JEGYZŐKÖ YV

Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2009. május 26.-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, egy fő hiányzik.
Ezután javaslatot tett jegyzőkönyvi hitelesítőkre Nagy Jenőné és Nagy Tiborné képviselőkre,
majd felkérte a testületet, hogy szavazzanak a hitelesítők személyére.
A Képviselő-testület 8 igen és 3 tartózkodással elfogadta jegyzőkönyvi hitelesítőnek
Jenőné és agy Tiborné képviselőket.

agy

Dr. Péter Mihály alpolgármester úr az ülésre megérkezett.
A polgármester felolvasta a napirendi pontokat és kérte a testületet, hogy fogadják el.
A Képviselő-testület 10 igen, egy nem és egy tartózkodás mellett elfogadta a napirendi
pontokat.

apirendi

pontok

Tárgy:

Előadó:

1.) Közbeszerzési döntések (iskola felújítás műszaki ellenőr,
könyvvizsgálója, informatikai beszerzés pályázati kiírása)

Dr. Labundy Norbert
mb. jegyző

2.) Alapító okiratok kötelező módosítása 2008. évi CV Tv.
alapján

Dr. Labundy Norbert
mb. jegyző

3.) Egyebek
-

Tóth Gábor
polgármester
Önkormányzati közfeladatok ellátási módjának felülvizsgálata szervezeti
szempontból a 2008. évi CV Tv. Alapján

-

Bag 600 hrsz-ú ingatlan tulajdonszerzése (sarki kocsma és üzlet területének
Ügye)

-

Szennyvíztisztító-telepet működtető társulás nevének pontosítása

2
-

1.)

Konyha (óvoda konyha) üzemeltetőjének kiválasztására, valamint közétkeztetési
feladatok ellátására irányuló közbeszerzési eljárás megindítása
apirendi pont: Aszód vasúton túli terület csatornázásához szolgalmi jog kérés

