JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2009. március 26.-i képviselő-testületi 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, Mondok Ervin képviselők.
Meghívottak:

Dr. Labundy Norbert mb. jegyző
Gódor Ferenc r.őrnagy
Mezőfi Ferenc polgárőrség vezetője
Dr. Mihály István ezredes
Tapolczai Tiborné tervező
Városy Péter tervező
Nagy Zsuzsa

A polgármester köszönti a képviselőket a testületi ülésen. Megállapítja, hogy az ülés
határozat képes. Nagy Tiborné képviselőnő és Dr. Péter Mihály alpolgármester úr hiányzik.
Ezután javaslatot tett jegyzőkönyvi hitelesítőkre Antal Istvánné képviselőnőre és Dr. Balatoni
Gyöngyi alpolgármesternőre, majd felkérte a testületet, hogy szavazzanak a hitelesítők
személyére.
A Képviselő-testület 8 igen és 2 tartózkodással elfogadta jegyzőkönyvi hitelesítőnek
Antal Istvánné képviselőt és Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármestert.
Tóth Gábor: Felkérte a képviselőket, hogy a meghívóban kiküldött napirendi pontoktól
eltérve első napirendi pontban az iskola eszközbeszerzését, második napirendi pontban pedig
a Pomsár és Társa Építészi Iroda képviseletében Bag rendezési tervek felülvizsgálatának
fejlesztését tárgyalnák meg.
Ezzel a módosítással kérte a képviselő-testület szavazását a napirendi pontokra.
A Képviselő-testület 8 igen és 2 tartózkodás mellett elfogadta a napirendi pontokat.
Napirendi pontok
Tárgy:

Előadó:

1.) Arany János Általános Iskola eszközbeszerzése
közbeszerzési eljárásban

Dr. Labundy Norbert
mb. jegyző

2.) Bag rendezési tervének felülvizsgálata

Dr. Labundy Norbert
mb. jegyző

3.) Tájékoztató a közrend- és közbiztonság helyzetéről

Gódor Ferenc
r.őrnagy

4.) Tájékoztató a helyi Polgárőrség működéséről

Mezőfi Ferenc
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polgárőrparancsnok
5.) Települési környezetvédelméről, szilárd hulladékkal
kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
szóló rendelet elfogadása

Dr. Labundy Norbert
mb. jegyző

6.) Csapadékvíz elvezetés a Rét utcában

Dénes Miklós
Településfejl.bizottság
elnöke

7.) Egyebek

Tóth Gábor
polgármester

•
•
•
•

Szociális igazgatás és ellátásokról szóló rendelet módosítása, mely módosítja a
18/2006. (XII.29.) számú helyi rendeletet
„Nyolcadrész” területére 3 hónapos opciós szerződés
Aszódi Kistérségtől – közfoglalkoztatás-szervező foglalkoztatásának
támogatása
Községi könyvtár támogatási kérelme a „Felzárkóztató pályázat”-hoz

1.) Napirendi pont: .Arany János Általános Iskola eszközbeszerzése közbeszerzési
eljárásban.
Dr. Labundy Norbert: Az iskola pályázattal kapcsolatos eszközbeszerzéssel összefüggő
kérdés. Ezzel kapcsolatban elmondta, hogy április 1-vel új közbeszerzési törvény lép
hatályba. Felkérte Nagy Zsuzsát, hogy tegye meg szóbeli kiegészítését.
Nagy Zsuzsa: Elmondta, hogy kötelező elemként szerepelt az iskola felújítás
közbeszerzésénél az eszközbeszerzés, mely bútorokra vonatkozik és számítástechnikai
eszközökre. Az Önök eszköz listája igen hosszú, elvben egyben kellene kiírni. A Kbt
jelenlévő hatálya szerint megbontható a bútor, informatika és a játszóeszköz. Most a bútor
közbeszerzésére írtak ki ajánlatot.
Tóth Gábor: Tájékoztatta a testületet, hogy ez egy technikai jellegű döntés, melyet meg kell
hozni.
Dr. Balatoni Gyöngyi: Választ kért, hogy ha részletekben kapja meg az önkormányzat az
összeget, ami első körben 65 millió forint miért ennek a felhasználását miért nem lehet
racianalizáltabban megoldani, ha véletlenül leáll az építkezés, akkor ott lesznek a bútorok és
nem tudnak majd vele mit kezdeni, ez a dolog így nem életszerű. Mit írt elő az új rendelet,
hogy ilyen fordítottan állunk a beruházáshoz.
Nagy Zsuzsa: A projekt menedzser dönti el, hogy mit kell tenni, mi kiírtuk a kivitelezőre
vonatkozó kiírást, ami folyamatban van, de ugyan akkor az előlegből el kell költeni bizonyos
összeget. Gyakorlatilag az előleg végett kellett ezt meglépni.
Dr. Labundy Norbert: 2008 évben megkapta az önkormányzat az előleget, az elszámolást
május végéig el kell készíteni, ezért kell ezt most meglépni.

