JEGYZŐKÖ YV

Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2009.
május 19.-i képviselő-testületi ülésen.
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
A polgármester köszönti a képviselőket a testületi ülésen. Megállapítja, hogy az
ülés határozat képes.
Ezután javaslatot tett jegyzőkönyvi hitelesítőkre Katona Károly és Kiss József
képviselőkre, majd felkérte a testületet, hogy szavazzanak a hitelesítők
személyére.
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal elfogadta jegyzőkönyvi hitelesítőnek
Katona Károly és Kiss József képviselőket.
Tóth Gábor: Felolvasta a kiküldött napirendi pontot, azzal a módosítással, hogy
az egyebeknél a Kistérség Gondozási Központ 2008. évi zárszámadását és a
2009. évi költségvetését, továbbá Tóthilkó Mihály Kartal polgármesterének a
Kistérség Önkormányzatainak Társulásának Pénzügyi Bizottságba való
felvételét kell tárgyalni, majd az iskola felújításának átadására szeretné
meghívni Sólyom László elnökurat.
Majd felkérte, a képviselő-testületet, hogy a felsorolt napirendi pontokat
fogadják el.
Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat.

apirendi

pontok

Tárgy:
1.) Általános iskola felújításának elkezdése

Előadó:
Dr. Labundy Norbert
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és előfinanszírozása a kötvény terhére

mb. jegyző

2.) Egyebek:
- Kistérség Gondozási Központ 2008 évi zárszámadása és a 2009. évi
költségvetése
- Tóthilkó Mihály Kartal polgármesterének az Aszódi Kistérség
Önkormányzatainak Társulásának Pénzügyi Bizottságba történő
felvétele
- Sólyom László köztársasági elnök úr meghívása az iskola
felújításának átadására és egyben a tanévnyitó ünnepségre – 2009.
augusztus 31. –

1)

apirendi pont: Általános iskola felújításának elkezdése és
előfinanszírozása a kötvény terhére

Tóth Gábor: Felkérte Mondok Ervint a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy tegye
meg szóbeli kiegészítését.
Mondok Ervin: Elmondta, hogy a bizottság elkészítette a pénzügyi
csoportosítást.
Július 1-vel az ÁFÁ-t 25 %-os lesz az ÁFA, azért kellene most a százmillió
forintot felszabadítani, hogy megtakarítást érjen el az önkormányzat.
Tóth Gábor: Az ÁFA emelésének következtében a százmillió forint
előfinanszírozás esetén 3.479.178 Ft összegű megtakarítás várható. Majd
felkérte a képviselő-testületet, hogy mondják el véleményüket az előterjesztéssel
kapcsolatban.
agy Jenőné: Megkérdezte, hogy az összköltségvetésből hány százalékos az
ÁFA, továbbá lehet-e tudni, hogy mennyi az anyagár?
Dr. Labundy
orbert: Tájékoztatta a testületet, hogy nettóösszegben
százmillió forint az anyagköltség.
agy Jenőné: Megkérdezte, hogy a vállalkozóval kötött-e már szerződést az
önkormányzat és a víz, villany költsége az önkormányzatot terheli-e?
Dr. Labundy orbert: Elmondta, hogy most van folyamatban a szerződés
megkötése a víz, villany költségeket pedig a vállalkozó viseli a tanítási szünet
alatt.

3

Mondok Ervin: Megkérdezte, hogy van-e már felelős műszaki ellenőr a
beruházásnál?
Dr. Labundy orbert: Tájékoztatta a testületet, hogy még nincs kiválasztva, de
olyan személyt választanak, akinek EU-s bizonyítványa lesz. Május 25.-ig el
kell számolni az előleggel. Miután felgyorsultak az események ezért május
végén válasszuk ki a műszaki ellenőrt.
Tájékoztatta a testületet, hogy május 28.-i testületi ülésre behozzuk.
agy Jenőné: A szerződést szeretné megnézni, mivel ennek már el kellett volna
készülnie.
Tóth Gábor: Elmondta, hogy a szerződés kész van, csak az ügyvédi iroda
átnézik. Elmondta, hogy július 1-ig az összes anyagot be akarják szerezni.
Kiss József: Az ÁFA emelkedéséről mindenkinek tudomása volt, miért nem
kalkulálta ezt be a vállalkozó?
agy Jenőné: Nincs egy hónapja sem, hogy elfogadták a kivitelezési munkára
vállalkozót.
Dr. Labundy orbert: Van egy vállalkozási szerződés, amely a közbeszerzési
eljárás anyagában benne volt. Nem hibáztunk, mert ezelőtt egy hónappal még
nem tudtuk, hogy ÁFA emelés lesz.
Dr. Péter Mihály: Összefoglalva elmondta, hogy a VÁTI mint irányító hatóság
56 millió forintot folyósított előre, ezzel május 25.-ig el kell számolni, ellenkező
esetben vissza kell fizetni.
Úgy kell értelmezni, hogy az 56 millió forinttal mint anyaggal el kell számolni.
Dr. Labundy orbert: Tavaly november végén utaltak át 56 millió forint
előleget, amikor is aláírtuk a támogatási szerződést, ezzel kell május 25.-ig
elszámolni ezt egy rulírozó hitel formájában kaptuk, ehhez jön még 10 %-os
emelés.
Dr. Péter Mihály: Megkérdezte, hogy az irányító hatóság ellenőrizni fogja-e
hogy meg vannak-e az anyagok?