Tóth Gábor: Felkérte a Képviselő-testületet, hogy vegyék első napirendi pontnak Aszód
vasúton túli terület csatornázásához szolgalmi jog bejegyzést.
Aszód – Bag között peresi részén építendő kiegészítő csatorna kapcsán szolgalmi jog
bejegyzéséhez kellene a testületnek döntenie. Aszódi Város Önkormányzattól megjelent
Pálinkás Csilla. A polgármester felkérte, hogy mondja el szóbeli kiegészítését az anyaggal
kapcsolatban.
Pálinkás Csilla: Köszöntötte a képviselőket. Ismertette a testülettel, hogy Aszód, Domony,
Iklad fogja benyújtani társulás formájában. A galgamácsai projektbe nem fért bele lakosság
szám végett. A polgármester úrral és a műszakkal ez ügyben már tárgyaltak. Bagot
pénzügyileg nem érinti csak a területet. A tervek már tavaly elkészültek, a szennyvízcsatorna
tervezéséhez a tulajdonosi hozzájárulást Bagtól megkaptuk.
Érintett területek a Peres melletti területek: a 2917 hrsz, 2918 hrsz, 2921 hrsz, 0187/10 hrsz,
0187/12 hrsz, 0195 hrsz.
Bag önkormányzata tárgyalásokat folytat a Bag 0194 hrsz-ú (Bag 2921 hrsz. Mellett fekvő)
Bagi Termelőszövetkezet tulajdonát képező ingatlan átvételéről és annak úttá való
átminősítéséről. Amennyiben a megállapodás létrejön, úgy a szolgalmi jog bejegyzés a Bag
2921 hrsz-ú ingatlant fogja érinteni, mellyel együtt a szennyvízcsatorna megvalósulási
nyomvonala is a 2921 hrsz-ú ingatlanról áthelyeződik a 0194 hrsz-ú ingatlanra.
Tóth Gábor: Tájékoztatta a testületet, hogy ez pénzbe nem kerül az önkormányzatnak, de
segítjük, hogy a csatorna építés megvalósuljon. Amennyiben ott károk keletkeznek azokat
helyre kell majd állítani.
Dr. Péter Mihály: Problémának látja, hogy az előterjesztésnek nem így kell kinézni és
egyáltalán milyen csatornázásról van szó? Vasúton túli terület nincs csatornázva? Nekünk
ehhez milyen érdekünk van, annak idején a GAVIT miért nem csatlakozott be? Bag község
területét annak idején közművesítette az önkormányzat.
Pálinkás Csilla: Önöknek is annyiban előny, hogy ha a Perest értékesíteni szeretnék, akkor
ott is be lehet majd csatlakozni.
Mondok Ervin: Lett-e vizsgálva, hogy az átemelő tudja-e fogadni a szennyvizet.
Pálinkás Csilla: Jogerős engedélyezett terv van erre a területre, csak a szolgalmi jog kell
hozzá.
Dr. Péter Mihály: Problémája, csak annyi, hogy bagi területen van az aszódi futball pálya, a
szennyvíztisztító telep, gyakorlatilag Aszód felől megszűnik minden bejárás, hol fognak a
gépekkel közlekedni?
Balázs Gusztáv: Megkérdezte, hogy lehet ez a témát öt perc alatt átlátni, tájékozatlan ebben a
kérdésben, se térkép, semmiféle dokumentum nincs a testület birtokában, ezt így nem tudja
támogatni, ez így nem elfogadható.
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Az önkormányzatnak van hatásköre, hogy döntsön, itt utakról van szó, kivett utakról, be sem
tudnak majd menni a területre.
Mi lesz a vége? A testület arra törekedik, hogy Bagnak megmaradjon a megtartó ereje.
Pálinkás Csilla: Arról van szó, hogy az Önök területei is csatornázva lesznek. Amihez
egyszer már hozzájárultak a vízjogi engedélyhez, azt szeretnénk továbbgördíteni. Aszódnak
ebben már költsége van, ha most nem járulnak hozzá akkor ebből kára származik.
Dr. Péter Mihály: Itt elvi problémák vannak, Aszód teljesen rá nőtt a településre,
gyakorlatilag mindig egy ilyen döntéssel elvettek egy bagi területet.
Tóth Gábor: Azért a jogért, milyen ellentételeket kapjon Bag? Szeretné ha azt támogatná a
testület, hogy elvi részét, hogy a pályázatot be tudják adni, a szolgalmi jogról pedig egy
további tárgyaláson döntenének.
Dr. Péter Mihály: Abba a csatornába fog folyni a víz amit Bag megépített, ez nem megy
ellentételezés nélkül.
Aki majd rá akar kötni azzal Aszód város külön megállapodást fog kötni és rákötési díjat fog
kérni.
Pálinkás Csilla: Kérte, hogy tulajdon hozzájárulást adjon a testület, hogy a pályázatot be
tudják adni.
Kiegészíteni a kérését, hogy együttműködési megállapodást adna a bagi önkormányzat azzal a
kitétellel, hogy a kivitelezés megkezdéséig a szolgalmi jogról majd megegyezik Aszód és Bag
települések. Kérte a testületet, hogy szavazzák meg.
Tóth Gábor: Felkérte a képviselő-testületet, hogy adjon az önkormányzat feltételes
hozzájárulást úgy, hogy a későbbi időben Aszód város ellentételezi majd.
A Képviselő-testület 6 igen, egy nem és 5 tartózkodással nem fogadta el a feltételes
hozzájárulást.
Tóth Gábor: Felkérte a képviselő-testületet, hogy fogadják el Aszód várossal az
együttműködési megállapodást.
A Képviselő-testület 6 igen, és 6 tartózkodás mellett nem fogadta el az együttműködési
megállapodást.

2.)

apirendi pont:
Közbeszerzési döntések (iskola felújítás műszaki ellenőr,
könyvvizsgáló informatikai beszerzés pályázati kiírása)

Tóth Gábor: Felkérte a jegyző urat, hogy mondja el szóbeli kiegészítését.
Dr. Labundy orbert: Tájékoztatta a testület tagjait, hogy meg volt az első ellenőrzés az
iskola felújítására és mindent rendben találtak.
Ezzel kapcsolatban vannak közbeszerzési döntések, fontos a műszaki ellenőr személyének a
döntése. Három árajánlat érkezett a műszaki ellenőrzési díjra:
- QUINT Kft. 1223 Budapest, Hunyadi L. u.7.
3.798.000.- Ft
- Kontrol-Bau Építőipari, Ker. és Szolg. Kft.
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2030 Érd, Géza u. 2.
4.680.000.- Ft
- Panel Centrum Iroda 1139 Budapest, Petneházy 25.
5.400.000.- Ft
A szakvélemény QUINT Kft. ajánlatát megfelelőnek tartja.
Balázs Gusztáv: Örül, hogy van műszaki ellenőr. Megkérdezte, hogy a tervezési, kivitelezési,
munkabiztonsági koordinátor munkáját ki látja el?
Dr. Labundy orbert: Ezek a feladatok a kivitelező felelőssége.
Balázs Gusztáv: Bővebb szakvéleményt kért a Quint Kft-től.
Fodor Mihály: Elmondta, hogy a vállalkozó alkalmaz munkavédelmi szakembert és építész
mérnököt is.
Tóth Gábor: Mivel nem volt több hozzászólás, felkérte a testületet, hogy hozzák meg
döntésüket az iskola műszaki ellenőrzésére.

