JEGYZŐKÖ YV

Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2009. június 23.-i képviselő-testületi ülésén.
Jelen vannak: 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
Dr. Klausmann Kornél ügyvéd

Az alpolgármester köszönti a képviselőket a testületi ülésen. Megállapítja, hogy az ülés
határozat képes, 9 fő van jelen. Tájékoztatta a testületet, hogy a polgármester urat baleset érte
ezért nem tud jelen lenni, hiányzik még Dr. Péter Mihály alpolgármester úr és Balázs Gusztáv
képviselő.
Ezután javaslatot tett jegyzőkönyvi hitelesítőkre Mondok Ervin és Antal Istvánné
képviselőkre.
Ezután Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester felkérte a testületet, hogy szavazzanak a
jegyzőkönyvi hitelesítők személyére.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta jegyzőkönyvi hitelesítőnek Mondok Ervint
és Antal Istvánnét.
Dr.Balatoni Gyöngyi: Elmondta, hogy a kiküldött meghívóban hivatalosan egy napirendi
pont szerepelt a jegyzői állás pályázatának kiírása, de az egyéb napirendi pontok között
tárgyal kell még az alábbiakat:
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésének finanszírozása,
- Szennyvíztisztító-telepet működtető Társulás nevének pontosítása, újra tárgyalása,
- 2921/1-5 hrsz-ú (kivéve a 2921/2) peresi telkek értékesítése,
- óvoda konyha pályázatának kiírásának bővítése, amit pontosítani kell,
- tájékoztató a falunap rendezésről
Megkérdezte, hogy ezekkel a kiegészítésekkel elfogadja-e a testület a napirendi pontokat?
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta a napirendi pontokat.

apirendi
Tárgy:

pontok
Előadó:

1.) Jegyzői állás pályázatának kiírása

Dr. Balatoni Gyöngyi
alpolgármester

2.) Egyebek

Dr. Balatoni Gyöngyi
alpolgármester

-

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésének finanszírozása,
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1.)

Szennyvíztisztító-telepet működtető Társulás nevének pontosítása, újra tárgyalása,
2921/1-5 hrsz-ú (kivéve a 2921/2) peresi telkek értékesítése,
Óvoda konyha pályázatának kiírásának bővítése, amit pontosítani kell,
Tájékoztató a falunap rendezéséről
apirendi pont: Jegyzői állás pályázatának kiírása

