JEGYZŐKÖNYV

Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2010. február 23.-i képviselő-testületi ülésén.
Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester, Dr. Péter
Mihály alpolgármester, Antal Istvánné, Balázs Gusztáv, Dénes Miklós, Gyóni János, Katona
Károly, Kiss József, Nagy Tiborné, Nagy Jenőné, Mondok Ervin képviselők.
Meghívottak: Beke Andrea jegyző
A polgármester köszöntötte a képviselőket a meghívott vendégeket, a helyi médiát.
Megállapította, hogy egy fő hiányzik Dr. Péter Mihály alpolgármester úr.
Ezután javaslatot tett jegyzőkönyvi hitelesítőkre Antal Istvánné és Balázs Gusztáv
képviselőkre, majd felkérte a testületet, hogy szavazzanak a jegyzőkönyvi hitelesítők
személyére.
A Képviselő-testület 10 igen egy tartózkodással elfogadta Antal Istvánné és Balázs Gusztáv
képviselőket jegyzőkönyvi hitelesítőnek.
A jegyzőkönyvi hitelesítők elfogadása után ismertette a napirendi pontokat és felkérte a
képviselő-testületet, hogy hozzák meg döntésüket.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadta a napirendi pontokat.

Napirendi pontok

Napirend:

Előadó:

1.) Önkormányzat 2010 évi költségvetésének megtárgyalása

Tóth Gábor
polgármester

2.) 2010 évi Kulturális Rendezvényterv

Nagy Tiborné
elnök

3.) Arany János Általános Iskola igazgatói állás pályázat

Beke Andrea
jegyző

4.) Polgármesteri Hivatal köztisztviselői elé állítandó
teljesítménykövetelmény meghatározása

Beke Andrea
jegyző

5.) Országgyűlési Választásra SzSzB tagok elfogadása

Beke Andrea
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jegyző
6.) Közfoglalkoztatási terv elfogadása