A Képviselő-testület 11 igen és egy tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

39/2009. (V. 26.) Képviselő-testületi határozat

Bag agyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot
hozta:
Arany János Általános Iskola Művészetoktatási Intézmény felújítása, bővítése keretében
egyes építőmesteri és szakipari, valamint épületgépészeti szerelési munkák megvalósításához
a QUI T KFT-t (1223. Budapest, Hunyadi L. u. 7.) bízta meg, melynek bruttó díja:
3.798.000.- Ft azaz Hárommillió-hétszázkilencvennyolc forint.

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

Dr. Labundy orbert: Tájékoztatta még a testületet, hogy az informatikai eszközökre is ki
kell írnia közbeszerzési pályázatot, ezzel kapcsolatban kérte a testület döntését.
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
40/2009. (V. 26.) Képviselő-testületi határozat

Bag agyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot
hozta:
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A Képviselő-testület elfogadta az Arany János Általános Iskola informatikai eszközökre szóló
közbeszerzési pályázat kiírását.

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

3.)

apirendi pont: Konyha (óvoda konyha) üzemeltetőjének kiválasztására, valamint
közétkeztetési feladatok ellátására irányuló közbeszerzési eljárás megindítása

Tóth Gábor: Felkérte Dr. Labundy Norbertet hogy tegye meg szóbeli előterjesztését.
Dr. Labundy orbert: Tájékoztatta a testületet, hogy állásfoglalást kért az óvoda konyha
ügyében. Elmondta, hogy meg kell határozni, hogy mi legyen benne. Nyílt eljárást kell
csinálni, az eljárásba bevont személyek kellenek és kell bíráló bizottság is. A hivatal részéről
javasolta Benke Zoltánnét és Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester asszonyt.
Dr. Péter Mihály: Harmadik személynek javasolta Kovács Istvánné óvodavezetőt.
Tóth Gábor: Felkérte a testület tagjait, hogy hozzák meg döntésüket.
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
41/2009. (V. 26.) Képviselő-testületi határozat

Bag agyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot
hozta:
Bag Nagyközség konyha üzemeltetőjének kiválasztására, valamint a közétkeztetési feladatok
ellátására közbeszerzési eljárás megindítását fogadta el.
A közbeszerzési eljárás tárgya: a községi konyha 5 év időtartamra szóló üzemeltetésére és a
gyermek és közétkeztetési feladatok ellátásra vonatkozó szolgáltató kiválasztása.
Az eljárásba bevont személy: dr. Labundy Norbert mb. jegyző
Bíráló Bizottság tagjai:

Gyarmatiné Dr. Balatoni Gyöngyi
Benke Zoltánné
Kovács Istvánné

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Gábor polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Dr. Labundy Norbert jegyző, műszak, pénzügy
Mondok Ervin: Megkérdezte, hogy Szűcs Ervinnel mi a terve a polgármesteri hivatalnak,
mivel jelenleg két műszakis is van.
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Dr. Labundy orbert: Elmondta, hogy június végéig biztos, hogy itt lesz a hivatalban még
Szűcs Ervin.

4.) apirendi pont: Alapító okiratok kötelező módosítása 2008. évi CV. Tv. alapján

Tóth Gábor: Felkérte a jegyző urat, mondja el szóbeli kiegészítését az előterjesztéssel
kapcsolatban.
Dr. Labundy orbert: Május közepén kaptak iránymutatást a kincstártól, ez egy kötelező
feladat, amit június 1-én be kell nyújtani és szeptember 30-án kell majd az SZMSZ-t
módosítani.
Könyvvizsgálótól kért segítséget és a megküldött séma szerint lett átdolgozva az alapító
okiratok.
Lényege, hogy rendbe legyen a költségvetési intézményeknél, mi az ami vállalkozás és mi az
ami közfeladat. Az iskolánál és az óvodánál kellett módosítani.
Tóth Gábor: Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése,
véleménye?
Kovács Istvánné: Elmondta, hogy a bagi óvoda testülete szeretné felvenni az Iglice nevet. A
tevékenységükkel kapcsolatban elmondta, hogy eddig is felvettek az óvodába sajátos nevelésű
gyermekeket, de 2008. szeptember 1-től csak akkor kaphatnak normatívát, ha ez az alapító
okiratba is rögzítik. Minden tárgyi és személyi feltételnek megfelelnek.
Fodor Mihály: Az iskolánál lényeges változás nincs, szintén betették az SNI-t az alapító
okiratba, valóban többlet munkával jár, ezt el kell végezni. A pedagógus képzés is ilyen
irányba ment, fontosnak és hasznosnak tartja.
Tóth Gábor: Megkérdezte, hogy a könyvtár alapító okiratával kapcsolatban van-e
kiegészítés?
Dr. Péter Mihály: Megkérdezte, hogy miért kellett a könyvtárat és a művelődési házat külön
venni.
Dr. Labundy
okirat.