3

Tóth Gábor: Így érhető, mert a kivitelező pályáztatása most van folyamatban.
Mondok Ervin: Megkérdezte, hogy a határidők nem túl rövidek-e?
Nagy Zsuzsa: Amikor a felhívás tervezet készült, ahhoz írtuk ki a határidőket, de majd az
elfogadástól kell majd a határidőket módosítani.
Dr. Péter Mihály alpolgármester úr megérkezett!
Dr. Balatoni Gyöngyi: Az ajánlati felhívásban 12.540.000 Ft szerepel amit feltétlenül el kell
költeni, a többi pénzzel mi fog történi, az megmaradhat?
Nagy Zsuzsa: Véleménye szerint az első részszámlája a kivitelezésnek ebből az előlegből
kerül kifizetésre.
Dr. Labundy Norbert: Július 1-től emelkedik az ÁFA, a megmaradt pénzt nyilván először az
anyagbeszerzésre lesz fordítva.
Tóth Gábor: Mivel nem volt több hozzászólás, felkérte a képviselő-testület döntését az iskola
eszközbeszerzésével kapcsolatban.
A Képviselő-testület 9 igen és 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
17/2009. (III.26.) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. Törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozta:
Az eljárás nyertesének a Sebesfi és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2085.
Pilisvörösvár, Puskin u. 11.) ajánlattevőt fogadta el az Arany János Általános Iskola bútor
beszerzésével kapcsolatban. Egyben megbízza a polgármestert a szerződés megkötésére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Dr. Labundy Norbert mb. jegyző, pénzügy
2.) Napirendi pont: Bag rendezési tervének felülvizsgálata
Tóth Gábor: Felkérte a jelenlévő tervezőket, hogy mondják el szóbeli kiegészítésüket.
Városy Péter: Bemutatkozása után elmondta, hogy a kiküldött tervet Tapolczai Tibornéval
készítették.
Elmondta, hogy az önkormányzati gondolatok és papírra vetése után készítették el a terveket.
Négy fejlesztési pont van a tervezetben: Juharos, Peres, Temetődűlő, Nyolcadrészek.
A szerkezeti tervet határozattal kell elfogadni.
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A Juharos - területe a legproblémásabb terület, itt még vannak gazdasági területek. Mind a
négy oldalán lehetőséget szeretnének adni a befektetőknek. Itt a probléma még a Nemzeti
Park védőterületei, csak adott távolságra lehet új csatlakozást nyitni. A felső területet
ökológiai hálózat is érinti.
Peres – nem okoz problémát, csak az erdősáv végett kellett sakkozni, például a biológiai aktív
értéket nem lehet csökkenteni.
Szőlődomb – az iskola mögötti sáv, melyen kertvárosi övezetet terveznek, ahol társasház
építésre is lesz lehetőség.
Nyolcadrész – itt kalandparkot terveznek, mely beépítettségében minimális lesz. Közlekedési
problémája volt a területnek, mivel csak egy felől lehet megközelíteni a Szentlászlói utcából.
Dr. Labundy Norbert: Az itt lévő tervezet az eddigi határozatok alapján készült el, ezt kell
megerősíteni egy határozattal.
Tóth Gábor: Megköszönte a tájékoztatást és javasolta, hogy a következő ülésre legyen
megfogalmazva, hogy mit határozunk, ezt mélységében át kell tanulmányozni.
Dr. Péter Mihály: Problémája az egész történettel kapcsolatban, hogy totálisan szét lesz
szabdalva a falu.
A régi 3-as út mellett ott vannak a kutak kb. 50 méterre. Nem tudja elképzelni, hogy az a rész
beépíthető.
Az élményparkkal kapcsolatban elmondta, hogy nem lehet beazonosítani, hogy kinek a
tulajdonában van a terület.
Tapolczai Tiborné: Nagy része a területnek az önkormányzat tulajdonában van. A domb is
benne van és a gyepes terület továbbra is gyep marad, a fejlesztő pedig erdőt szeretne
telepíteni oda.
Balázs Gusztáv: Kértek-e nyilatkozatot az önkormányzattól arra vonatkozóan, hogy milyen
koncepcióról van szó? Van-e településfejlesztési koncepció a birtokukban? A legutolsó