Dr. Labundy orbert: Tájékoztatta a testületet, hogy ellenőrizni fogják már
kedden jönnek ellenőrizni.
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Dr. Péter Mihály: Továbbá megkérdezte, hogy miért kell a százmillió forintot
felszabadítani? Hol lesznek tárolva az építési anyagok és a vállalkozó
felelőssége lesz-e amennyiben elveszik az anyag?
Dr. Labundy orbert: Csak akkor használják fel az összeget, ha szükség lesz
rá. Tájékoztatta még a testületet, hogy az építési anyagok az iskolában és a
tornateremben lesz raktározva és őrizni fogják, a vállalkozó felelőssége lesz az,
hogy ne vesszen el anyag, ehhez tárolási nyilatkozatot kell kiállítani.
Katona Károly: Kétségei vannak ezzel kapcsolatban, ezt a kötvényt nem ilyen
célra kötötték, a 3,5 millióért kell felszabadítani?
Jegyző úrnak elmondta, hogy a Bagi Hírlapban annak idején legorombította őket
és a Félidős Újságban is, mert nem szavazták meg a Peresi beruházást és hogy
nem akarják, ezért felkérte, hogy kérjen nyilvánosan bocsánatot tőlük.
Dr. Péter Mihály: Tájékoztatta a testület tagjait, hogy most itt az 56 millió
forintot folyósított a VÁTI, ezt hat hónap alatt fel kellett volna használni, ennek
az időtartama május 25.
Ennek felelőse a polgármester és a jegyző, meg lehet kérdezni, hogy miért tart
még itt. A lényeg nem akarják az 56 millió forintot visszautalni erről kell most
döntést hozni.
Tóth Gábor: Felkérte a képviselő-testületet, hogy hozzák meg döntésüket a
százmilliós keret felszabadításáról az iskola beruházás felhasználásához.
A Képviselő-testület 9 igen és 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
31/2009. (V.19.) Képviselő-testületi határozat
Bag
agyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében
eljárva, az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bagi Arany János
Általános Iskola és Alapfokú Művészet Oktatási Intézmény felújításának
előfinanszírozására a kötvény terhére 100.000.000 forint azaz egyszázmillió
forint keretösszeg felhasználásra kerüljön.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Gábor polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Dr. Labundy Norbert jegyző, műszak,
pénzügy

5

2.)

apirendi pont: Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú
Társulásánál Tóth Ilkó Mihály Kartal polgármestesrének a Pénzügyi
Bizottságba való felvétele

Tóth Gábor: Megkérdezte az alpolgármestert, hogy van-e szóbeli kiegészítése
az előterjesztéssel kapcsolatban?
Dr. Balatoni Gyöngyi: A társulás SZMSZ-ét kell ezzel elfogadni a testületnek,
mivel személyi változás történt.
Tóth Gábor: Ezután felkérte a képviselőket, hogy hozzák meg döntésüket.
A Képviselő-testület 9 igen és 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
32/2009. (V. 19..) Képviselő-testületi határozat

Bag
agyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében
eljárva, az alábbi határozatot hozta:
Elfogadta a Társulási Tanács hatáskörébe kerül a Bizottság tagjainak számának
meghatározása.
Továbbá a Tanács Szervezeti és Működési Szabályzatában 4 főben történő
Pénzügyi Bizottság tagjainak számát, majd Tóth Ilkó Mihályt, Kartal
polgármesterét a Bizottság tagjává választását.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Gábor polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Dr. Labundy Norbert jegyző, műszak,
pénzügy
3.)

apirendi pont: Kistérség Gondozási Központ 2008 évi zárszámadása és
2009 évi költségvetése