Beke Andrea
jegyző

7.) Egyebek

Tóth Gábor
polgármester

1. Napirendi pont: Önkormányzat 2010 évi költségvetésének megtárgyalása
Tóth Gábor: A 2010 évi költségvetéssel kapcsolatban elmondta, hogy az elmúlt esztendő
pénzügyi munkálkodásai miatt 15-20 %-al kevesebb normatívát kap – amely 21,5 millió
forint - az önkormányzat, az iskola és óvoda normatíváját 14 millió forinttal, a szociális rész
pedig 7,5 milló forinttal kapott kevesebbet. Lehet, hogy ezért évközben megszorításokat kell
bevezetni.
Majd felkérte Mondok Ervint a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy mondja el szóbeli
kiegészítését.
Mondok Ervin: Tájékoztatásul elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a
költségvetést.
Technikai kérdést intézett a jegyzőhöz, hogy az újonnan kiadott anyagot kicserélték-e, mivel
új táblázatok kerültek kiadásra?
Beke Andrea: Tájékoztatta a testület tagjait, hogy kiosztásra került a képviselők részére a
költségvetéssel kapcsolatos módosított új táblázatok.
Mondok Ervin: Ezután elmondta, hogy a módosításra azért volt szükség, mert a bizottsági
ülésen felmerült a 70 millió forint óvadéki betétként tartósan lekötött pénzösszeg, ez a tétel a
mérlegben a hosszúlejáratú bankbetétek főkönyvi számán került könyvelésre. A betét a
bevételi oldalon szerepelt és a kiadási oldalon nem lett szerepeltetve, a könyvvizsgáló
javaslata alapján a 70 millió forintot a követelési oldalon is szerepeltetni kell. Ezáltal -54.745
millió forint hiánnyal számol a költségvetésünk. A bizottság megtárgyalta a rendeletet, amibe
le van szabályozva a bevételi és kiadási oldal is, a többi paragrafus tartalmazza a költségvetés
részletes táblázatait.
A 2010 évi költségvetés indoklásában részletesen szerepelnek az önkormányzat előirányzatai,
mely tartalmazza a saját bevételeket, átengedett megosztott bevételeket, átvett pénzeszközt,
állami hozzájárulásokat, támogatásokat és a kiadási előirányzatok pénzügyi mérlegét.
A bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a 2010 évi költségvetés főösszegek
módosítását az alábbi módon fogadja el.
Bevételi főösszeg: 586.723 eFt
Kiadási főösszeg: 641.468 eFt
Hiány:
- 54.745 eFt
Mivel a hetvenmillió forint óvadéki betét ténylegesen nem fordítható kiadásra, nem kerülhet
felhasználásra, hitelfelvételre nem lesz szükségünk, mert így a költségvetésünk 15.255 eFt
többletet mutat.
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Tóth Gábor: Megköszönte a pénzügyi csoportnak a költségvetéssel kapcsolatos munkáját.
Már a 2009-es költségvetési évben is jelezte, hogy próbálják meg a saját költségvetést
csökkenteni, ezt az év folyamán mindenféleképpen meg kell tenni. Reméli, hogy az ipari park
beruházása el fog indulni és ez majd nagyban fogja segíteni a települést.
Megkérdezte, hogy kinek van kérdése, véleménye az elhangzottakkal kapcsolatban?
Beke Andrea: Tájékoztatta a testület tagjait, hogy az EU-s szabályok értelmében a
civilszervezeteknek pályázatot kell benyújtani az önkormányzat támogatására, ezt törvény írja
elő, melyet helyi rendeletben kell szabályozni. A támogatási kérelmeket a márciusi ülésre
beterjeszti a testületnek és majd ott lehet felosztani a 7,5 millió forintot.
Katona Károly: Véleménye szerint ez mind nagyon szép ami elhangzott, de arról nincs szó,
hogy Bag „padlón” van. Nem tudja, hogy ezt a következő testület, hogy fogja kezelni?
Tóth Gábor: Elmondta, hogy jelen pillanatban nincsenek kifizetetlen számlák, likviditási
gondjaik sincsenek.
Amennyiben az „Árokalja” terület az önkormányzat tulajdonába került volna – amikor is a
Földkiadó Bizottság döntött a falu földjeiről – akkor most 200 millió forinttal több lenne a
falunak.
A pénzek a helyükön vannak, például fűtésnél kimutatható, hogy milliós nagyságú
megtakarítást hozott az önkormányzatnak.