orbert: Tájékoztatta a testületet, hogy a pályázatok miatt kell külön alapító

Pazsitka Zoltánné: Mindent belefoglalt amit szeretett volna, ilyen például az internetes
teleház is.
Balázs Gusztáv: Megkérdezte, hogy a tornacsarnok miért nem szerepel az iskola alapító
okiratában? Furcsának találja, hogy az intézmény évfolyamoknál nem látja az iskola ifjúság
együttes megjelenését.
Fodor Mihály: Nincsen ilyen teror szám, ezért nem szerepel.
Tóth Gábor: Megköszönte a hozzászólásokat, és megkérte a testületet, hogy hozzák meg
döntésüket az alapító okiratokról.
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A Képviselő-testület 9 igen és 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

42/2009. (V. 26.) Képviselő-testületi határozat

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

az Arany János Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
az Iglice Óvoda
és a Községi KönyvtárB
Művelődési Ház

egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát.
Határidő: 2009. június 1.
Felelős: Tóth Gábor polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Dr. Labundy Norbert jegyző

Egyebek: Önkormányzati közfeladatok ellátási módjának felülvizsgálata szervezeti
szempontból a 2008. évi CV Tv. Alapján
Dr. Labundy orbert: Kötelező jelleggel kellett besorolni a közfeladatok ellátásának
módját. Gyakorlatilag a meglévő intézmény rendszer fennmaradását támogatja, a tv. szerint
kell meghatározni a besorolásokat. Kiegészítésként elmondta, hogy a művelődési házat is
hozzá kell tenni.
Tóth Gábor: Amennyiben nincs hozzászólás, úgy felkérte a jelenlévőket, hogy fogadják el az
előterjesztésben szereplő javaslatot.
A Képviselő-testület 10 igen és 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

43/2009. (V. 26.) 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 a 2008. évi CV. törvény 44. § (4) bekezdésének megfelelően felülvizsgálta az
irányítása alatt álló költségvetési szerveknél, valamint gazdálkodó szervezeténél a közfeladat ellátása
módját szervezeti szempontból.
Kinyilvánítja, hogy az általa jelenleg fenntartott költségvetési intézmények változatlan szervezeti
formában történő működtetését 2009. július 1-jét követően továbbra is indokoltnak tartja az alábbiak
szerint:
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- Polgármesteri Hivatal
- Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
- Iglice Óvoda
- Községi Könyvtár
- Művelődési Ház
A tulajdonosi körébe tartozó Piros Bag Kft. gazdálkodó szervezet esetén szervezeti változtatást nem
tervez.
Utasítja a polgármestert, hogy a költségvetési szervek alapító okiratának – 2008. évi CV. törvénynek
megfelelő – módosítását a Képviselő-testület 2009. május 26.-i ülésére terjessze elő.

Hatályba lépés: azonnal
Felelős: Tóth Gábor polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Dr. Labundy Norbert mb. jegyző

Egyebek: Bag 600 hrsz-ú ingatlan tulajdonszerzése

Tóth Gábor: Elmondta, hogy a Bag, Petőfi tér 10. szám alatti ingatlan a település
központjában fekszik. Ideális terület lenne a lakossági igények kiszolgálására, korszerű
önkormányzati épület elhelyezésére. A Magyar Állam tulajdonában van, kezelője a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. A testületnek kell megnevezni, hogy miért kérjük a tulajdonba
adást. Felkérte a testületet, hogy támogassák, hogy az önkormányzat tulajdonába kerüljön a
terület.
Dr. Labundy orbert: Tájékoztatta a testületet, hogy ebben az ügyben a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt-től kell kérni, hogy az önkormányzat szeretné közösségi célra használni.
Dr. Péter Mihály: Elmondta, hogy már ennek többször neki futottak, és valóban
közbirtokosságban volt, de nem lehetet megszerezni.
Annak idején tanácsi határozat született, hogy kereskedelmi tevékenységre használja fel a
település.
Tóth Gábor: Elmondta, hogy a megadott időpontig a tanács nem kérte ezt a területet, ezért
került a Magyar Állam tulajdonába.
Balázs Gusztáv: Megerősítette Dr. Péter Mihály alpolgármester hozzászólását, hogy ebben a
kérdésben többször próbálkoztak előbbre jutni. Támogatja a tulajdonszerzést.
Tóth Gábor: Megköszönte a hozzászólásokat és felkérte a testületet, hogy hozzák meg
döntésüket.
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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44/2009. (V. 26.) Képviselő-testületi határozat
Bag agyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot
hozta:
- Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a bagi 600 hrsz-ú természetben
Bag, Petőfi tér 10. sz. alatt található területen új önkormányzati hivatalt kíván
létesíteni az 1990. évi LXV. Tv. 8. §-ban megállapított feladatainak, valamint az Ötv.
10. §. G.) pontban meghatározott, a képviselő-testület hatáskörét képező intézmény
alapítása feladat ellátására.
- A Képviselő-testület a bagi 600 hrsz-ú, 1475 m2 területű, kivett áruház megjelölésű,
Magyar Állam tulajdonát képező, Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt
vagyonkezelésében lévő ingatlan tulajdonjogának térítésmentes átadását kéri a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-től a 2007. évi, az Állami vagyonról szóló törvény 36. §.
(2) bek. c.) pontja alapján.
- A Képviselő-testület az ingatlan tulajdonjogának átruházásával kapcsolatos költségek
megfizetését vállalja.
- A Képviselő-testület felhatalmazza Tóth Gábor polgármestert, az ingatlan
tulajdonjogának megszerzésével kapcsolatos feladatok ellátásával.
- A Képviselő-testület a tulajdonjog átruházással kapcsolatos költségek fedezetéül a
kibocsátott kötvényeket jelöli meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Gábor polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Dr. Labundy Norbert jegyző, műszak, pénzügy