Dr. Balatoni Gyöngyi: Tájékoztatta a képviselőket, hogy április 20.-án tartott
ülés az Aszódi Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó
társulása, ahol többek között megtárgyalták a Kistérség Gondozási Központ
2008 év szakmai munkát és beszámolót, valamint a 2009 évi költségvetést.
A 2008 évi zárszámadása 88.401.033 Ft bevétellel, 84.401.213 Ft kiadással,
valamint 3.999.820 Ft kötelezettséggel terhelt pénzmaradványa volt.
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A 2009. évi költségvetése 105.292.000 Ft bevételt és 105.292.000 Ft kiadást
tartalmaz.
A társulási megállapodás alapján a költségvetést érintő döntésekhez a képviselőtestületnek egyetértése szükséges.
Tóth Gábor: Megköszönte a szóbeli előterjesztést és külön-külön szavazásra
kérte föl a testületet.
A Képviselő-testület 11 igen és egy nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
33/2009. (V. 19.) Képviselő-testületi határozat

Bag
agyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében
eljárva, az alábbi határozatot hozta:
A Kistérségi Gondozási Központot alapító önkormányzat nevében az intézmény
2008. évi zárszámadásával egyetért, azt 88.401.033 Ft bevétellel, 84.404.213 Ft
kiadással, valamint 3.999.820 Ft kötelezettséggel terhelt pénzmaradvánnyal
tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Gábor polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Dr. Labundy Norbert jegyző, pénzügy
A Képviselő-testület 10 igen egy nem és egy tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
34/2009. (V. 19.) Képviselő-testületi határozat

Bag
agyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében
eljárva, az alábbi határozatot hozta:

A Kistérség Gondozási Központot alapító önkormányzat nevében az intézmény
2009. évi költségvetésével egyetért, azt 105.292.000 Ft bevétel és 105.292.000
Ft kiadás előirányzattal tudomásul veszi.
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Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Gábor polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Dr. Labundy Norbert jegyző, pénzügy

4.)

apirendi pont: Köztársasági Elnök Úr meghívása az iskola
felújításának átadására és tanévnyitó ünnepségére 2009. augusztus 31.-re

Tóth Gábor: Elmondta, hogy a Köztársasági Elnök urat Sólyom Lászlót
szeretné meghívni az iskola átadására - mivel ez Bag életében igen nagy
esemény - és a tanévnyitó ünnepségére. Erre az alkalomra Pest Megye
Közgyűlés Elnökét már felkérte és el is fogadta a meghívást.
Az elhangzottakhoz a testület jóváhagyását kérte.
A Képviselő-testület egyhangúlag támogatta az iskola átadására meghívni a
Köztársasági Elnök Urat és Pest Megye Közgyűlésének Elnökét.
Tóth Gábor: Tájékoztatta a testületet, hogy pályázati lehetőség van útbaigazító
táblák elkészítéséhez. Felkérte az alpolgármester urat, hogy mondja el szóbeli
előterjesztését a pályázattal kapcsolatban.
Dr. Péter Mihály: Árajánlatot kértek ezzel kapcsoltban és a Valcol Kft a mai
napon adott be. Kistérségen belül lehet pályázni az irányító táblákra. Egymillió
forintot lehet rákapni.
A táblák bruttó összege: 1.134.000.- Ft, ebből a pénzből csak a fontosabb
csomópontokra jutna irányító tábla.
Tóth Gábor: Felkérte a képviselő-testületet, hogy hozzák meg döntésüket ezzel
kapcsolatban.
A Képviselő-testület 11 igen és egy tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
35/2009. (V. 19..) Képviselő-testületi határozat

Bag
agyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében
eljárva, az alábbi határozatot hozta:
Hozzájárul, hogy a Területi kiegyenlítés szolgáló pályázati felhívásra anyagot
nyújtsanak be.
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A beruházás teljes összege 1.134.000 Ft (de a július 1-e utáni ÁFA változás
miatt ez az összeg 1.181.250 Ft-ra változik.) és befizetendő a 2,5 %-os pályázati
díj (22.572.- Ft).
Az összegből 75 % (902.866.- Ft) a kért támogatás és 25 % (300.956.- Ft) az
önrész, mely a saját kötvény felszabadításból biztosítjuk.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Gábor polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Dr. Labundy Norbert jegyző, műszak,
pénzügy

Tóth Gábor: Bejelentette, hogy mivel személyi kérdéseket tárgyalnak zárt ülést
rendel el.

-k.m.f.-

Tóth Gábor
polgármester

Dr. Labundy orbert
mb. jegyző

Jegyzőkönyvi hitelestők:

Katona Károly
képviselő

Kiss József
képviselő