Dr. Balatoni Gyöngyi: Elmondta, hogy komoly dologra szánta el magát, amit a testület elé
hozott. Úgy érzi, hogy ez egy csapat, amely tíz ember szövetsége és kettő függetlené. Minden
bizottsági ülésre elment, véleményeket hallgatott meg, abból a munkatervből amiből
elindultak. Kicsit megfáradt emberek lettek és úgy érzi, hogy nem jó úton haladnak.
Mindenkinek el kell döntenie, hogy mi a véleménye.
Előkészítetlenek a testületi ülés anyagai, mivel nem jogászokból áll a testület, ezért várna el
segítséget. Igen sok munkába telik, hogy a szomszédos jegyzőktől, internetről tudják meg,
hogy kellett volna dönteniük egy-egy ügyben. Sokszor bizonytalanságba kerültek és az
zavarja még, hogy törvénysértés történt, mivel ötmillió forint ment ki testületi döntés nélkül.
Sajnos azt hallani, hogy zsebből-zsebbe mennek a pénzek. Ez a helyzet nem csak a testület
tagjait érinti, hanem a polgármesterét is, úgy érzi, hogy kötelességük megvédeni a nemtelen
vádaskodásoktól.
Elmondta még, hogy a testület tagjai itt maradnak a faluban, bele kell nézni az emberek
szemébe, továbbá nem szereti a követhetetlen dolgokat.
Mondok Ervin mint a pénzügyi bizottság elnöke szemmel tudja tartani a dolgokat, még is
most is van olyan tétel amiről nem tudnak semmit.
Megkérte a képviselőket, hogy ne játszák ki egymást, egymás ellen, hanem maradjon meg az
alapkérdésben az egyetértés.
A jegyzőtől pedig kérte, hogy tegye láthatóvá a dolgokat, kéri a testület és a polgármester
nevében is, hogy ezt tartsa be.
Végezetül annyit kért a képviselő-testülettől, hogy tartsák szem előtt, amit régen elhatároztak.
Az elhangzottakhoz várja képviselő társai a kérdéseit, véleményeit.
Katona Károly: Szépnek tartotta a beszédet, de sajnos a gyakorlat nem ezt mutatta. Meg
lehet fékezni a képviselőket másképpen is, nem úgy mint amikor a bizottságokat átszervezték,
akkor megkezdődött a visszaszámlálás, az egy ön gól volt.
Elmondta, hogy a legutolsó támadás ellene az, hogy a vasútnál kommunista volt. Ez nem igaz,
kikérte magának.
Sajnos a jegyző úr igen sok bakit csinált! Öt perccel az ülés előtt kapják meg az anyagot,
amire ő tartózkodott. Nagyon sok hiba van, valami nincs rendbe és ez mindenkinek a
felelőssége.
Fodor Mihály: Felhívta a figyelmet, hogy eltértek a témától, ezt egy szűkebb körben kell
megbeszélniük. Továbbá attól fél, hogy elmegy személyeskedésbe, mivel ha megbántódnak
akkor nem jól tudnak dönteni.
A kérdés az, hogy szeretnék-e ha a jegyző továbbra is ellássa a feladatát?
Dr. Balatoni Gyöngyi: Felkérte Fodor Mihályt, hogy mondja el a bizottság döntését a
jegyzői állás kiírására.
Fodor Mihály: Elmondta, hogy a bizottság június 16.-án megtartott ülésén tárgyalta a jegyzői
állás pályázat kiírását és javasolták a testület felé is. Erről készült jegyzőkönyv, amit a
képviselő-testület megkapott az előterjesztéssel együtt.
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Azt még nem tudják, hogy a Közigazgatási Hivatal hogyan fog dönteni a május 19.-én
tárgyalt Várnai Ildikó jegyzőnő ügyében.
Dr. Labundy orbert: Azon az ülésen elhangzott a hét igen, majd utána merült föl a dolog,
hogy nem jó. Erről készült anyagot megküldte a Közigazgatási Hivatalnak, de úgy gondolja,
hogy a munkaügyi kérdésekben nem döntenek.
Fodor Mihály: Nincs jogerős határozata a testületnek, de van egy magállapodás Várnai
Ildikó jegyzőnőtől, a Közigazgatási Hivatal majd erre mond valamit és a testületnek majd
dönteni kell.
Ez egy lehetőség, hogy meghirdessék az állást.
Dr. Labundy orbert: Tájékoztatta a testületet, hogy meg lehet hirdetni, ez nem jogellenes,
mivel a köztisztviselői jogviszonya megszűnt, ezért 30 napon belül meg kell hirdetni az állást.
Fodor Mihály: Tájékoztatta még a képviselőket, hogy a kapott pályázati anyagot egyeztette
Dr. Balatoni Gyöngyivel és Dénes Miklóssal, erről bizottsági döntés is született, ami az
előterjesztésben szerepelt, abban maradtak, hogy maradjon az amit a törvény előír. Kérdése
ezzel kapcsolatban az, hogy a testület ezt el tudja-e fogadni?
Dr. Labundy orbert: Felhívta a testület figyelmét, hogy meg kell azt is határozni zárt, vagy
nyílt ülésen tárgyalják, erről pedig nyilatkozatot kell kérni a pályázóktól.
Dr. Balatoni Gyöngyi: Augusztus 20.-a után találkozni kell a testülettel, hogy szeptember 1vel munkába tudjon állni az új jegyző, akinek a megválasztásához kétharmados többség kell,
ezért előre kérte, hogy mindenki vegyen részt rajta.
Mondok Ervin: Kérdése van a jelenlévő ügyvéd úrhoz. Gondja van a pályázat kiírásával.
Megkérdezte, hogy joguk van-e kiírni, mivel a jegyzőkönyvben benne van, hogy tizenhárom
fő szavazott, tehát nem volt érvényes a döntés!
Tehát átutalni sem lehetet volna, úgy érzi, hogy itt törvénysértés áll fenn, a törvénysértő
dolgokat kellene feloldani.
Dr. Klausmann Kornél: Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy külön kell választani a
megállapodást ez egy belső jogviszony.
Mondok Ervin: Elmondta, hogy augusztus 1-vel kellett volna visszajönnie a jegyzőnőnek. A
polgármester úr szavazásra tette föl a kérdést, hogy elfogadják-e, hogy Várnai Ildikó
jegyzőnővel a köztisztviselői jogviszony megszűnik. Ekkor született a 7 igen, 4 nem és 2
tartózkodás, ami összesen 13. Tehát egy új testületi döntés kell hozzá.
Dr. Klausmann Kornél: Várnai Ildikó amikor bejött ide a hivatalba nem ment el
mindenkihez, a polgármester úr írta alá, az a kérdés, hogy jogosult volt-e a polgármester az
aláírásra?
Dr. Labundy orbert: Elmondta, hogy munkajogi szempontból megvalósult a dolog.
Dr. Klausmann Kornél: Ez egy belső jog, amit belül kell rendbe tenni. Felelősségre kell
vonni azt aki hibázott!
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Mondok Ervin: Megkérdezte, hogy minek ülnek itt? Ő volt a legjobban az ellen, hogy annak
idején elmenjen fizetés nélküli szabadságra.
Katona Károly: Megszeretné nézni, hogy mikor lett aláírva a megállapodás – miután
megnézte közölte, hogy május 19.-én van aláírva és a testület is akkor ülésezett. Ez hogyan
lehet?
Antal Istvánné: Szerinte a munkaügyi résszel nem tudnak mit kezdeni, ezt már nem lehet
visszacsinálni. Ez így nem helyes, nem jó, választ kell rá, hogy miért lett átutalva, mivel már
május 20.-án tudták, hogy nem jó a döntés?
Fodor Mihály Felhívta a figyelmét a testületnek, hogy két dologról van szó. Ezt a párbeszédet
a polgármester úrral és a jegyző úrral kell lefolytatni. Itt voltak mind a tizenketten és
figyelhettek volna. Kérte, hogy erre később térjenek vissza. Most arról kell dönteni, hogy
adjanak-e fel pályázatot.
Dénes Miklós: Megkérdezte, hogy lehetett 13 fő, valaki kétszer szavazott?
Dr. Labundy orbert: Tájékoztatta a testületet, hogy az SZMSZ 18 § 8.) pontja „minősített
többséget igénylő javaslat elfogadásához a megválasztott települési képviselők több mint
felének igen szavazatára van szükség. Kétszer is elhangzott a hét igen és senki sem vitatta azt.
Dr. Balatoni Gyöngyi: Megkérte a jelenlévőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban
hozzák meg döntésüket.