Mondok Ervin: Javasolta, hogy most a 2010 évi költségvetésről tárgyaljanak, olyan
javaslatokat vár, amellyel bevételhez jut az önkormányzat, ez nem beszámoló!
Gyóni János: A tisztánlátás érdekében elmondta amennyiben ezt a költségvetést elfogadják,
azt világosan lehet látni, hogy az 54 millió forint hiányt pótolni kell. Három dolgot lát ennek
érdekében, amit véghez kell vinni: - az egyik a költségcsökkentés – intézményeknél – ha ez
nem megy, akkor egy újabb hitelfelvételre lesz szükség, a harmadik pedig egy plusz bevételi
forrás, ez pedig az „Árokalja” lehet, reális dolognak tartja, amennyiben az ipari park beindul.
Tóth Gábor: Tájékoztatásul elmondta, hogy Dr. Gyuga Pál beszámol a testületnek az ipari
parkkal kapcsolatban. Amennyiben konkrétan állnak olyan szerződések amely a beruházással
kapcsolatos, akkor egy rendkívüli ülést fognak tartani ezzel kapcsolatban.
Ha ezek a tervek tíz évvel ezelőtt lettek volna, akkor most nem itt tartana az önkormányzat.
Ez egy komoly kitörési pont lesz Bagnak, erre van reális lehetősége a településnek.
Mivel nem volt több hozzászólás, vélemény, szavazásra kérte fel a képviselő-testületet, hogy
a Pénzügyi Bizottság írásban tett előterjesztését és a szóban tett kiegészítésekkel a 2010 évi
költségvetéssel kapcsolatban hozzák meg döntésüket.
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen, egy tartózkodás és 2 nem
szavazattal megalkotta az 1/2010. (II.23.) 2010 évi Költségvetési Rendeletét. (Rendelet a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Dr. Péter Mihály alpolgármester úr az ülésre megérkezett.
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2.) Napirendi pont: 2010 évi Kulturális Rendezvényterv
Tóth Gábor: Felkérte Nagy Tiborné elnök asszonyt, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban
tegye meg szóbeli kiegészítését.
Nagy Tiborné: Tájékoztatásul elmondta, hogy ebben az évben a falu rendezvényeit
meghatározza a Muharay Elemér Népi Együttes 60 évfordulójának ünneplése.
Január 21.-én összejövetelt tartottak a Muharay Együttes kezdeményezésére, ahol információt
kaptak az alakuló programokról, majd utána tervezték meg a 2010 évi rendezvényeket.
- Március 15. – Nemzeti ünnep
- Május 1. – Kistérségi Nyugdíjas Találkozó
Május 2. – Muharay Elemér Népművészeti Egyesület nyitóünnepsége – vasárnapi
Isten tisztelettel –
- Június 5. Muharay Elemér Népművészeti Egyesület találkozója a régi táncosokkal
- Június 26-27 – Falunap- Rétesfesztivál
- Augusztus 19. – Nemzeti ünnep
- Szeptember 1-5 – Bag és Testvérvárosai Baráti Egyesülete német vendégeket fogad,
itt is szerepelni fog a Muharay Együttes
- Október 23. – Nemzeti Ünnep
- December 4. – Gálaműsor a Muharay Elemér Népművészeti Együttesnek
- December 19 – Falukarácsony
Tóth Gábor: Felkérte a falu lakosságát, hogy akiknek a Muharayval bármilyen kötődése volt,
vagy anyagiakkal tudnák segíteni, azt örömmel fogadnák. Akinek ezzel kapcsolatban van
ötlete, azt szívesen veszik. Nem csupán csak bagi értékek ezek, hanem a Galgamente értéke
is. Ehhez kért segítő támogatást a falutól.
Jónak tartaná, hogy akinek van a birtokában régi filmfelvétel, azt addig kölcsön adná, amíg
arról másolat tudnak készíteni.
Katona Károly: Elmondta, hogy nem csak a Muharay Népi Együttes volt. Három éven
keresztül – 1959-1962-ig - ő is tagja volt, ez sehol nincs dokumentálva.
Nagy Tiborné: A Muharay Együttes 60 éves, jogutódja a bagi táncosoknak, akik 1950 óta
táncoltak, azok mind benne vannak. Felkutatják a régi filmeket is, megpróbálják előkészíteni
és a falunapon ezeket beszeretnék mutatni.
Nagy Jenőné: Tájékoztatásul elmondta, hogy van egy régi filmfelvétele, amit szívesen
odaadna és kéri, hogy a mai technikával vegyék át.
Mondok Ervin: Elmondta, hogy a régi táncosoknak egy külön napot rendeznek, ahová
meghívják őket.