Egyebek: A Szennyvíztisztító-telepet működtető Társulás nevének pontosítása
Tóth Gábor: Felkérte a képviselő-testületet, hogy támogassák Aszód Város
Önkormányzatának kérését, hogy a szennyvíztisztító-telepet működtető társulás nevének
pontosítását. Az APEH kifogásolta, hogy a vonatkozó iratokban a társult önkormányzatok
megnevezése nem egyezik meg. A problémakör feloldására szükséges a társulás nevét
pontosítani. Ezért kérik, hogy a rövidített név: Aszód és 4 Társult Önkormányzat
Szennyvíztisztító Telep Tulajdonközössége legyen.
Felkérte a Képviselő-testületet, hogy hozzák meg döntésüket.
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

45/2009. (V. 26.) 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 nem támogatja Aszód-Domony-Iklad-Hévízgyörk-Bag
szennyvíztisztító telep működtetésével kapcsolatos társulási megállapodás módosítását.
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Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Gábor polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Dr. Labundy Norbert jegyző, műszak

Egyebek: Kontakt Ber Zrt. névviselési kérelme

Dr. Labundy orbert: Elmondta, hogy a Kontakt Ber Zrt. kérelemmel fordult az
önkormányzat felé, szeretné felvenni a Bag Lakópark nevet, ehhez kérte a képviselők
hozzájárulását.
Fodor Mihály: Tájékoztatta a képviselőket, hogy az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság
május 26.-án megtárgyalta a kérelmet és nem támogatja a Bag Lakópark név használatát.
Javaslatuk a Kontakt Ber Zrt-nek, hogy az általuk alapított társaság határozatlan ideig a Peres
dűlő Kft nevet használja.
Tóth Gábor: Megköszönte a tájékoztatást, és felkérte a képviselőket, hogy hozzák meg
döntésüket.
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

46/2009. (V. 26.) Képviselő-testületi határozat
Bag agyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot
hozta:
A Komáromi és Körmendi Ügyvédi Iroda névhasználati kérelméhez nem járul hozzá, hogy
felvegyék a Bag Lakópark Kft. nevet.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Gábor polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Dr. Labundy Norbert jegyző, műszak

Egyebek: - Iklad Község csatlakozási kérelme a térfigyelő rendszerhez

Tóth Gábor: Tájékoztatta a képviselőket, hogy Iklad község képviselő-testülete határozatot
fogadott el, hogy szeretnének a bagi térfigyelő rendszerhez csatlakozni.
Majd javasolta a képviselő-testületnek, hogy fogadják el csatlakozási kérelmüket, úgy hogy
azonos műszaki paraméterek mentén megfelelő technikai feltételekkel jöjjön létre
Felkérte a képviselőket, hogy hozzák meg döntésüket.
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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47/2009. (V. 26.) 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 engedélyezi Iklad község csatlakozását a térfigyelő kamerarendszerhez
azonos műszaki paraméterek mentén megfelelő technikai feltételek mellett.

