
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:  Bag  Nagyközség  Önkormányzat  2010.  április  29.  rendkívüli  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
  Kiss Ferenc könyvvizsgáló
  Benke Zoltánné

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  Gyóni  János  és  Katona  Károly 
képviselőkre,  majd felkérte  a  testületet,  hogy  szavazzanak  a  jegyzőkönyvi  hitelesítők 
személyére.  

A  Képviselő-testület  11  igen   elfogadta  Gyóni  János  és  Katona  Károly  képviselőket 
jegyzőkönyvi hitelesítőnek.

A  jegyzőkönyvi  hitelesítők  elfogadása  után  ismertette  a  napirendi  pontokat  és  felkérte  a 
képviselő-testületet,  a 1917 helyrajzi  számú önkormányzati  terület  értékesítést  is napirendi 
pontnak javasolta, majd felkérte, hogy a  hozzák meg döntésüket.

A Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadta a napirendi pontokat.

Az ülésre megérkezett Dr. Péter Mihály alpolgármester úr.

N a p i r e n d i    p o n t o k

Napirend:      Előadó:

1.) Bag Nagyközség Önkormányzat 1/2010.(II.23.) sz. Beke Andrea
     Költségvetési rendeletének módosítása jegyző

2.) Bag Nagyközség Önkormányzat 2009. évi beszámolója Beke Andrea
     és zárszámadása jegyző

3.) Civilszervezetek támogatására kiírt pályázat elbírálása Beke Andrea



- Vasutas Szakszervezet turai csoportjának támogatása jegyző

4.) 1917/ hrsz-ú önkormányzati tulajdonú terület értékesítése Tóth Gábor
polgármester

5.) Kiss József képviselő tiszteletdíjának tárgyalása Beke Andrea
jegyző

6.) Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Társulás Alapító Beke Andrea
     Okirat módosítása jegyző

7.) PVCSV vagyon elosztása Beke Andrea
jegyző

8.) P+R parkolók létesítése Bagon Tóth Gábor
polgármester

9.) Bag község területén elhelyezett szemetes konténerek Beke Andrea
      ürítésére javaslat jegyző

10.) Beke Andrea jegyzőnő kinevezése Tóth Gábor
polgármester

11.) Egyebek Tóth Gábor
polgármester

1.) Napirendi pont:  Bag Nagyközség Önkormányzat 1/2010.(II.23.) sz. Költségvetési 
rendeletének módosítása

Tóth Gábor: Megkérdezte, hogy van-e szóbeli kiegészítés az előterjesztéssel kapcsolatban.

Beke Andrea: A Pénzügyi Bizottság ezt a módosítást megtárgyalta és elfogadásra javasolta a 
testület felé. 

Mondok Ervin:  A költségvetés  módosítására azért  van szükség, mert  kaptunk a központi 
költségvetésből  szociális  támogatást  és  a  normatíva  lemondása  miatt  csökkenteni  kellett  a 
pótelőirányzatot.

Tóth Gábor: Megköszönte a hozzászólásokat és mivel nem volt több kérdés, szavazásra kérte 
fel a képviselő-testület tagjait.

A Képviselő-testület 12 igen szavazattal megalkotta Bag Nagyközség Önkormányzat 2/2010. 
(IV.29.) számú Költségvetési Rendelet módosítását. 
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2.) Napirendi pont:  Bag Nagyközség Önkormányzat 2009. évi beszámolója és zárszámadása

Tóth Gábor: Felkérte a jegyzőnőt, hogy monda el szóbeli kiegészítését!

Beke Andrea: Annyit tett hozzá, hogy a zárszámadásnak határideje április 30. Amennyiben 
van kérdésük azt feltehetik a könyvvizsgáló úrnak.

Mondok  Ervin:  Elmondta,  hogy  a  Pénzügyi  Bizottság  megtárgyalta  a  beszámolót  és 
elfogadásra javasolta a testületnek. 
A előterjesztés egy rendeletből és tételes beszámolóból áll, ahol költségnemenként föl vannak 
sorolva  a  kiadások  és  bevételek,  továbbá  benne  van  a  kötvény  felhasználás,  az  iskola 
bővítésével kapcsolatos anyag is.
Az önkormányzat bevétele 824.749 eFt, a kiadás 870.407 eFt, -34.856 eFt auditált módosított 
pénzmaradvány.
Tájékoztatásul elmondta még, hogy megkapták a könyvvizsgálói jelentést is.

Tóth  Gábor: Megkérdezte,  hogy  az  elhangzottakkal  kapcsolatban  kinek  van  kérdése, 
véleménye?

Dr. Péter  Mihály:  Piros Bag Kft-vel  kapcsolatban megkérdezte,  hogy az 510 ezer  forint 
befizetésre  került-e?  Hogy áll  ennek  a  története?  Az apport  nem érkezett  be,  hogy áll  a 
számlázási rész?