településfejlesztési terv 2005-ben lett elfogadva. Úgy látja, hogy egy-két feltétel hiányzik. A
tervező felelőssége, hogy a törvény szerint járjon el, pl. az élménypark miatt megkérdezték-e
az ott lakókat, hogy nem zavarják-e majd őket a zajszint, intézményeket megkérdezni,
véleményt kikérni. Jó lett volna, ha a koncepció elkészülte előtt beszéltek volna több
civilszervezettel.
Olyan terv kell ami illeszkedik mindenkihez az emberhez is és a környezethez,
ökoszisztémához, stb.
Javasolta, hogy készüljön egy településfejlesztési koncepció.
Dr. Labundy Norbert: A tervezés úgy kezdődött, hogy a meglévő koncepcióból indultak ki
és a határozati javaslatból.
Tapolczai Tiborné: Elmondta, hogy a rendezési terv mindig a településfejlesztési
koncepcióra épül. A településnek van koncepciója, minden módosításkor ezt a koncepciót
módosítják.
Elmondta, hogy a körforgalommal nem okoznak kárt. A meglévő koncepciót ki kell
terjeszteni ezzel a tervezettel. A gazdasági fejlesztés növelheti az önkormányzat bevételét.
Dr. Péter Mihály: Megkérdezte, hogy az Árokalja ebben a tervezetben szerepel-e?
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Tapolczai Tiborné: Lesz egy egységes szerkezeti terv, amelyben benne lesz az
Árokalja.
Tóth Gábor: Megköszönte a kiegészítést. Tájékoztatta a testületet, hogy a mai nappal az
Árokalja már 17 ha-al belterületbe lett vonva, elindulni látszik a terület fejlesztése.
Antal Istvánné: A kalandparkkal kapcsolatban elmondta, hogy mindenki tudja, ez egy igen
alacsony értékű aranykorona értékű terület.
A temető dűlővel kapcsolatban elmondta, hogy egy területet jelöl be, ahol lakóparkot jelöltek
ki.
Juharossal kapcsolatban kételkedik benne, hogy jó lesz-e mivel igen messze van mindentől és
a vízbázis közel van, de ha a befektetőnek jó ami és nekik megfelel, akkor be kell tenni a
rendezési tervbe.
Mondok Ervin: Mindenki tudja, hogy ezzel kapcsolatban már voltak itt vállalkozók akik
szeretnének ezeken a területen valamit csinálni.
Most elkészült egy séma, ami alapján el lehet indulni, és el lehet dönteni, hogy folytassák-e a
tervek készítését.
Tóth Gábor: Elmondta, hogy az egyeztetések végén került a testület elé ez a terv, egyértelmű
hogy milyen irányban haladnak. A következő ülésre kér határozati javaslatot a jegyző úrtól.
Dr. Péter Mihály: Vannak olyan területek aminek nincs realizálása pl. a sportcentrum. Nincs
írásos előterjesztés így nem lehet dönteni ezekben a kérdésekben.
Városy Péter: Koncepciót könnyen lehet módosítani, ez egy közös alkotás a tervező és a
testület ügye.
Dr. Balatoni Gyöngyi: Akinek ezzel kapcsolatban van javaslata pl. civilszervezetek azok
most elmondhatják, úgy tudja, hogy a Nyolcadrészeknél és a Szőlődomb fejlesztésével nincs
ellenállás, van rá egy hónap gondolkodási idő.
3.) Napirendi pont: Tájékoztató a közrend- és közbiztonság helyzetéről
Tóth Gábor: Köszöntötte Dr. Mihály István ezredes urat Gödöllő rendőrkapitányát és
Gódor Ferenc rendőr őrnagyot Aszód Rendőrőrs parancsnokát. Felkérte a kapitányurat, hogy
tegye meg szóbeli kiegészítését az előterjesztéssel kapcsolatban.
Dr. Mihály István: Elmondta, hogy ebben az évben is elkészült a település közbiztonságáról
szóló beszámolójuk, megjegyezte, hogy a környékre is rányomja a bélyegét a gazdasági
helyzet, ami növeli a bűnözést. Sajnos nincs komoly javulás, a cselekmények túlnyomó
többsége a vagyonelleni lopásokban vannak.
Kitért még a balesetek alakulásáról, melyben javulásról lehet beszámolni.
Tóth Gábor: Megköszönte a kiegészítést és felkérte a testületet, hogy mondják el
véleményüket, tegyék föl kérdéseiket.