A Képviselő-testület 4 igen, egy nem és 5 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
51/2009. (VI.23.) Képviselő-testületi határozat
Bag agyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot
hozta:
A jegyzői állás betöltésére pályázat kiírását nem fogadta el.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Gábor polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester, Kitka Istvánné
előadó
agy Jenőné: Bejelentette, hogy nem kíván Dr. Labundy Norberttel együtt dolgozni!
Fodor Mihály: Javasolta, hogy mivel új elem került be, ezért ezzel a témával kapcsolatban
szavazzanak később.
Dr. Balatoni Gyöngyi: Nem szavaztat újra, a testület döntött így, alkalmatlannak tartja a
testületet, hogy pályázatot írjanak ki. Az a lényeg, hogy javaslatokat terjesszenek elő, hogy
mit tartalmazzon a határozat.
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Fodor Mihály: Kérte a jelenlévőket, hogy higgadjanak le, valószínűleg nem történt ebben az
ügyben kellő tájékoztatás.
Ezt a testületi ülést lényegében a jegyzői pályázat kiírása ügyében hívták össze. A Jogi és
Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság is megtárgyalta és javasolta a pályázat kiírását.
Dr. Péter Mihály alpolgármester úr az ülésre megérkezett!
Dr. Balatoni Gyöngyi: Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy Dr. Labundy Norbertnek július 31.vel lejár a megbízási szerződése, 30 napon belül meg kell hirdetni az álláshelyet. Elmondta
még, hogy a pályázatot úgy írták ki, hogy fiatalok is be tudják adni.
Javasolta, hogy újabb kiegészítéssel ismét szavazzák meg a pályázat kiírását.
Dr. Péter Mihály: Azon az ülésen, amelyen már egyszer szavaztak egy adott ügyben, ugyan
abban az ügyben nem szabad még egyszer szavazni!
Javasolta, hogy 8 napon belül hívják össze még egyszer a képviselőket ebben a témában.