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

Egyebek: Oktatási, Kulturális és Sportbizottság javaslata Bag Faluért kitüntetésre

Fodor Mihály: Tájékoztatta a testületet, hogy a május 26.-i bizottsági ülésen Bag Faluért
kitüntetést szavaztak meg Tóth Mihály, valamint Tóth Mihályné Bag, Szentlászlói u. 64. szám
alatti lakosok részére.
Balázs Gusztáv: Minden indoklás nélkül furcsának tartja. Javasolta a névszerinti szavazást.
agy Tiborné: Lehet, hogy megossza Miska bácsi személye a falut, de itt az ideje, hogy ezt
lebontsák. Az ő munkássága azon a területen elismert, értéket teremtett ami a falué. Például a
fénykép gyűjteménye, vagy a sportról szóló könyve, mely segítséget ad szakdolgozatokhoz.
Nem tudja, hogy meddig kell még fenntartani a megosztottságának az okát.
A munkásságáért javasolta a bizottság a kitüntetést.
Mondok Ervin: Javasolta, hogy lépjenek túl az ellentéteken és előre nézzenek. Hévízgyörkön
is félre tették az ellentéteket.
Balázs Gusztáv: Emberi vonatkozását nem vonja kétségbe, de nem tudja megszavazni ezt a
kitüntetést, ha valaki hibázik az egy dolog, de hogy húsz év után is nem veszi észre, hogy
máshonnan fúj a szél?
Tóth Gábor: Meg kell bocsátani, de felejteni nem szabad, a megbocsátás fontos szempont.
Nem tartja szerencsésnek, hogy bal és jobb oldalra van szakítva az ország és hogy a falu is így
legyen az nem jó.
A múltjáért mindenkinek felelnie kell, de ettől jobban már nem tartja jónak ha megosztja
magát a falu.
Elfogadja a bizottság javaslatát és támogatja.
Antal Istvánné: Jó lenne ha az anyag itt maradna Bagon, azt tartja fontosnak, hogy most
milyen ember az a fontos.
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Dr. Péter Mihály: Kérése, hogy a témát zárják le. Maximálisan egyetért azzal, hogy a
felesége legyen erre a díjra felterjesztve.
Tóth Gábor: Mind a két személyt szavazásra bocsátotta. Megkérte a képviselőket, hogy
először szavazzanak Tóth Mihálynéra.
A Képviselő-testület 10 igen és 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
48/2009. (V. 26.) Képviselő-testületi határozat
Bag agyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot
hozta:
Tóth Mihályé Bag, Szentlászlói u. 64. szám alatti lakosnak 2009 évben a Bag Faluért
kitüntetést adta.
Határidő: II. Bagi Rétesfesztivál – falunap
Felelős: Tóth Gábor polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Nagy Tiborné képviselő – Oktatási, Kulturális és
Sportbizottság elnöke

Tóth Gábor: Felkérte a testületet, hogy hozzák meg döntésüket Tóth Mihály kitüntetésének
odaítélésére.
A Képviselő-testület 7 igen, 4 nem és egy tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

49/2009. (V. 26.) Képviselő-testületi határozat
Bag agyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot
hozta:
Tóth Mihály Bag, Szentlászlói u. 64. szám alatti lakosnak 2009 évben a Bag Faluért
kitüntetést adta.
Határidő: II. Bagi Rétesfesztivál – falunap
Felelős: Tóth Gábor polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Nagy Tiborné képviselő – Oktatási, Kulturális és
Sportbizottság elnöke
Egyebek: - Közhasznú munkások részére szerszámok vásárlása
Tóth Gábor: Megkérte a képviselő-testületet, hogy a közhasznú munkások részére eszközök
beszerzését támogassák. Javasolta, hogy háromszázezer forintot kapjanak a szerszámok
vásárlására. Ennek az összegnek a kifizetését az iskolából történő vashulladék értékesítéséből
oldanák meg.
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Dénes Miklós: Támogatja a szerszámok vásárlását, nagyon sok munkát elvégeztek pl. a
színpad építését, az ügyfélszolgálat bútorainak készítését, stb.
Tóth Gábor: Megkérte a képviselőket, hogy hozzák meg döntésüket.
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

50/2009. (V. 26.) Képviselő-testületi határozat
Bag agyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot
hozta:
A közhasznú munkások részére szerszámok vásárlására 300.000.- Ft-ot azaz Háromszázezer
forintot biztosítanak.
A fenti összege kifizetése a MÉH-ben történő vashulladék értékesítéséből történik.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Gábor polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Dr. Labundy Norbert jegyző, pénzügy