Tóth Gábor: Megköszönte a hozzászólásokat és felkérte a képviselőket, hogy hozzák meg
döntésüket a 2010 évi rendezvényekről.
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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1/2010. (II.23.) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot
hozta:
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a 2010 évi Kulturális
Rendezvénytervet.
2010. évi rendezvények időpontjai:
Március 15. (hétfő) - Nemzeti ünnep
Május 1. (szombat) - Kistérségi Nyugdíjas találkozó
Május 2. (vasárnap) - Muharay Elemér Népművészeti Egyesület nyitóünnepsége
Június 5. (szombat) - Muharay Elemér Népművészeti Egyesület találkozója a régi
táncosokkal
Június 26-27. (szombat-vasárnap) - Falunap-Rétesfesztivál
Augusztus 19. (csütörtök) - Nemzeti ünnep
Szeptember 1-5. - Bag és Testvérvárosai Baráti Egyesület német vendégeket fogad
Október 23. (szombat) - Nemzeti ünnep
December 4. (szombat) - Muharay Elemér Népművészeti Egyesület gálaműsora
December 19. (vasárnap) - Falukarácsony
Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Gábor polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Oktatási, Kulturális és Sportbizottság
3.) Napirendi pont: Arany János Általános Iskola igazgatói állás pályázat
Tóth Gábor: Felkérte a jegyzőnőt, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban tegye meg szóbeli
kiegészítését.
Beke Andrea: Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság január 25.-én megtárgyalta az
igazgatói állással kapcsolatos pályázat kiírást. Az előterjesztésben rögzítve lett, hogy milyen
elvárást kell teljesíteni a pályázóknak. Amennyiben ezt a testület elfogadja, akkor már a
holnapi nap felkerül a Közigállás.hu-ra, a honlapra és a Galga TV-re.
Dr. Péter Mihály: Javaslata, hogy a drámai pedagógiai végzettséget nem kellene beletenni,
de előnyt jelenthetne akinek ez megvan, ezt nem kellene beleírni.
Antal Istvánné: Maximálisan támogatja, hogy az elh. Fodor Mihály igazgató úr munkáját
folytassa a következő igazgató is. A kezelhetetlen gyerekek neveléséhez igen szükséges ez a
végzettség. Keresni kell egy olyan pedagógust, aki ezt fel tudja vállalni. Felhívta a testület
figyelmét, hogy volt egy március 15.-i ünnepség, ahol ilyen nehezen kezelhető gyerekek
szavaltak, egy ilyen munkát nem szabad félbehagyni. Támogatja a drámapedagógusi
végzettséget.
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Nagy Tiborné: Véleménye szerint is előnyt jelentene egy ilyen végzettségű igazgató.
Dr. Péter Mihály: Felhívta a figyelmet, hogy ez egy igazgatói pályázat kiírás és nem dráma
pedagógusi állás kiírás. Nem gondolja, hogy az igazgatónak drámapedagógusnak kell lenni,
egy jó vezetőt keresnek, aki széles látókörű.
Tóth Gábor: Megköszönte a hozzászólásokat, majd felkérte a képviselő-testületet, hogy az
előterjesztésben megfogalmazott pályázati kiírással kapcsolatban hozzák meg döntésüket.
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
2/2010. (II.23.) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot
hozta:
A Képviselő-testület az Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény igazgatói állásának betöltésére kiírandó pályázatban az alábbi feltételeket
határozza meg:
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot
hirdet
INTÉZMÉNYVEZETŐ
Az Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
igazgatói munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozott idejű, 5 évig tartó közalkalmazotti jogviszony.
Az Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
igazgatói munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozott idejű, 5 évig tartó közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól.
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A munkavégzés helye:
Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
András u. 41.