6
Dr. Péter Mihály: Tápszeres dologról kérdezte a kapitány urat, a lakosok is tudják, hol
vannak az elosztók és sajnos még sem történt semmi ebben az ügyben. Családok mennek
tönkre e végett, megkérdezte, hogy tápszermentessé lehet-e tenni a falut?
Dr. Mihály István: Elmondta, hogy Erdőkertesen is ugyanezzel a dologgal foglalkoztak.
Jogszabályi környezet egyértelmű, aki kábítószerrel érintkezik az bűncselekményt követ el. A
jogalkotó úgy döntött, hogy ha a fogyasztó vállalja 6 hónapra az elvonókúrát, akkor az eljárást
meg kell szűntetni ellene. A törvényi és erkölcsi szabályozás nem találkozik. A kábítószerrel
kapcsolatos bűncselekmények szervezett bűnözéshez tartozik, még kezelhető a helyzet.
Egyetlen információt se söpörnek az asztal alá.
A tanúk tarthatnak a retorziótól, ezen van még javítani való. Mindent megtesznek, hogy az
elkövetők ellen eljárás induljon. Ebben az ügyben megye szerte ismert a gödöllői kapitányság
munkája. Bűnözés teljesen függetlenül működnek, a gazdasági helyzet ehhez segít. Akinek
van rendszeres jövedelme az jó, de ha ez megszűnik akkor a kockázat megnő.
Elmondta, hogy a rendőrség nehéz helyzetben lenne, ha az önkormányzatok és a
polgárőrségek nem segítenék munkájukat.
Tóth Gábor: Sajnálta hogy húszezer forint fölött van eljárás a rendőrségi intézkedésre, ez
alatt csak szabálysértés van, melyek az önkormányzatokhoz kerülnek és a kiskorúakkal sem
tudnak mit kezdeni a rendőrök.
Felhívta a figyelmet a térfigyelő rendszerre, melyhez Iklad is szeretne társulni.
Továbbá kérte a kapitány urat, hogy két körzeti megbízottat is szeretnék megkapni.
Dr. Mihály István: Tényként elmondta, hogy 14 év alatt nem lehet büntetni, továbbá azt sem
fogják engedni, hogy kerítésbe áramot szereljenek.
A rendőrségnek minden szabályt be kell tartani, a bűnözőknek pedig nem.
Antal Istvánné: Felhívta a figyelmet, hogy legnehezebb helyzetben azok vannak, ahol napi
szinten ezzel szembesülnek.
A rendőrségtől az emberséget keresi, a megértését és egy jó szót.
Dr. Mihály István: A rendőrség együtt érez a kárszenvedőkkel, ha valakit olyan kár ért ami
megnehezíti az életét, akkor azt a kárt megtérítik. Minden egyes ügyet kivizsgálnak.
Elmondta, hogy minden hozzájuk fordulótól felveszik a jelentést. A magyar rendőrség képes
a rendet fönntartani. A bűncselekmények nem fognak megszűnni, a demokratikus
viszonyokkal csak nőttek.
Mondok Ervin: Megkérdezte, hogy véletlenül maradt-e ki a 2008 évben felderítetlen
bűncselekmények adata?
Dr. Mihály István: Mivel nem kötelező feladat ennek a kimutatása.
Dr. Péter Mihály: Megkérdezte, hogy mikor lesz az aszódi rendőrőrs épülete felújítva?
Dr. Mihály István: Sajnos a rendőrőrs felújítására pillanatnyilag nincs pénz.
Gódor Ferenc: Elmondta, hogy a környék önkormányzatai segítettek abban, hogy az épület
külsejét 2009- ben felújítsák.
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Tóth Gábor: Megköszönte a rendőrség munkáját és felkérte a testület tagjait, hogy hozzák
meg döntésüket a beszámolóval kapcsolatban.
A Képviselő-testület 10 igen és egy tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
18/2009. (III.26.) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. Törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozta:
A 2008 évi tájékoztatót a közrend- és közbiztonság helyzetéről elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Dr. Labundy Norbert mb. jegyző
4.) Napirendi pont: Tájékoztató a helyi Polgárőrség működéséről
Tóth Gábor: Felkérte Mezőfi Ferencet, hogy mondja el szóbeli előterjesztését.
Mezőfi Ferenc: Beszámolójában elmondta, hogy 2008. szeptemberben vette át a polgárőrség
parancsnokságát és 2008 november végén megtörtént a Cégbírósági bejegyzés is. Jelenleg 57
fő tagja van az egyesületnek. Terveik, hogy legalább minden nap 4 órában tudjanak
szolgálatot teljesíteni, melyet önkéntes alapon látnak el. Ezen kívül továbbra is szerepel a
rendezvények biztosításának támogatása.
Tóth Gábor: Megköszönte a polgárőrség munkáját, akik a szabadidejüket feláldozzák azokat
csak köszönet illeti meg. Elmondta, hogy a közeljövőben önkéntes tűzoltóságot szeretnének
létrehozni és ehhez is kéri a polgárőrség segítségét.
Dr. Péter Mihály: Észrevételezte, hogy a polgárőrség autójának is lakott területen 50 km-el
lehet menni és csak olyan céllal ami közcél!
Mezőfi Ferenc: Jogosnak tartotta az észrevételt, közcélú használatnak tartja, ha a polgárőr
kéri, hogy árut szeretne hazahozni és az üzemanyagot beletankolja az autóba, akkor az autót
odaadom, ilyen előszokott fordulni.
Tóth Gábor: Felkérte a képviselő-testület tagjait, hogy a polgárőrség beszámolóját fogadják
el.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
19/2009. (III.26.) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. Törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozta:

