JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2009. augusztus 03.-i rendkívüli képviselő-testületi
ülésén.
Jelen vannak: Tóth Gábor polgármestser, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester, Dr. Péter
Mihály alpolgármester, Antal Istvánné, Balázs Gusztáv, Dénes Miklós, Katona Károly, Kiss
József, Nagy Jenőné, Nagy Tiborné, Mondok Ervin képviselők.
Meghívottak: Czeczéné dr. Szirmai Gabriella mb. jegyző

A polgármester köszönti a képviselőket a meghívott vendégeket a testületi ülésen.
Megállapítja, hogy az ülés határozat képes. Bejelentette, hogy a testületi ülésről Fodor Mihály
igazoltan van távol.
Ezután javaslatot tett jegyzőkönyvi hitelesítőkre Nagy Jenőné és Nagy Tiborné
képviselőkre, majd a polgármester felkérte a testületet, hogy szavazzanak a jegyzőkönyvi
hitelesítők személyére.
A Képviselő-testület 9 igen 2 tartózkodással elfogadta Nagy Jenőnét és Nagy Tibornét
jegyzőkönyvi hitelesítőnek.
A Képviselő-testület 10 igen egy tartózkodás mellett elfogadta a napirendi pontokat.
Napirendi

pontok

Tárgy:

Előadó

1.) Informatikai eszközök beszerzése, üzembe helyezése
és kapcsolódó szolgáltatások, valamint játszó- és fejlesztőeszközök
beszerzése és telepítése tárgyú közbeszerzési eljárása

Tóth Gábor
polgármester

2.) Egyebek

Tóth Gábor
polgármester

1.)Napirendi pont: Informatikai eszközök beszerzése, üzembe helyezése és kapcsolódó
szolgáltatások, valamint játszó- és fejlesztőeszközök beszerzése és telepítése tárgyú
közbeszerzési eljárása
Tóth Gábor: Ismertette testülettel, hogy az informatikai eszközök közbeszerzésére beadott
árajánlatokra az volt a testület javaslata, hogy a Közbeszerzési Bizottság meghívja a
pályázókat és a beadott árakat levinnék. Sajnos ez így nem működik, eredménytelennek kell
mondani a pályázatot és újat kell kiíratni.
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Czeczéné dr. Szirmai Gabriella: A képviselő-testületnek eredménytelenséget kell hirdetni és
újból ki kell írni a pályázatot.
Dr. Balatoni Gyöngyi: Tájékoztatta a testületet, hogy van 1-es és 2-es részajánlata az Arden
Reál Kft-nek, az első informatikai eszközök beszerzésére szól, a második részajánlat pedig
játszó- és fejlesztőeszközök beszerzésére és telepítésére. Az Arden Reálnak a második
részajánlata érvényes. Javasolta a testületnek, hogy vegyék ketté az előterjesztést, az egyik
nyilvánítsák eredménytelenné – informatika -, a másik pedig eredményes és azt el lehet
fogadni, ha a testületnek megfelel.
Balázs Gusztáv: Megköszönte a tájékoztatást. Megerősítette, hogy valóban a beadott
ajánlattevők más-más értéket nyújtottak be. Elmondta még, hogy a bizottságok javaslatát
hiányolja. A Pénzügyi Bizottságnak is tárgyalni kell, hogy elfogadhatóak-e.
Tóth Gábor: Az idő rövidsége miatt, itt kell most eldönteni, hogy eredménytelennek
nyilvánítják az informatikai részt és új pályázatot ír ki a testület, majd a második
részajánlatról is most kell dönteni.
Felkérte a képviselő-testületet, hogy szavazzanak elsőként az eredménytelenség
kihirdetéséről.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
65/2009. (VIII.03.) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot
hozta:
Az informatikai eszközök beszerzésére, beüzemelése, és karbantartására szóló közbeszerzési
eljárásra beérkezett árajánlatokat eredménytelennek tekintik.
A Képviselő-testület jelen határozatában egyidejűleg az informatikai eszközök beszerzésére,
üzembe helyezésére ismételt közbeszerzési eljárás kiírását fogadta el.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Gábor polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Czeczéné dr. Szirmai Gabriella mb. jegyző, pénzügy,

Tóth Gábor: Ezután felkérte a testület tagjait, hogy hozzák meg döntésüket az Arden Reál
Kft. ajánlatáról, mely a játszó- és fejlesztőeszközök beszerzésére, illetve telepítésére adtak be.
A Képviselő-testület 10 igen és egy tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
66/2009. (VIII.03.) 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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Arden Reál Kft (1062 Budapest, Andrássy u. 98.) játszó- és fejlesztőeszközök beszerzésére és
telepítésére kiírt pályázatra érkezett árajánlatát elfogadta az alábbiak szerint:
- ajánlati ár (bruttó)
- jótálási idő
- késedelmi kötbér