2191 Bag, Szt.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény vezetői
feladatainak ellátása a munkaköri leírás szerint.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései irányadók.
Pályázati feltételek:
Felsőfokú pedagógiai végzettség, legalább 5 év pedagógiai munkakörben szerzett gyakorlat,
vezetői gyakorlat, vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, magyar állampolgárság,
büntetlen előélet, cselekvőképesség.
Előnyt jelent drámapedagógiai végzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Végzettséget igazoló oklevél másolata, erkölcsi bizonyítvány, szakmai önéletrajz, vezetői
program, szakmai elképzelések.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
2010.08.01.
A pályázat benyújtásának határideje:
A kozigallas. hu-n történő megjelenéstől számított 20 nap. A pályázati kiírással kapcsolatban
bővebb információt Beke Andrea jegyző, illetve Kitka Istvánné humánpolitikai referens ad az
alábbi telefonszámon: 06-28/504-140, 28/504-135.
A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton Bag Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának címére: 2191 Bag, Szt. Imre u. 52.
Kérjük a borítékon feltüntetni az igazgató megnevezést és a pályázati adatbázisban szereplő
azonosítási számot.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A Képviselő-testület a pályázat határidejének lejártát követő 60 nap utáni testületi ülésén dönt
a kinevezésről a Kjt. vonatkozó előírásai szerint.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Galga TV, Bagi Hírlap, bagfalu.hu honlap, Kistérségi-, valamint gödöllői újság.
A közigállás publikálási időpontja:
A képviselő-testületi ülés után azonnal.
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Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Gábor polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Beke Andrea jegyző
4.) Napirendi pont: Polgármesteri Hivatal köztisztviselői elé állítandóteljesítmény
követelmény meghatározása
Tóth Gábor: Felkérte a jegyzőnőt, hogy mondja el szóbeli kiegészítését az előterjesztéssel
kapcsolatban.
Beke Andrea: A jegyzőnek minden évben a képviselő-testület elé kell vinni a köztisztviselők
teljesítménykövetelményét. Minden évben van egy különleges feladata a hivatalnak, ebben az
évben az országgyűlési választás és az önkormányzati választás lesz.
Kérte, hogy fogadják el az előterjesztésben szereplő teljesítménykövetelményt.
Tóth Gábor: Mivel nem volt kérdés, vélemény, szavazásra kérte fel a testület tagjait.
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
3/2010. (II.23.) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot
hozta:
A Képviselő-testület elfogadta a köztisztviselők jogállásáról szóló – többször módosított
1992. évi XXIII. Törvény 34. §-a alapján a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott
köztisztviselők 2010 évre meghatározott teljesítménykövetelményeit.
Határidő: február 24.
Felelős: Tóth Gábor polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Beke Andrea jegyző
5.) Napirendi pont: Országgyűlési Választásra SzSzB tagok elfogadása
Tóth Gábor: Felkérte Beke Andrea jegyzőnőt, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban mondja
el szóbeli tájékoztatóját.
Beke Andrea: Tájékoztatta a testületet, hogy 2010. április 11-re a Köztársasági Elnök kiírta
az Országgyűlési Képviselői Választásokat. Az 1997. évi C törvény alapján, amely a
választási eljárásokról szól négy évente megválasztja a települési önkormányzatok képviselő
testületei megválasztják újabb négy évre a Szavazat Számláló Bizottságokat. Azok a póttagok
akik a szavazókörökhöz csatolva vannak azok lennének a kisebbségi választásnál bizottsági
tagok.
Felkérte a testületet, hogy fogadják el az előterjesztésben szereplő bizottsági tagokat.
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Tóth Gábor: Sajnálja, hogy a Kisebbségi Önkormányzat elnöke most sem jött el a testületi
ülésre.
Mondok Ervin: Az 1-es és a 4-es szavazókörben kettő póttag van a többiben egy, miért így
kellett tenni? A kisebbségi önkormányzat választásánál olyan bizottsági tagok kellenek, akik
csak a kisebbségi választásra vonatkozik.
Javasolja, hogy a bizottságba férfi tagot is válasszanak, mivel nehéz emberek fognak ott
megjelenni.
Beke Andrea: A póttagok a régi rendszer alapján lettek előterjesztve, 3, 5 póttagot kell
megválasztani. Lesznek küldöttek is, ahol elképzelhető, hogy férfit jelölnek.
Tóth Gábor: Javasolta, hogy az előterjesztést így fogadják el, azzal a kiegészítéssel, hogy
póttagokról még igyekezzenek gondoskodni, legalább két fővel.
Ezután szavazásra kérte fel a képviselőket az SzSzB tagok választására.
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
4/2010. (II.23.) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot
hozta:
A Képviselő-testület az alábbiak szerint elfogadta a 2010-2014 választási ciklusra a Szavazat
Számláló Bizottságok tagjait:
1.szavazókör ( Polgármesteri Hivatal)
- Bereczki Beáta Kiskörös u 2
(tag)
- Palaga Lászlóné Szent István u 2
(tag)
- Cziráné Bakonyi Bernadett Szent Imre u 77 (tag)
- Labáthné Gódor Anna (Vörösmarty u.1.)
(tag)
- Drávay Marianna Petőfi u 3
(póttag)
- Furdi Csabáné Kiskörös u 24
(póttag)
2. szavazókör (Műv. Ház)
- Juhász Jenőné Szent Imre u 109
- Pávics Lászlóné Szent András u 60
- Volterné Jamrik Éva Szőlő u 27
- Bartók Szilvia Patak u 17