Dr. Péter Mihály: Az elmúlt alkalommal szavazásra került a jegyző munkaviszonyának a
megszűntetése. Megkérte a polgármester urat, hogy három napon belül hívja össze a testületi
ülést, mert nem volt meg a minősített többség.
Még annyit szeretne hozzá tenni, hogy a jegyző úr heted íziglen megfenyegette a családját.
Dr. Labundy orbert: Szeretne erre reagálni. Emlékezete szerint erről a kérdésről telefon
beszélgetés volt.
Dr. Péter Mihály: Felolvasta a polgármester úrhoz írt levelét, melyben kérte, hogy három
napon belül – tizenöt napon belülre hívja össze a képviselő-testületet rendkívüli ülésre, kérte
továbbá, hogy a munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos intézkedések végrehajtását
függessze fel. Tekintettel arra, hogy a jegyző munkáltatója a testület, a jegyző munkaviszony
megszüntetéséhez minősített többség kell, ami a konkrét ügyben hangfelvétel és a
jegyzőkönyv tanúsága szerint nem volt meg. Az előterjesztő megbízott jegyző félre vezette a
testületet akkor is amikor az összeget bruttó 4.200.000 forintban közölte, holott jelentős
járulék is terhelte. Kifogásolta továbbá, hogy ennek a kifizetésnek a forrását a testület számára
nem jelölte meg. Kérte továbbá, hogy szíveskedjen minden képviselőnek megküldeni a
Várnai Ildikóval kötött megállapodást, a pontos számfejtett költségeket és nyilatkozni arra
vonatkozóan, hogy Várnai Ildikó miért utólag a banki átutalás után írta alá a megállapodást.
Erre a levélre a polgármester válaszolt, hogy átadta a jegyzőnek.
Tóth Gábor: Felolvasta a választ, melyben megírta, hogy önkormányzat törvényességi
felügyeletét ellátó Dr. Labundy Norbertnek intézkedés végett átadta.
Dr. Labundy orbert: Feljegyzést írt a polgármester úr részére, melyben leírta, hogy Dr.
Péter Mihály alpolgármester úr kifogást emelt a május 19.-i testület zárt ülésével
kapcsolatban, melyen Várnai Ildikó közös megállapodásról hozott határozat törvényessége
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ügyében. Ezzel összefüggésben rendkívüli testületi ülés összehívását kéri, amelyre nincs
szükség, mivel a fenti testületi ülésen a képviselő úgy döntöttek, hogy május 26.-án ülést tart
a testület. Jogi álláspontja szerint a közös megállapodásról szóló határozat jogszerű és
érvényes, a hangfelvétel szerint kétszer is elhangzott a 7 igen, és ezt a testületi ülésen senki
sem vitatta. Mivel a kérdésben nem volt névszerinti szavazás, ezt a tényt utólag nem lehet
kétségbe vonni, különös tekintettel arra, hogy a hangfelvétel szerint, tőle is és az
alpolgármester úrtól is megkérdezték, hogy ez így elegendő többség-e? Megjegyezte, hogy a
fenti testületi ülésen minden megválasztott képviselő és a polgármester is jelen volt, és azt
válaszolta, hogy igen, mert a minősített többség a megválasztott képviselők több mint a fele.
Összefoglalta, hogy a határozat érvényes és törvényes.
Nincs munkáltatói jogköre a jegyző fölött, és nem érti, hogy milyen félrevezetésről van szó.
A teljes összeg, ami a közterhekkel együtt kifizetésre került 5.622.900 forint.
Továbbá az alpolgármester úr kifogásolta, hogy nem jelölte meg a fenti összeg forrását.
Várnai Ildikó részére 2009. augusztus 1-től 5 havi munkabér volt betervezve, továbbá négy
hónapon keresztül nem volt betöltve a műszaki előadói státusz, ami több mint egymillió forint
megtakarítást eredményezett, és 2007 októbere óta havi 290.000.- Ft díjazásért látta el a
jegyzői munkát. Az elmúlt húsz hónapban ez közel négymillió forint megtakarítást jelent az
önkormányzat számára.
Törvénytelennek tartja, hogy a közös megállapodásról fénymásolatot készítsenek és ezt
forgalomba hozzák, ugyan így nem törvényes az aláírás körülményeiről nyilatkozni, ha ezt
kétségbe vonja, nyugodtan tegyen feljelentést.
Kérte, hogy a jegyzőkönyvbe is rögzítve legyen: az alpolgármester úr hivatalból vagy vonja
vissza a rágalmazást, vagy tegyen feljelentést, ha bűncselekményt követett el, és majd
előterjeszti a maga védekezését. Ezt azért mondta el, mert igen komoly súlya van amit az
alpolgármester úr elmondott.
Mondok Ervin: Megkérdezte, hogy miért volt ilyen sürgős, hogy ezeket a dolgokat végre
hajtsák. Erre a kifizetésre érvényes testületi döntés most sincs, hiszen a jegyzőkönyvben 13 fő
szerepel, de a testület csak 12 főből áll, tehát nem érvényes a határozat.