8
A Polgárőrség 2008 évi tájékoztatóját elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Dr. Labundy Norbert mb. jegyző

5.)

Napirendi pont: Települési környezetvédelméről, szilárd hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló rendelet elfogadása

Dr. Labundy Norbert: Tájékoztatta a testület tagjait, hogy változás történt a
hulladékszállítási rendszerben, két rendelet volt érvényben. Az összetett bizottsági ülésen
szakaszonként mentek végig a rendelettervezetnél. A bizottságok – Településfejlesztési, Jogiés Közbiztonság – elfogadásra javasolták a testület felé, amely most a testület előtt van ez egy
nagyon részletes anyag, amely a végleges változat.
Tóth Gábor: Komoly bizottsági munka előzte meg ezt a napirendi pontot. A hulladékgyűjtő
konténerrel kapcsolatban elmondta, hogy a mai napon beszélt a szolgáltatóval és kérte, hogy
ne műanyag legyen, hanem cseréljék ki fémre. Reményét fejezte ki, hogy kevesebb hulladék
fog visszakerülni a telepre, mivel az aszódi hulladékgyűjtő bezárt.
Mondok Ervin: Megkérdezte, hogy nem kellene-e kivenni a 2. sz. mellékletből a lakossági
konténer ürítési díját, ez a hivatalt nem érinti. Továbbá megkérdezte, hogy hol lesz az
ügyfélszolgálati iroda és hogy lesz nyitva? Továbbá megemlítette, hogy a 3. sz. mellékletben
egyszer történik az elszállítás, de ezt ki kell javítani mivel hetente kétszer történik.
Dr. Labundy Norbert: Úgy gondolja, hogy érdemes feltüntetni mindent, ami a lakosságot
érinti. Egy kivonatos formában a bagi újságban ezt szeretnék megjelentetni.
Az önkormányzat ügyfélszolgálati helységében lesz az AVE ügyfélszolgálat képviselete,
melyet hétfői napokon tartanak.
Maga az ügyfélszolgálat Hevesen lesz, nálunk pedig a képviselet hétfői napokon.
Dr. Péter Mihály: A legutolsó alkalommal úgy volt, hogy itt lesznek hétfői napokon, a
konténer szállításnál pedig nem erről volt szó, ami itt le van írva, úgy érzi, hogy félrevezették
őket. Tisztázni kell, hogy ki lesz majd az ügyfélszolgálatnál, aki az AVE-t képviseli.
Tóth Gábor: Kérte a jegyző urat, hogy pontosítást végezzék el a felvetődött kérdésekkel
kapcsolatban, javasolta, hogy a bizottságok által leegyeztetett díjak szerepeljenek a
szerződésben, ezeket pontosítani kell.
Balázs Gusztáv: Egy 30 oldalas rendelet tervezet van előttük, ezzel kapcsolatban szakmai
kifogása van. Már maga a cím sem egyértelmű.
A Hulladékgazdálkodási törvény is idézve is van, amely egészen más pontokat hoz ki, mint
amiről itt szó van.
Kistérségi szinten arról volt szó, hogy lesz egy olyan kezelő hulladékszállítással foglalkozó
csapat, amely közösen akarják megoldani kistérségen belül a hulladékszállítást, itt is
értelmezési különbségek vannak, továbbá kezelőnek nevezi az önkormányzatot is és a
hulladékszállítót is. Értelmezési különbségek vannak a rendeletben.
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Továbbá elmondta, hogy olyan pontok vannak a szerződésben, amik nem ebbe valók.
Tóth Gábor: Elnézést kért Balázs Gusztáv képviselő úrtól felkérte, hogy amennyiben
szakmai és jogi fenntartásai vannak akkor a Közigazgatási Hivatal felé tegye meg, de nem
hiszi itt és most ezekre tudnak válaszolni.
A rendelettervezettel kapcsolatban elmondta fontosnak tartja, hogy pénzügyileg tisztázottak
legyenek a feltételek.
Mivel nem volt több kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban, felkérte a testület,
hogy a szóban elhangzott pontosításokkal fogadják el a rendeletet.
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen, 2 nem és egy tartózkodás mellett
megalkotta a 6/2009. (III.26.) Települési környezetvédelméről, szilárd hulladékkal
kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló rendeletét. (Rendelet a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
6.)