(tag)
(tag)
(tag)
(póttag)

3. szavazókör (Óvoda)
- Bakonyiné Dobos Ilona Szent Imre u 77
- Katonás Lajosné Szent Imre u 95
- Katona Zoltánné Kossuth L. u. 1
- Kovács Istvánné Jókai u

(tag)
(tag)
(tag)
(tag)
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-

Siposné Bartók Éva Sallai u 1

(póttag)

4.szavazókör ( Általános Iskola)
- Horváthné Maczkó Katalin Árpád u 17
- Nagy Jánosné Szent András u 132
- Dócza Imréné Sport u 16
- Labát Krisztián Szt. Imre u 88
- Kocsis Ildikó Szentlászlói u. 8.

(tag)
(tag)
(tag)
(póttag)
(póttag)

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Gábor polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Beke Andrea jegyző
6.) Napirendi pont: Közfoglalkoztatási terv elfogadása
Tóth Gábor: Felkérte a jegyzőnőt, hogy tegye meg szóbeli kiegészítését az előterjesztéssel
kapcsolatban.
Beke Andrea: Minden évben a közfoglalkoztatási tervet február 15-ig el kell fogadni. A
Munkaügyi Központ már jóváhagyta a tervet. A közfoglalkoztatottak létszámát kívántuk
felemelni, azzal a céllal, hogy a nyári munkához tudjunk foglalkoztatni.
Kérte a testületet, hogy fogadják el a közfoglalkoztatási tervet.
Tóth Gábor: Mindenki előtt ismeretes, hogy ez a községnek is pénzbe kerül, de még mindig
85 %-ban államilag támogatja a kormány. Szeretnének a halmozottan hátrányos helyzetű
embereknek foglalkoztatási lehetőséget biztosítani, de egyben a községnek is lesz haszna,
mivel közfeladatokat tud ellátatni velük.
Továbbra is számítunk a MÁV segítségére, akik 15-20 embert tud foglalkoztatni.
Mondok Ervin: Van-e olyan szakember, aki ellenőrizni tudja a munkát?
Antal Istvánné: Információt kért, hogy ki látja el őket munkaruhával?
Beke Andrea: A kistérségtől is ellenőrzik a munkát és az önkormányzaton belül is. A
munkaruhát pedig a kistérség biztosítja számukra.
Tóth Gábor: Felkérte a képviselő-testületet,
közfoglalkoztatási tervvel kapcsolatban.

hogy

hozzák

A Képviselő-testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
5/2010. (II.23.) Képviselő-testületi határozat

meg

döntésüket

a
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Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot
hozta:
A Képviselő-testületi a elfogadta a 2010 évi közfoglalkoztatási munkatervet a helyi
Szociálpolitikai Kerek-asztal véleménye alapján.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Gábor polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Beke Andrea jegyző

7.) Napirendi pont: Egyebek – 2010 évi Munkaterv
Beke Andrea: Az írásos anyaghoz egy kiegészítést szeretne tenni. A civilszervezetek
támogatásának elbírálását az áprilisi testületi ülésre szeretné bevinni.
Nagy Tiborné: Javasolta, hogy a június 24.-i ülésre az igazgatói állásra kiírt pályázatot
tegyék be.
Mondok Ervin: Megkérdezte, hogy az új testületnek állapítanak meg napirendi pontokat?
Beke Andrea: Ezek visszatérő témák, ha lesz új téma azt, majd beleteszik.
Dr. Péter Mihály: Az elmúlt években gyakorlat volt, a civilszerveztek, adjanak be
tájékoztatót a tevékenységükről, megérdemli a téma, hogy egy napirendet kapjanak.
Beke Andrea: A civilszervezetek amikor pályázatot beadják az előző évi tevékenységükről
beszámolót kell készíteni, ez ki fog menni a képviselőkhöz.
Tóth Gábor: Felkérte a testületet, hogy az elhangzott kiegészítéssel fogadják el a 2010 évi
munkatervet.
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
6/2010. (II.23.) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot
hozta:
A Képviselő-testület elfogadta a 2010 évi munkatervét.
2010. február 23.
1. Önkormányzat 2010. évi költségvetésének megtárgyalása
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2.

Előadó: Polgármester
Előkészítésért felelős: jegyző, Pénzügyi Bizottság elnöke, intézményvezetők
Megtárgyalja: Valamennyi Bizottság
2010. évi Kulturális Rendezvényterv
Előadó: Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke
Előkészítésért felelős: Művelődési Bizottság Elnöke
Megtárgyalja: Művelődési Bizottság
Arany János Általános Iskola igazgatói állás pályázat
Előadó: Jegyző
Előkészítésért felelős: Művelődési Bizottság Elnöke
Megtárgyalja: Művelődési Bizottság
Polgármesteri Hivatal köztisztviselői elé állítandó teljesítménykövetelmény
meghatározása
Előadó: Jegyző
Megtárgyalja: Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság
Országgyűlési választásra SzSzB tagok elfogadása
Előadó: Jegyző
Közfoglalkoztatási terv elfogadása
Előadó: Jegyző

3.

4.

5.
6.