Önkormányzat döntéseit a jegyző minden esetben köteles végrehajtani, a meghozott
döntéseket a jegyző nem bírálhatja felül, esetlegesen a szakmai ellenvetéseit, csak a döntés
előkészületi szakaszában fogalmazhatja meg. Kötelessége viszont figyelembe venni a
képviselő-testület, vagy annak bizottságának törvénytelen döntéseket hoz. Itt arról van szó,
hogy nincs döntés, mivel 13-an szavazat volt.
Dr. Labundy orbert: Kétszer elhangzott a 7 igen, senkinek sincs joga, hogy utólag vonja
kétségbe a testületi ülésen elhangzott, elfogadott határozatokat. Követelte, hogy menjenek
bíróságra.
Katona Károly: Csak annyit szeretne mondani, hogy ez már nem az első eset, a Peres
ügyében amikor szavaztak akkor sem volt meg az arány.
Dr. Labundy orbert: Azt, hogy itt jegyző, nem azt jelenti, hogy korlátlanul köteles tűrni,
hogy bűncselekménnyel vádolják.
Dr. Péter Mihály: Javasolta, hogy a hangfelvételt meg kell hallgatni.
Dr. Balatoni Gyöngyi: Tiszta döntést szeretne, mindent helyre lehet hozni kérte, hogy
beszéljék meg. Két tábor volt az egyik, aki azt akarta, hogy elmenjen a jegyzőnő, a másik,
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hogy maradjon, két döntés ütközött, meg kell beszélni, hogy miért nem jó a döntés. Amíg ez
nem tisztul ki, így nem hajlandó dolgozni.
agy Jenőné: Így sem lehet képviselőként dolgozni, hogy az ülés előtt kell tanulmányozniuk,
hogy egyáltalán volt-e bizottság előtt az anyag, született-e döntés róla, mivel a testületi ülés
előtt kapják meg az anyagot és öt perc alatt kell döntéseket hozniuk.
Tóth Gábor: El kell jönni a bizottsági ülésekre, mélységében nem megkeverni kell az
ügyeket, hanem segíteni. Saját maga mondott le írásban a bizottsági munkáról és nem vállalt
munkát.
agy Jenőné: Elmondta, hogy már másodszor vonja kétségbe a hozzáállását és hozzáértését.
Annyit ért ő is hozzá, mint a polgármester úr a maga szakmájához, mivel negyven évig ezt
csinálta, ezt tanulta.
Tóth Gábor: Biztos így van, ültek is érte egy páran a maga munkájáért, az én munkámért
még nem ültek.
agy Jenőné: Elmondta, hogy az ő munkájáért még nem ültek emberek. Megkérte a
polgármestert, hogy kérjen bocsánatot, mert ő is feljelenti.
Fodor Mihály: Javaslata volt. Megkérdezte, hogy nem lehetne-e egy megerősítő határozatot
hozni?
Dr. Péter Mihály: Csak annyit szeretne még elmondani, hogy önkormányzati törvényre
támaszkodott ebben az ügyben. Kétséges volt a számára, ezért jelezte a polgármester úrnak,
nem a háta mögött. Tévedni lehet, ő is hallotta, hogy 7 igen, 4 nem és 2 tartózkodás hangzott
el, nem kell bonyolítani a dolgot, tisztába kell tenni a dolgokat.
Ezért nem kell fenyegetnie a jegyző úrnak. A levéllel azt akarta elérni, hogy beszéljék meg a
dolgokat.
Kérte, hogy a május 19-i zárt ülésről szószerinti jegyzőkönyv készüljön.
Dr. Labundy orbert: Még egyszer elmondta, hogy a 7 igen kétszer is elhangzott, a
jegyzőnő már nem fogja visszafizetni a munkabért. Lezárták az ügyet, aláírták a szerződést,
ezt már nem lehet munkajogilag visszacsinálni.
Dr. Péter Mihály: Elmondta, hogy jelezte a jegyző úrnak még mielőtt bármi utalás, aláírás
történne, ezt tisztázni kell. Valaki kétszer szavazott.
Antal Istvánné: Munkajogilag ezt már nem lehet rendezni, jegyző úr hibát követett el, oda
kellett volna figyelni!
Balázs Gusztáv: Sajnálta, hogy a mai napon több embert megsértettek. Már többször jelezte,
hogy ha az előterjesztéseket időben megkapják, akkor az ilyen dolog elkerülhető. Az ellen
pedig tiltakozik, hogy a bizottsági munkában nem vesznek részt, mivel még meghívót sem
kapnak erre.
Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester asszony az ülésről elment.
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Antal Istvánné: Elmondta, hogy annak idején a pénzügyi bizottság elnöke lemondott, ezért
kellett átszervezni a bizottságokat.
Mindenkit megkérdeztek, hogy akarnak-e dolgozni.
Tóth Gábor: Hibát követtek el, ezt nem vitatja, de sajnos a testület jó része nem abban
érdekelt, hogy a falu haladjon.
Felkérte a jegyző urat, hogy a május 19.-i ülésről szószerinti jegyzőkönyv készüljön.
Mivel nem volt több hozzászólás a polgármester úr megköszönte a részvételt és az ülést
bezárta.

-k.m.f.-

Tóth Gábor
polgármester

Dr. Labundy orbert
mb. jegyző
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agy Jenőné
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