2.)

apirendi pont: Egyebek

Dr. Balatoni Gyöngyi: Felkérte az önkormányzat jelenlévő jogi képviselőjét, hogy mondja el
szóbeli kiegészítését a tájékoztatóval kapcsolatban.
Dr. Klausmann Kornél: A Képviselő-testület részére készített egy kimutatást a jogi
tevékenységekről, amit az önkormányzat képviseletében végzett el.
Ezzel kapcsolatban várja a képviselők véleményét, kérdéseit.
Balázs Gusztáv: Megkérdezte, hogy mit kell tudni az önkormányzatnak a Piros Bag Kft-ről?
Dr. Balatoni Gyöngyi: Elmondta, hogy jelenleg még csak adatgyűjtéssel foglalkozik a Piros
Bag Kft.
agy Jenőné: Megkérdezte, hogy ez kinek a költsége?
Dr. Labundy orbert: Mivel az önkormányzat többségi tulajdonában áll a Kft. – 51 % -,
ezért az önkormányzat költsége.
Dr. Balatoni Gyöngyi: Ezzel kapcsolatban elmondta, hogy a Kontak-Ber-nek volt az eredeti
ötlete, hogy ott építenek lakásokat, stb.-t, de mivel a szőlődombnál sok a tulajdonos nem
jutottak előbbre, most áll a dolog, de a cég megvan.
Katona Károly: Megkérdezte a jogi képviselőt, hogy milyen hatékonyan végezte a
munkáját?
Dr. Klausmann Kornél: A kiküldött anyagban benne van, pl. Kovács László munkahelyi
bírósági ügye. Vízmű tulajdon rendezése még nem zárultak le, de voltak kézzel fogható
eredmények is. Az ügyvédi megbízás mindig a gondoskodással jár és nem kézzel fogható
eredménnyel.
Dr. Labundy orbert: Az ügyvéd úr az önkormányzat kéréseinek megfelelően járt el.
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Mondok Ervin: Elmondta, hogy a pénzügyi bizottság elő az ügyvéd úr által készített anyag
került, mely a Kontakt-Ber Zrt és az önkormányzat megállapodása ingatlanok tulajdonjog
fenntartással történő adásvételéről. A második oldalon a vételár és megfizetéseknél a 8.
pontnál a 8.1 és 8.2-nél tizenöt-tizenöt millió forint szerepel.
A polgármester úrnál is fömerült, hogy ha a szerződést aláírják, és a banktól felveszik a 70
milliót mi pedig 30-at kapunk érte, és ha a cég kiszáll, akkor a földterületre rá lesz terhelve a
40 millió forint, ha ezek az aggályok fennállnak, akkor át kell dolgozni a megállapodást.
Dr. Klausmann Kornél: Elmondta, hogy ez egy nagyon nehéz jogi helyzet, nincs százszázalék biztonság, törekedni kell rá.
Elmondta még, hogy a 20. pontban már leírtak egy ellátási dolgot, amennyiben elmulasszák a
közérdekű kötelezettséget.
A banknak természetesen lesz jelzálog joga, mivel őket is bele kell vonni.
Mondok Ervin: Kérte, hogy egy olyan megállapodást készítsenek, amivel a bankot is
bevonják. Megkérdezte, hogy mi lenne a legoptimálisabb dolog, ami az önkormányzatnak
kell.
Dr. Klausmann Kornél: Meg kell fogalmazni, hogy milyen elvárásai vannak a testületnek?
Továbbá meg kell tudni, ki lesz a hitelezői intézet.
Dr. Balatoni Gyöngyi: Ez a megállapodás a vevő részére íródott.
Dr. Labundy orbert: Az ingatlan becslő a területet 96 millióra értékelte, vagyon vesztés
nem keletkezhet az önkormányzatnak!
Balázs Gusztáv, Katona Károly, !agy Jenőné képviselők az ülésről kimentek.
(Jelenleg 8 fő van jelen.)
Dr. Péter Mihály: Megkérdezte Dr. Klausmann Kornélt, hogy ki az aki ilyen dologba bele
megy, és kit képvisel az ügyvéd úr a megrendelőt, vagy az önkormányzatot?
Javasolta, hogy vegyék le a napirendről!
Antal Istvánné: Javasolta, hogy úgy kell értékesíteni a Peresi telkeket, hogy az
önkormányzat vagyona ne sérüljön, de a végkifejletet nem garantálja.
Mondok Ervin: Jó lenne haladni az üggyel!
Dr. Péter Mihály: Amennyiben az önkormányzat ebbe belemegy akkor elmegy a vagyon!
Dr. Balatoni Gyöngyi: Javasolta a testületnek, hogy adjanak egy ajánlatot pl. 40 millió
forintot indulásnak.
Dr. Labundy orbert: A lényeg, hogy a 40 millió forint vételár előre, és azon túl 56 millió
forint értékben pedig lakás legyen és őket terhelje az összes költségek fizetése.
Balázs Gusztáv, Katona Károly !agy Jenőné képviselők az ülésre visszajöttek.
Mondok Ervin: Javasolta, hogy adják el egy összeggel a területet.
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Dr. Péter Mihály: Nincs kiváltás, kutatás, szakaszonként vásárolják meg.
Balázs Zoltán: Javasolta, hogy mivel javítás alatt van a terület, először legyen tulajdon lap és
majd után léphetnek.
Dr. Balatoni Gyöngyi: Összefoglalta: készpénz a jelenleg meghatározott értékben, később
pedig a piaci árral és legyen tulajdon lapja a területnek.
Ezzel a kiegészítéssel kérte a képviselők döntését.
A Képviselő-testület 8 igen és 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