2010. március 25.
1. 2009. évi költségvetési beszámoló megtárgyalása
- 2009. évi zárszámadás megtárgyalása
Előadó: Polgármester
Előkésítésért felelős: Polgármester, Jegyző
Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság
Előadó: Jegyző
2. Óvoda konyha működtetésére kiírt közbeszerzési eljárás megtárgyalása
Előkészítésért felelős: Jegyző
Előadó: Polgármester
3. Gödöllői Rendőrkapitányság Rendőrség – tájékoztatója a 2009. évről
Előadó: Polgármester
2010.április 29.
1. Beszámoló a 2010. évi Országgyűlési választások eredményéről
Előadó: Jegyző
2. Rendeletek felülvizsgálata
Előkészítő:Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság
Előadó: Jegyző
2010. május 27.
1. Tájékoztató az I. negyedéves pénzügyi helyzetről
Előadó: polgármester
Előkészítésért felelős:Pénzügyi Bizottság elnöke, jegyző, intézményvezetők
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Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság
2. Tájékoztató tanköteles gyermekek iskolai beiratkozásáról, az indítható osztályok
számának meghatározása
Előadó: Művelődési, Oktatási,Ifjúsági és Sport Bizottság Elnöke
Előkészítésért felelős: Intézményvezető
Megtárgyalja: Művelődési Bizottság
3. A 2009. évi gyermekvédelmi tevékenységről beszámoló
Előkészítő: Szociális Bizottság
Előadó: Jegyző
2010, június 24,
1. Művelődési Ház és Könyvtár beszámolója a 2009. évi munkájáról
Előadó: Művelődési Bizottság elnöke
Előkészítésért felelős: intézményvezető
Megtárgyalja: Művelődési Bizottság
2. A közoktatási intézmények beszámolója a 2009/2010. tanévben végzett munkáról
Előadó: Művelődési Bizottság Elnöke
Előkészítésért felelős: Intézményvezetők
Megtárgyalja: Művelődési Bizottság
3. Kisebbségi oktatás helyzete a településen
Előadó: Művelődési Bizottság elnöke
Előkészítésért felelős: Intézményvezetők
Megtárgyalja: Művelődési Bizottság
2010. szeptember 30.
1. Beszámoló a 2010. évi I. félévi költségvetés végrehajtásáról
Előadó: polgármester
Előkészítésért felelős: jegyző, pénzügyi vezető, intézményvezetők
Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság
2010. október
Az újonnan megválasztott Önkormányzat alakuló ülése
2010. október 28.
1. III. negyedévi pénzügyi beszámoló megtárgyalása
Előadó: Polgármester
Előkészítésért felelős: Jegyző
Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság
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2. Településrendezési terv jóváhagyása
Előadó: Településfejlesztési, Építésügyi és Környezetvédelmi (TÉK) Bizottság
elnöke
Előkészítésért felelős: Jegyző, Műszak
Megtárgyalja: TÉK Bizottság
2010. november KÖZMEGHALLGATÁS
2010. november 25.
1. 2011. évi költségvetési koncepció megtárgyalása
Előadó: polgármester
Előkészítésért felelős: Pénzügyi Bizottság elnöke, jegyző, intézményvezetők
Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság
2. 2011. évi kulturális rendezvények ütemterve
Előadó: Művelődési Bizottság elnöke
Előkészítésért felelős: Jegyző
Megtárgyalja: Művelődési Bizottság
3. Költségvetéshez kapcsolódó díjtételek megállapítása:
Előadó: polgármester
Előkészítésért felelős: Pénzügyi Bizottság elnöke
Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság
4. Költségvetéshez kapcsolódó rendeletek módosítása
Előadó: Pénzügyi Bizottság elnöke
Előkészítésért felelős: jegyző, pénzügy, intézményvezetők
Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság
5. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2010. évi munkájáról
Előadó: Jegyző
Előterjesztésért felelős: Jegyző
Megtárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Gábor polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Beke Andrea jegyző

