalokkal karöltve az időseket érintő rendezvényeken való részvételben való
közreműködés.
Tóth Gábor: elfogadhatónak tartja a koncepciót, gratulált Balázs Jánosnak az Idősügyi
Tanács elnöki kinevezéséhez.
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Balázs Gusztáv: Jobban örült volna, ha nyugdíjas egyesület lenne. Van egy érdekes
kezdeményezésük, ezt szeretné megerősíteni, hogy minden civilszervezetnek legyen joga
elmondani a véleményüket. Fontosnak tart minden civilszervezetet, mert azért vannak, hogy
az embereket szolgálják.
Tóth Gábor: Megkérdezte, hogy támogatják e az Idősügyi Tanácsot.
Antal Istvánné: Támogatta, hogy legyen az önkormányzatnak legyen egy megállapodása az
Idősügyi Tanáccsal.
Dr. Péter Mihály: Elmondta, hogy ezt az előterjesztést ilyen formában elfogadni igen nagy
felelősség.
Tóth Gábor: Javasolta, hogy a szóban elmondott anyagot támogassa a testület, és az ezzel
kapcsolatos pontosítást végezze el a jegyző úr.
Ezután felkérte a testület döntését.
A Képviselő-testület 9 igen és 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
15/2009.(II.26.) számú Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. Törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozta:

Az aszódi kistérségben működő Idősügyi Tanács koncepcióját támogatja.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Gábor polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Dr. Labundy Norbert mb. jegyző
Egyebek: 2009. évi közfoglalkoztatási munkaterv elfogadása
Dr. Labundy Norbert: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a mai nap érkezett faxon a
közfoglalkoztatási munkaterve jóváhagyására anyag. A szociális igazgatásról és ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény módosításaként kiadott 2008 évi CVII. Törvény 37/A § (1)
bekezdése alapján Bag község foglalkoztatási munkaterve elkészült. A Közép-magyarországi
Regionális Munkaügyi Központ Gödöllői Kirendeltsége a tervet elfogadta és az abban
foglaltakat jóváhagyásra javasolta.
Dr. Péter Mihály: Kérte a jegyző urat, hogy a munkaterv mögött legyen tartalom, ne pihenni
járjanak ide az emberek, ezért a pénzért dolgozzanak.
Tóth Gábor: Fontosnak tartotta az alpolgármester úr kiegészítését, majd szavazásra kérte fel
a képviselő-testületet.
A Képviselő-testület 11 igen és egy tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
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16/2009.(II.26.) számú Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. Törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozta:

A 2009. évi közfoglalkoztatási munkatervet elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Gábor polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Dr. Labundy Norbert mb. jegyző, pénzügyi csoport
Egyebek: Temetői díjak és rendezettségének felülvizsgálata
Tóth Gábor: Felkérte Mondok Ervin képviselőt, hogy mondja el szóbeli kiegészítését.
Mondok Ervin: Elmondta, hogy február 24.-i pénzügyi bizottság ülésén megtárgyalták a
temetői díjak rendezését. Megkérte Antal Istvánnét, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet.
Antal Istvánné: Tájékoztatta a testület tagjait, hogy egységárakat próbáltak elérni. A régi
sírhely árak 3.450 Ft+ÁFÁ-val voltak megállapítva. A temetőben nincs kripta, erre oda kell
figyelni, hogy az új parcelláknál erre legyen majd lehetőség. Javasolta továbbá egy urnafal
létesítését. Majd elmondta a bizottság temetői díjtételeire szóló javaslatát:
-

ravatalozó használat díja: 15.000.- Ft + ÁFA
sírhely árak:
1-es sírhely: 6.000.- Ft + ÁFA
2-es sírhely: 12.000.- Ft + ÁFA
3-as sírhely: 18.000.- Ft + ÁFA
4-es sírhely: 24.000.- Ft + ÁFA

A sírköves vállalkozók belépési díja: 5.000.- Ft+ ÁFA/sírkövenként/alkalmanként, gyermek
sírok ingyenes.
Javasolta, hogy jó lenne, ha a temető esztétikai állapotával is foglalkoznának. Példának
elmondta a szeméttárolók hiányát.
Balázs Gusztáv: Javasolta, hogy a temetői rendet kell kiegészíteni az elhangzottakkal.
Dr. Péter Mihály: Nem értett egyet azzal, hogy rendezetlen a temető. Javasolta, hogy az új
parcelláknál legyen díj emelés, a régit pedig csökkentsék.
Dr. Balatoni Gyöngyi: Nem látta a temető költségvetését. Jó lenne, egyensúly lenni a kiadás
és az elvégzett munkával.
Mondok Ervin: Elmondta, hogy valóban nagyszámnak tűnik a hatezer forintos sírhely ár, de
ez 25 évre szól.
A sírköves vállalkozókkal kapcsolatban elmondta, hogy azért kérnek belépési díjat, mert tőlük
hallották, hogy más hol sírkő felállításáért fizetniük kell.
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Tóth Gábor: Az írásos előterjesztésben szereplő árakat a régi sírhelyekre javasolta, az új
sírhelyek megváltására pedig az egyesre tízezer forint, a kettesre húszezer forint, a hármasra
harmincezer forint, a négyesre negyvenezer forint plusz áfával megnövelt összeget javasolt
elfogadásra a képviselő-testületnek.
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen és 3 tartózkodás mellett
megalkotta az 5/2009. (II.26.) számú Temető díjakról szóló rendeletét, mely módosítja a
6/2005. (III.31.) számú A köztemetőkről és temetkezés rendjéről szóló rendelet 1. számú
mellékletét.
Tóth Gábor: A hivatal fizikai dolgozói felmérték, hogy a község házszámtábláinak költsége
mennyibe kerül, a bekerülési költségről egy költségvetést osztottunk szét az ülés előtt.
Dr. Péter Mihály: Szerinte nem kellene barkácsolni, javaslata, hogy egységes út
jelzőtáblákat készítsen az önkormányzat. Első lépésben el lehetne indulni, hogy a Szent
András, Szent István és a Szentlászlói utcákat lássák el házszámtáblával.
Dr. Balatoni Gyöngyi: Javasolta, hogy kötelezni kell a lakosságot, hogy helyezzék ki a
házszámtáblákat, mivel erre a költségvetésben most nem lesz lehetőség.
Tóth Gábor: Felkérte a jegyző urat, hogy mérjék föl, hol hiányoznak a házszámok és azokat
pótolni kell.
Javasolta, hogy az illetékes bizottság tárgyalja meg és a következő ülésen konkrét ajánlatokat
kér.
Megköszönte a jelenlévő vendégek részvételét, és zárt ülést rendelt el, mivel személyi
kérdést tárgyalnak.

-k.m.f.-
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