Napirendi pont: Egyebek - Csapadékvíz elvezetés a Rét utcában

Tóth Gábor: Felkérte Dénes Miklós képviselő urat, hogy tegye meg szóbeli előterjesztését.
Dénes Miklós: Tájékoztatta a testületet, hogy a vízelvezetést meg kell oldani. Nem tudja,
hogy ennek mi az anyagi vonzata. Javaslatot tett a jegyző úrnak és Szűcs úrnak is, hogy ezzel
kapcsolatban legyen egy lakossági fórum. Ott elmondhatnák, hogy milyen feltételekkel tudják
megoldani a vízelvezetést.
Dr. Labundy Norbert: Többmilliós nagyságrendű a beruházás, ennek nincs fedezete a
költségvetésben, egyeztetni kellene a lakókkal, hogy mit vállalnak föl.
Antal Istvánné: A lakosságtól kér egy szándéknyilatkozatot, hogy akarják-e, mivel aki előtt
nem áll meg a víz az nem akarja.
Mondok Ervin: Véleménye ezzel kapcsolatban, hogy elkezdték a Liget utcát is és semmi
nem történt, nehogy ezzel is úgy járjanak.
Tóth Gábor: Ezt a műszaknak kell eldönteni, mivel ha lesz egy felhőszakadás és anyagi kár
keletkezik, akkor az önkormányzatra fognak mutatni. Ezt nem itt és most kell eldönteni, kérte
hogy induljon el az előkészítése.
Dénes Miklós: Problémásnak tartja a Malom utca vízelvezetését is.
Tóth Gábor: Írásos javaslatot kér ebben az ügyben a bizottság készítse elő és majd azt
követően a lakosságot tájékoztassák, majd azután lehet döntés előkészítést készíteni.
Dr. Péter Mihály: Nem érti, hogy miért kell lakossági fórumot összehívni, megengedik-e
hogy a víz elfollyon-e, vagy ne?
Ez a négy év arról szól, hogy jól csinálják-e munkát, vagy nem, például a Tóth Árpád utcában
mindenki tudja, hogy merre folyik a víz, úgy gondolja, hogy a Rét utca vízelvezetését meg
kell csinálni. Ugyan azzal a megoldással mint a Liget utcában. Az ott lakóknak kell az előttük
lévő átereszt tisztítani, ezt a Rét utcai lakosoknál is el lehet várni. Meg kell építeni a
szikkasztó árkokat is.
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Mondok Ervin: Vannak itt olyan dolgok, pl. a Malom utca, Peres utca, ahol sok adófizető él
és ott sincsen megoldva a vízelvezetés.
Dr. Péter Mihály: Elmondta, hogy voltak ott szikkasztóárkok, csak az ott lakók betemették.
Balázs Gusztáv: Mindig hangoztatta, hogy az út tartozéka az árok. Amikor pályáztak a
csapadékvíz elvezetésre, akkor befizetett az önkormányzat a tervre, miért kell megint
elkészíteni?
Tóth Gábor: Tájékoztatta a képviselő urat, hogy az külterületre szólt.
Balázs Gusztáv: Akkor meg kell tervezni, a vízelvezetésről gondoskodni kell. Vannak
előírások, amit be kell tartani és jóváhagyott engedélyezési tervvel kell az utat elkészíteni.
Tóth Gábor: Megköszönte a hozzászólásokat, majd a következő napirendi pontra tértek át.
7.)