Egyebek: Nagy Jenőné népviseleti gyűjteményének önkormányzati tulajdonba vétele
Tóth Gábor: Felkérte a jegyzőnőt, hogy mondja a szerződés tartalmát.
Beke Andrea: Megkérdezte Nagy Jenőnét, hogy elmondhatja-e a szerződés tartalmát?
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Nagy Jenőné: Nem kifogásolta, hogy a szerződés tartalmát elmondja, mivel már egy
határozat történt ebben az ügyben.
Annyit elmondott még, hogy kapott egy ajánlatot, hogy a nyáron feldolgozott anyagot
dokumentálják és így kerül majd a testülethez.
Dr. Péter Mihály: Ezt tisztázni kell, hogy ki fogja feldolgozni az anyagot? Arról volt szó,
hogy az aszódi múzeummal felveszik az illetékes szakemberrel a kapcsolatot. Megkereste
Klamár Zoltánt és kérte, hogy ennek a teljes feldolgozásában vegyen részt.
Tóth Gábor: Ismeretei szerint Klamár Zoltán segíteni fog ebben az ügyben. Dr. Kálnoki
főigazgató úr is segítő támogatásáról biztosított.
Balázs Gusztáv: Kiegészítő javaslata volt. Korábbi testületi ülésen volt már szó róla, hogy a
Naymann féle házat kiemelték a helyi védettség köréből. Ezt az épületet meg kellene menteni
a falunak, önállóan alkalmas volna helyi értékek bemutatására. Továbbá kilehetne alakítani
egy termet a postakocsi állomás forgalma kiállításra, stb.
Kérte a testület támogatását.
Tóth Gábor: Egyetért képviselő úr felvetésével. Felkérte, hogy egy külön előterjesztést ezzel
kapcsolatban készítsenek és kerüljön a testület elé.
Az alpolgármester úrtól tájékoztatást adott, hogy kb. húszmillió forintért meg lehetne
vásárolni ezt az épületet az önkormányzatnak, akár még részletre is.
Amennyiben az ipari park elindul és onnan adóbevétel lesz, akkor talán az év második felében
ez sikerülhet.
Erre majd egy komplex javaslatot kér, hogy mire lehetne hasznosítani.
Tájékoztatta a testületet, hogy a 600 hrsz. telket sikerült az önkormányzatnak visszakapni,
térítésmentesen. Úgy kérte, hogy a leendő polgármesteri hivatalt szeretné ott kialakítani, de a
leendő postát is ki lehetne ott alakítani.
Egyebek: - Közvilágítás bővítése 3-as út csomópontnál
Tóth Gábor: A 3-as út csomópontjához kivezetendő járda világításának építésére kértek
ajánlatot. A Deli-Vill Kft adott be bruttó 906.788 Ft-ra ajánlatot, 6 db oszlop lenne
elhelyezve, ezt mindenféleképpen meg kell oldani, ehhez kérte a testület jóváhagyását.
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
7/2010. (II.23.) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot
hozta:
A Képviselő-testület elfogadta a Deli-Vill Kft (2191. Bag, Szent András u. 24.) által beadott
közvilágítás bővítésére szóló ajánlatát 906.788.- Ft bruttó értékben az eszközökre és a
munkálatokra, valamint a teljeskörű áramszolgáltatói ügyintézésre.
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A fenti összeg kötvény terhére történik.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Gábor polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Beke Andrea jegyző, Szeitz Gábor műszaki előadó,
pénzügy
Tóth Gábor: Megköszönte Balázs Gusztáv képviselő úrnak a HBT elnökének, hogy 2010 évi
tájékoztatóját a képviselő-testületnek megküldte.
Elmondta még, hogy le kellene zárni a Nyolcadrészek sorát. Felkérte Dr. Péter Mihály
alpolgármestert, hogy mint ügygondnok tegye meg a szükséges lépéseket, esetleg egy
speciális jogászt is be lehet vonni.
Dr. Péter Mihály: A munka már elkezdődött, de sajnos nem minden „csík” az önkormányzat
tulajdona, jó lenne abban lépni, hogy az önkormányzat tulajdonába kerüljön, ez egy 56
hektáros terület. Együtt kell működni a Cigány Kisebbség Önkormányzatával is. Ez egy
nagyon szép része a településnek.
Gyóni János: Mennyibe kerül a felvásárlása a területnek?
Dr. Péter Mihály: Ebben az ügyben meg kellene egyezni a tulajdonosokkal.
Beke Andrea: Tájékoztatta a testületet, hogy a Pénzügyi Bizottságon merült föl, hogy
göngyölítsük föl. Kb. 22 tulajdonos jelent meg a tárgyaláson, megértették a célt, hogy miért
akarja az önkormányzat megvásárolni.
Mivel nem volt több kérdés, vélemény a polgármester megköszönte a részvételt, és az ülést
bezárta.
-k.m.f.-

Tóth Gábor
polgármester

Beke Andrea
jegyző

Jegyzőkönyvi hitelesítők:

Antal Istvánné
képviselő

Balázs Gusztáv
képviselő