2/2009(VI.23.) Képviselő-testületi határozat
Bag agyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot
hozta:
A Kontakt-Ber Zrt-vel kapcsolatos megállapodás aláírását javasolja azzal a feltétellel, hogy az
önkormányzat részére garanciák biztosítottak legyenek, továbbá a területnek legyen tulajdon
lapja.
Ennek érdekében a Dr. Klausmann Kornél Ügyvédi Iroda dolgozza át a megállapodást.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Gábor polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Dr. Labundy Norbert mb. jegyző

Egyebek: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésének finanszírozási problémája

Dr. Balatoni Gyöngyi: A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatot az
Intézményfenntartó Társulás 2009. január 1-től biztosítja a kistérség 9 településén. Április
19.-től az elszámolás módja a törvényi szabályozásban megváltozott, az éves normatív
átlaglétszámot kell alapul venni, mint a házi segítségnyújtás, mind a jelzőrendszeres ellátás
vonatkozásában, és a kettő közötti aránynak kell teljesíteni az előírt feltételt. Bagon 104
összes ellátott van. 53.500 Ft/fő a jelzőrendszeres szolgáltatás. 24 főre kellene fejleszteni a
házigondozást, mivel erre kapnak normatívát és akkor lenne nyereséges.
Javasolta a testületnek az előterjesztésben szereplő „A” határozati javaslat elfogadását.
Mondok Ervin: Megkérdezte, hogy meg lehet-e tudni, hogy kik kapnak ellátást, vagy titkos?
Antal Istvánné: Elmondta, hogy a szociális bizottság is tárgyalta ezt a témát és a családsegítő
szolgálattal át kell nézni és le kell vinni a létszámot, ők belenézhetnek az adatokba is.
agy Jenőné: Ebben a témában érintett, rendkívüli esetben kellett hívni őket és öt percen
belül már kint voltak. Vállalja, ha fizetni kell mert biztonságban érzi magát.
Dr. Balatoni Gyöngyi: Meg fogják egyenként keresni az embereket ebben az ügyben.
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Dr. Péter Mihály: Véleménye szerint nem ilyen egyszerű a dolog, objektívnek kell lenni a
testületnek, mert ez kőkeményen érinti a költségvetést.
Dr. Balatoni Gyöngyi: Megköszönte a hozzászólásokat, véleményeket és szavazásra tette föl
a testületnek.
A Képviselő-testület 10 igen, egy tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