Napirendi pont: Szociális igazgatás és ellátásokról szóló rendelet módosítása

Tóth Gábor: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a rendelet módosítása a törvény
változása miatt szükséges. Arról van szó, hogy a munkához akarják kötni a segélyezést.
Dr. Labundy Norbert: Nem jár automatikusan a szociális segély, akinek munkát tudunk
biztosítani annak kötelessége lesz elvállalni, mert különben nem kap segélyt. Az elszámolható
béreknek a 90 %-át megkapják az államtól. Jelen pillanatban 15 fő van munkába állítva, a
következő negyedévben pedig 20 főt szeretnének alkalmazni.
Tóth Gábor: Van-e valakinek véleménye, javaslata?
Mondok Ervin: Megkérdezte, hogy a 2 §-t hogyan kell értelmezni?
Dr. Péter Mihály: Tájékoztatta a testületet, hogy miről van szó, korábban szociális járadékért
itt álltak sorba a lakosság egy része, most ez feladathoz van kötve, tehát ha nem működnek
együtt az önkormányzattal és a munkaügyi központtal akkor három évig ebbe a rendszerbe
nem kerülhet bele.
Ez az alapja a közmunkának, amelyet a FIDESZ majd be fog vezetni.
Balázs Gusztáv: Észrevételként elmondta, hogy tudomása szerint kistérségi szinten
lerendezték a munkabiztonsági követelményeket. Megkérdezte, hogy ebben a kérdésben az
önkormányzat hogy áll?
Dr. Labundy Norbert: Tájékoztatta a testület tagjait, hogy az önkormányzatnak van
munkavédelmi szabályzata és munkavédelmi szakértő tart az új dolgozóknak balesetvédelmi
oktatást, továbbá minden új dolgozó üzemorvosi vizsgálaton vesz részt.
Tóth Gábor: Mivel nem volt több észrevétel, felkérte a testület tagjait, hogy hozzák meg
döntésüket.
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Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal megalkotta a 7/2009.
(III.26.) Szociális igazgatásról és ellátásokról szóló rendeletét, mely módosítja a 18/2006.
(XII.29.) számú helyi rendeletet. (A rendelet jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
8.)

Napirendi pont: „Nyolcadrész” területére 3 hónapos opciós szerződés

Tóth Gábor: A vállalkozó kérte, hogy egy három hónapos opciót biztosítsunk részére.
Korábban a testület által határozat formájában rögzített feltételek mellett, ami azt célozza,
hogy három hónapon belül tudja hozni azt a megfelelő tőkés hátteret, amely a vállalkozását
megfinanszírozza.
Dr.Péter Mihály: Közel egy éve idejár, mindig más befektetővel, minek kell opció? Ennek
következményei vannak, hogy be kell jegyeztetni a tulajdonlapra, a tulajdonviszonyok pedig
még nincsenek lerendezve.
Tóth Gábor: Ennek nincs kockázata. Ezután szavazásra kérte a testület tagjait.
A Képviselő-testület 7 igen és 4 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
20/2009. (III.26.) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot
hozta:
A testület megerősíti azon határozatát, hogy a Nyolcadrészek elnevezésű 49 ha-os
önkormányzati területen Élmény Park és Szimulációs Lőtér létesüljön.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti terület eladására opciós eladási szerződést kössön
Molnár Krisztiánnal mint a befektető képviselőjével.
A vételi jog időtartama 2009. április 01. – 2009. június.30.
A kikötött vételár az önkormányzat által megbízott ingatlan értékbecslő által meghatározott
50 Ft/m2.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Gábor polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Dr. Labundy Norbert mb. jegyző, műszak
9.)