5 698 713.- Ft
60 hó
4 550 Ft/nap

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Gábor polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Czeczéné dr. Szirmai Gabriella mb. jegyző, pénzügy,
Egyebek: Aszód Kistérség Önkormányzatainak Társulása – jelzőrendszer fenntartása
Dr. Balatoni Gyöngyi: Előzőleg tárgyalta a testület az Aszódi Kistérséggel kapcsolatban a
jelzőrendszer fenntartásának a további lehetőségét. Az anyagban van egy mondat, hogy a
képviselő-testület – melyet elfogadott a testület - egyetértését fejezi ki, hogy a kistérségi
gondozási központ négymillió forint kötelezettséggel terhelt felhalmozási pénzmaradványából
legyen biztosítva a feladat ellátása 2009. június 30.-ig jelentkező működési hiány. Ezzel
egyidejűleg kimondja, hogy ha a pályázatot megnyerik, akkor az önkormányzatra eső önrészt
biztosítjuk, ezt így fogadta el a testület.
Levelet kaptak Sztán István polgármester úrtól, hogy visszamenőlegesen kérik a pénzt, ez
880.000 Ft. Ezt nem lehet így értelmezni, mert ha, azt vállalták el, hogy biztosítják június 30.ig a működési hiányt. Július 1-től pedig Bagnak kell fizetni, majd a hiányt. Úgy néz ki, hogy
erre az évre kb. 1.600.000 Ft-ot kérnek és még a pluszként az önrészt.
Annak idején a jelzőrendszer fenntartásának a további lehetőségét tárgyalták és az a.)
javaslatot fogadta el a testület. Kérte, hogy egy megerősítő határozatot hozzanak erről.
Dr. Péter Mihály: A kistérség meg akarja fizetetni az első félévet is, nem erről szólt a
határozat. Arról volt szó, hogy a maradvány összeg elfogyott, és a második félév
finanszírozatlan és mindenkinek létszámarányosan kell fizetni.
Mondok Ervin: Elmondta, hogy annak idején arról volt szó, hogy ez ingyenes szolgáltatás
lesz, félrevezettek mindenkit. Javaslata, hogy maradjon az első eredeti határozat.
Dr. Balatoni Gyöngyi: Ugyanezt a szolgáltatást másik telefonról is meg lehet oldani. Sajnos
soha nem arra használták, amire való.
Antal Istvánné: Javaslata, hogy nézzenek utána a normatív támogatásnak.
Nagy Jenőné: Megkérdezte, hogy van-e írásos anyag arról, amikor ezt szervezték? Javasolta,
hogy ragaszkodjanak az eredeti határozathoz.
Tóth Gábor: Szavazásra kérte föl a képviselőket, hogy hozzák meg a megerősítő határozatot.