53/2009. (VI.23.) Képviselő-testületi határozat
Bag agyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot
hozta:
1./ Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Aszódi Kistérség Szociális és
Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulása által alapított Kistérségi Gondozási Központ
keretén belül a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szociális szolgáltatás további ellátását és
működtetését megerősíti, azt szükségesnek mondja ki.
A Képviselő-testület a Kistérségi Gondozási Központ intézményvezetőjének szakmai
összegzése, valamint az intézmény működtetésével megbízott „gesztor” önkormányzat
megkeresése alapján – figyelemmel az „Intézményfenntartói társulási megállapodás a
szociális és gyermekjóléti alapfeladatok ellátása” társulási megállapodásban rögzítettekre
-egyetértését fejezi ki a feladatellátáson jelentkező működési hiány 1.748.686 forint
csökkentése érdekében:
a.) a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást igénybevevők számára – jogszabályi keretek
között – a gesztor önkormányzat által 2009. július 1-től helyi rendelettel szabályozott
térítési díj megállapításában, valamint abban, hogy amennyiben a szociális
szolgáltatást igénybevevők a térítési díj megfizetését elmulasztják, azt utólagos
elszámolás mellett a gesztor önkormányzatnak – megállapodás alapján – megtéríti a
gondozott lakóhelye szerinti önkormányzat,
a.a) a térítési díj sávos besorolásával, melynek tervezett mértéke:
- a nyugdíjminimum 200 %-a alatt, azaz 57.000.- Ft-ig térítésmentes,
- a nyugdíjminimum 200 % - 300 % között, azaz 57.001.- Ft – 85.500.- Ft között
1.000.- Ft/hó,
- a nyugdíjminimum 300 %-a felett, azaz 85.501.- Ft felett 1.500.- Ft/hó,
b.) a normatív állami hozzájárulás és a térítési díj összegén túl a feladatellátáson még
jelentkező működési hiány összegét utólagos – éves – elszámolás mellett a negyedévet
követő hó 15 napjáig 2009. július 1-től negyedévente előre a gesztor önkormányzattal
kötött ráengedményezési megállapodás alapján megfinanszírozza a szociális
szolgáltatás zavartalan ellátása érdekében.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a megállapodás
Felelős: polgármester, jegyző
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Határidő: azonnal, 2009. június 17., 2009. július 1., folyamatos
2./ A Képviselő-testület egyetértését fejezi ki, hogy a Kistérségi Gondozási Központ
3.999.820.- Ft kötelezettséggel terhelt felhalmozási pénzmaradványából legyen biztosítva a
feladatellátáson – 2009. június 30-ig – jelentkező működési hiány.
Ezzel egyidejűleg kimondja, hogy a jelenleg elbírálás alatt lévő kmop-4.5.2/b-2008-0006 jelű
„Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex, valamint bölcsődék
önálló fejlesztésének támogatása” című pályázat elnyerése esetén az adott önkormányzatra
eső önerőrészt biztosítja.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételével.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2009. június 17., - 2009. június 30. és folyamatos, illetve a pályázat elnyerésének
időpontja
Egyebek: Szennyvíztisztító-telepet működtető Társulás nevének pontosítása
Dr. Balatoni Gyöngyi: Aszód Város Önkormányzata a szennyvíztisztító-telepet működtető
társulás nevének pontosításával, újratárgyalás végett megkereste önkormányzatunkat. Ehhez
kérte a képviselők kérdéseiket, javaslataikat.
Mondok Ervin: A mostani előterjesztésben pontosan, konkrétan le van írva, hogy miért
kérik, Domony, Iklad, Hévízgyörk községek már mind elfogadták.
Balázs Gusztáv: Észrevétele – annak idején volt egy közös törekvés, hogy társulásba alakult
egy csapat, egyszerűbb volna, ha egy alszámot hoznának létre.
Aszód és 4 társulat ez nem megfogható dolog.
Dr. Balatoni Gyöngyi: Azért kell a névváltozás, mert az ÁFÁ-t nem kapják vissza.
Balázs Zoltán: Megjegyezte, hogy van Aszódi vízbázis és Turai vízbázis, a pályázatokat így
írják ki. A viziközműnél 11 önkormányzat társult, ez egy technikai kérés Aszódtól.
Dr. Balatoni Gyöngyi: Felkérte a képviselőket, hogy hozzák meg döntésüket.
A Képviselő-testület 7 igen, 2 tartózkodás és 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
54/2009. (VI.23.) Képviselő-testületi határozat
Bag agyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot
hozta:
Aszód-Domony-Ilad-Hévízgyörk-Bag szennyvíztisztító telep működtetésére 2001. november
28.-án megkötött önkormányzati társulási megállapodás 1.1 pontját az alábbi
szövegtartalommal módosítja:
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A társulás neve: Aszód-Domony-Iklad-Hévízgyörk-Bag szennyvíztisztító telep
működtetésével kapcsolatos Önkormányzati Társulás, rövidített neve: Aszód és 4 Társult
Önkormányzat Szennyvíztisztító Telep Tulajdonközössége.
Határidő: 2009. július 2.
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző, műszak