Napirendi
pont:
Aszódi
foglalkoztatásának támogatása

Kistérségtől

–

közfoglalkoztatás-szervező

Tóth Gábor: Felkérte a jegyző urat, hogy mondja el szóbeli előterjesztését.
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Dr. Labundy Norbert: Lényeg, hogy kistérségi szinten szeretnének pályázni, egy
közfoglalkoztatás-szervező munkatárs bérére, ebben kérik az önkormányzat segítségét, Bag
ebben 0,3 súllyal van benne.
Dr. Péter Mihály: Teljesen fölöslegesnek tartja, megfoghatatlan, hogy Bagon mit fog
csinálni konkrétan, mit szervez?
Tóth Gábor: Az önkormányzatnak ez pénzbe nem kerül, majd felkérte a testület döntését az
elhangzottakkal kapcsolatban. Nem lenne szerencsés, ha Bag nem támogatná a pályázatot.
A Képviselő-testület 7 igen, egy nem és 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
21/2009. (III.26.) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot
hozta:
Az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásának közfoglalkoztatás-szervező
foglalkoztatásának pályázatát az alábbiak szerint támogatja:
-

A közös foglalkoztatásban való részvételt.
A pályázatban foglalt kötelezettségek vállalását.
A közfoglalkoztatási terv rendelkezésre bocsátását.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Gábor polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Dr. Labundy Norbert mb. jegyző, pénzügyi csoport
10.) Napirendi pont: Egyebek – Községi könyvtár támogatási kérelme a „Felzárkóztató
pályázat”-hoz
Tóth Gábor: A községi könyvtár kér harmincezer forintos támogatást a Felzárkóztató
pályázat benyújtásához.
Kérte a testület támogatását a könyvtár pályázat benyújtásához.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
22/2009. (III.26.) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot
hozta:
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Községi Könyvtár részére a 2009. évre „Felzárkóztató Pályázat” –hoz 30.000.- Ft önrészt
biztosít.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Gábor polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Dr. Labundy Norbert mb. jegyző, pénzügyi csoport
Napirendi pont után:
Tóth Gábor: Elmondta, hogy Bereczki Jánosnétól kaptak levelet, melyben a Galga-mentéért
Egyesületnek kér támogatást önkormányzattól, a Hévízgyörkön megrendezendő
Hagyományőrző Napok megtartásához.
Felkérte a Pénzügyi Bizottságot, hogy ezzel kapcsolatban a következő ülésre tegyék meg
javaslatukat.
Tájékoztatta a testület tagjait, hogy a tornacsarnoknál beállított új gázkazánok
megtakarításáról kapott kimutatást, melyben harmincezer m3 a megtakarítása ebben a
szezonban, ez elég komoly tételt jelent.
Felkérte a jegyző urat, hogy az óvodával kapcsolatban is szeretne egy ilyen kimutatást kapni.
Tájékoztatta a testületet, hogy Zabola polgármestere kereste meg, jelezte, hogy a helyi
civilszervezetekkel közösen szeretne falunapon egy kopjafát állítani településünkön. Ezzel
kapcsolatban Balázs Gusztávhoz irányítottam a helyi illetékest, hogy a helyszínt beszéljék
meg közösen, a testület felé pedig kér majd egy tájékoztatást. Erre azért volt szükség, mert
EU pályázathoz kellett a helyszínt is megadni.
Elmondta, hogy Törökszentmiklós önkormányzatától kapott a település tartós használatra két
darab Mercedes tűzoltóautót. Szeretnének egy önkéntes tűzoltó egyesületet létrehozni, ehhez
kérte a javaslatokat és szívesen veszi a segítséget is.
Továbbá elmondta még, hogy az „Árokalja” 17 hektáros területe belterületbe vonása
megtörtént.
Lengyelországban járt, ahol a Magyar Parlament Lengyel Baráti tagozatának alelnökeként
vett részt különböző egyeztetéseken, melynek célja, hogy a Lengyel-Magyar barátságot
továbbra is szeretnék ápolni, illetve a gazdasági és egyéb lehetőségeket érvényesíteni.
Antal Istvánné: Elmondta, hogy április 4.-én egészségnapot tart az önkormányzat, mindenkit
szeretettel várnak.
Dr. Péter Mihály: Ügyvédek jogi képviseletéről kért írásos tájékoztatót. Nem tudja, hogy
igazán milyen munkát végeztek. Különböző perek voltak folyamatban és nem tudni, hogy hol
tartanak?
Tóth Gábor: Felkérte a jegyző urat, hogy a következő ülésre készítse el az írásos tájékoztatót.
Balázs Gusztáv: Többször volt szó műszaki témáról és a hivatal műszaki előadója ezeken
nem vett részt.
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Tóth Gábor: Szeretné ezt a gondot mielőbb megoldani, pályázat van az álláshelyre kiírva és
reméli hogy ez a gond mielőbb megoldódik.

Mivel nem volt több hozzászólás, vélemény a polgármester megköszönte a rész vevők
jelenlétét és az ülést bezárta.
-k.m.f.-
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