4
67/2009. (VIII.03.) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot
hozta:
Megerősítik a 2009. június 23.-án hozott képviselő-testületi határozatot, melyben a
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésének finanszírozását fogadták el.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Gábor polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Czeczéné dr. Szirmai Gabriella mb. jegyző, pénzügy,
Tóth Gábor: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az akadálymentesítési pályázatnál a
hivatal mindent beadott, mégis a kifizetést visszatartja a VÁTI, mert szabálytalansági eljárást
indítanak. Ezzel kapcsolatban felkeresik őket, hogy meg tudják mi a gondjuk.
Mondok Ervin: Megkérdezte, hogy a projektet ki szerezte és kiintézte? Annak idején szóban
értesültek arról, hogy elnyerték a pályázatot és már akkor sikerdíjat kértek el, a sikerdíj
számla előbb jött, mint ahogyan értesültek a pályázat elnyeréséről.
Tóth Gábor: Lehet, hogy valaki feljelentette az önkormányzatot, de az is lehet, hogy nincs
pénz és ezért nem akarnak fizetni.
Dénes Miklós: Bejelentette a képviselő-testületnek, hogy Hajdú János lemondott a
Településfejlesztési Bizottságban lévő tagságáról. A bizottsági munkához külsős tagot
keresnek.
Tóth Gábor: Tájékoztatta a testület tagjait, hogy felkérte Pintér Károlyt az önkéntes tűzoltó
egyesület szervezésében segítsen.
A meglévő tűzoltóautót kellene levizsgáztatni, de nem KPM-es rendszerbe, hanem
munkagépre. Reméli, hogy őszre ez a dolog révbe kerül. Balázs Gusztáv képviselő urat külön
megkérte, hogy segítsen a tűzoltó egyesület szervezésében.
Mondok Ervin: Megkérdezte, hogy milyen kapcsolat van még a jegyző úr és a polgármesteri
hivatal között, mivel telefonálgat és utasításokat ad a beruházással kapcsolatban.
Tóth Gábor: Tájékoztatta a testületet, hogy a jegyző úrral nincs kapcsolat és nem adhat
utasítást senkinek. Amivel korábban meg volt bízva azzal teljes jogúan felel.
Dr. Péter Mihály: Megkérdezte, hogy volt-e átadás-átvétel a jegyző úrral?
Czeczéné dr Szirmai Gabriella: Pár percig volt itt és akkor azt mondta, majd legközelebb
leadja ami nála van, a hordozható számítógépet itt hagyta.
Dr. Péter Mihály: Amikor valakinek megszűnik a munkahelye az azt jelenti, hogy mindent le
kell adni, iratokat, kulcsokat, telefont, stb. Ő beszél törvénytelenségről és nem tudja, hogy mit
kell csinálni?
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Tóth Gábor: A mai nappal kiszámolják, hogy mennyi az az összeg amivel tartozik a
hivatalnak, három pénzügyi tétel az amivel el kell számolnia.
Mondok Ervin: Aki úgy tud fenyegetni mint a jegyző úr, annak tudnia kell, hogy mi a
kötelessége, ha a munkaviszonyát felmondja.
Dr. Péter Mihály: Elmondta, hogy a Fehér Holding nem végzett itt semmiféle munkát, a mai
napon megjelentek és be akartak menni az iskolába. A jegyző úr küldte ide őket? Most
akarnak fúrni, talajvizsgálatot végezni, amikor már elvitték a pénzt?
Tóth Gábor: A beruházás befejeztével mindenkit el fognak számoltatni.
Továbbá elmondta, hogy a mai napon beszélt a polgárőrség vezetőjével az előző ülésen
elhangzottak végett.
Dr. Péter Mihály: Megjegyezte a polgárőr autóval a beosztott polgárőr, szedi a szőlőben a
gyümölcsöt és viszi haza.
Összetapossák a szántott földjét és meg vannak sértődve, ha szól érte. A polgárőr parancsnok
kéri számon a vízműtől, hogy ki vitte el az autót? Nem tudja, hogy hol van?
Javasolta, hogy a polgárőr autót – mivel az önkormányzaté – vigyék be a Mezőbag Kft
telepére és az ottani portások mindig lelkiismeretesen vezették, hogy hol az autó.
Tóth Gábor: Elmondta, hogy a polgárőrség megérdemel egy átvilágítást, a testületnek meg
kell vizsgálni, hogy milyen elvárásoknak kell megfelelniük. Sokan kiléptek a régiekből, és
egyfajta politikai formáció is kezd ebbe belekeveredni, ami nem féltétlenül szerencsés, ezt
valahol ketté kellene választani. Szeretné, ha ebben a dologban Mondok Ervin képviselő úr
segítene.
Mondok Ervin: Ebben nem szeretne részt venni.
Balázs Gusztáv: Javasolta, hogy jó lenne, ha Dr. Gyuga Pál beszámolót tartan az „Árokalja”
ügyében.
Felhívta a képviselő-testület figyelmét, hogy a Peresen lévő területet, annak idején csak öten
szavazták meg, és ott többségi szavazat lett volna szükséges.
Tóth Gábor: Elmondta, hogy ismeretei szerint szeptember 06.-án jár le az opciós szerződés.
A peresei telkek ügyében Sáringer Margittal beszélt a szerződés javaslatról, a módosított
változatot még nem küldte el. Először a Pénzügyi Bizottságnak kell megtárgyalni és majd az
után kerül a testület elé.
Dr. Péter Mihály: Először el kell készíteni a szabályozási tervet és elfogadni a testületnek és
addig amíg nincs jogerős tervünk nem lehet belterületbe vonni.
Ezek intézéséhez kellene műszaki ember.
Tóth Gábor: A műszaki előadói állásra pályázat van kiírva. Reméli, hogy ez a problémát
mielőbb megoldódik.
Dr. Péter Mihály: Javasolta, hogy mivel a úr nem adja át a nála lévő dolgokat fel kell
jelenteni. Amennyiben nem adja át, akkor meg kell kérdezni a Közigazgatási Hivatalt, hogy
ilyenkor mit kell tenni.
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Tóth Gábor: Felkérte a jegyző asszonyt, hogy a jog keretén belül tegye meg a szükséges
intézkedést.
Balázs Gusztáv: Kérte, hogy olyan előterjesztések készüljenek, aminek lehet érteni a
javaslatát, továbbá kérte bizottságokat, hogy végezzék el a munkájukat. Elmondta, hogy a
hivatalba azért jöttek be, mert tájékozódni akartak, mivel a bizottsági ülésekre nem kapnak
meghívást.
Mivel nem volt több hozzászólás, észrevétel, javaslat, ezért a polgármester megköszönte a
részvételt és az ülést bezárta.
-k.m.f.-
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