Egyebek: Óvoda konyha pályázat kiírása
Dr. Balatoni Gyöngyi: Felkérte a testület tagjait, hogy tegyenek javaslatot arra, hogy mit
szeretnének még a pályázatba beleírni.
Javasolta, hogy a bérleti díjnak 250.000 Ft-ot írjanak be.
Antal Istvánné: Támogatta a 250.000 Ft bérleti díjat, tovább hogy gyermekétkeztetésről
legyen képzettsége a pályázónak.
Balázs Gusztáv: Javasolta, hogy a szerződésbe vegyék be, hogy a vállalkozó a bérlemény
üzemeltetője felelős a XCIII. Törvény betartásáért és betartatásáért!
Dr. Balatoni Gyöngyi: Megköszönte a javaslatokat és felkérte a képviselőket, hogy hozzák
meg döntésüket az óvoda konyha pályáztatásáról.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

55/2009. (VI.23.) 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 óvoda konyha pályázat az előterjesztés szerinti kiírásban elfogadta az alábbi
kiegészítéssel:
- gyermekétkeztetésről legyen szakképzettsége a pályázónak,
- bérleti díjként 250.000.- Ft/hó

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

Egyebek: Falunap – előkészítése
Dr. Balatoni Gyöngyi: Felkérte Nagy Tiborné képviselőnőt, hogy mondja el szóbeli
tájékoztatását a falunapi előkészítésekről.
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agy Tiborné: Két napos lesz a rétes-fesztivál. Erdélyből Zabola községből érkeznek
vendégek, a Bag és Testvérvárosai Baráti Egyesület szervezésével vendégül látják őket,
programokat szerveznek részükre.
Szombaton 10 órakor lesz a falunap megnyitója, a köszöntőt Tóth Gábor polgármester úr
mondja el.
Vasárnapra délelőtt rétes készítési rekordkísérletet terveznek, délután két órától este tíz óráig
különböző programok várják a látogatókat.

Mivel nem volt több hozzászólás az alpolgármester asszony megköszönte a részvételt és az
ülést bezárta.

-k.m.f.-

Dr. Balatoni Gyöngyi
alpolgármester

Jegyzőkönyvi

Mondok Ervin
Képviselő

Dr. Labundy orbert
mb jegyző

hitelesítők:

Antal Istvánné
képviselő