Benke Zoltánné: A számlák a dologi kiadásban szerepelnek ez be volt tervezve.

Tóth Gábor: Sajnálatos,  hogy nem sikerült  ez a projekt,  a cég nem teljesítette  az apport 
bevitelét, a végelszámolás folyamatban van. 

Gyóni  János: A  bizottság  anyagában  is  szerepel,  hogy  a  dologi  kiadás  emelkedett. 
Megkérdezte, hogy Várnai Ildikót miért kellett végkielégítésben részesíteni? 

2011-ben a kötvényekre felvett összeget törleszteni kell, mekkora a kockázata, hogy svájci 
frankban történik a visszafizetés?

Tóth  Gábor: A  Várnai  Ildikó  ügye  nem egyszerű  történet,  de  ez  már  lezárt  ügy,  hogy 
mennyire volt törvényes vagy sem ez még folyamatban lévő ügy. A pénzügyi része személyi 
jellegű a dologi kiadásnál van elkönyvelve.  Közös megállapodással ment el,  végkielégítést 
kért ez volt az ára, hogy elváljunk.

Mondok Ervin: Ez legyen mindenki számára nagy tanulság. Itt nem is a testület volt a hibás, 
hanem a törvényesség őre a jegyző. 
Amennyiben olyan ember lett volna a törvényesség őre, aki nem vezeti meg a testületet, akkor 
nem került volna hatmillió forintjába az önkormányzatnak.
Kérte, hogy kellően világítsák át ennek az ügynek az elkövetőjének a felelősségét.
Jogorvoslatot kellett volna kérni a Közigazgatási Hivataltól, ez a döntés törvénytelen volt. 
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Tóth  Gábor:  Bízik  benne,  hogy  az  új  kormány  helyre  fogja  tenni  a   közigazgatási 
hivatalokat, megerősítve a megyéket. 
Azon kell elgondolkozni, hogy miért lett elengedve négy évre a jegyző. Megkérdőjelezi az 
akkori testület és polgármester komolyságát.
Olyan szerződések kerültek elő, hogy tíz évre oda lett adva a falu összes földje, amiért nem 
kellett fizetni.
Készült egy kimutatás, amely 21 millió forintnál tart, amelyben végkielégítés, szabadság pénz 
szerepel. 
Miért nem felelnek a jegyzők a szabálytalanságért? 
Meggyőződése, hogy a falu számadása legfontosabb. 

Dr. Péter Mihály: Megjegyezte,  hogy amikor ilyen kifizetés történt mint a jegyzőnél,  ezt 
mindjárt észrevételeztük, de a jegyző intézkedett az összeg kifizetéséről. Ez a zárszámadás 
része, olyan tétel van benne, hogy nincs testületi döntés róla.
Az előző testület próbálta rávenni a jegyzőnőt, hogy menjen el úgy hogy ne jöjjön vissza. 
Amennyiben a házastárs külföldre megy, akkor a házastársat el kell engedni. Ez nem az előző 
testület „sara” a törvény elég egyértelműen megfogalmazza ezt.

Kiss Ferenc: Amit a törvény előír, azt nem lehet hogy a testület nem fogadja el. Ezért kellett  
a jegyzőnőt elengedni. Meg kell teremteni a bevételi forrást.

Beke Andrea: Meg lehet támadni ezt, de úgy tudja, hogy erre alku volt.

Tóth Gábor: Igenek száma 7 volt, ezzel győztek meg, a többi egy viszonyszám. Ezt majd 
rendezi a törvény, vagy a jog. 

Kiss Ferenc:  A jegyzőt a törvény védi, nem lehet leváltani, a hivatalt vezeti. Várnai Ildikó 
ezzel a jogával élt és fizetés nélküli szabadságot vett igénybe. Történt egy megállapodás vele, 
de a bíróság úgy is kikényszerítette volna az önkormányzattól. 
A kötvény  ott  tart,  hogy felhasználásra  került.  Bízunk  benne,  hogy a  község  javát  fogja 
szolgálni. 
2011-től 12 év alatt a kötvényt vissza kell fizetni, mely 330 millió forint volt,  jelenleg az 
árfolyam veszteség miatt most 402 millióforint.
33-35 millió forintot kell évente visszafizetni az önkormányzatnak. Ezt kell kigazdálkodni, de 
ez  nem  ennek  a  zárszámadásnak  a  témája.  Majd  a  koncepciónál  kell  ezt  konkretizálni, 
amennyiben szükséges meg kell fogalmazni egy rendkívüli helyzetet igénylő forgatókönyvet.
Bizakodik  abban,  hogy van  az  önkormányzatnak  egy kétharmados  többséggel  rendelkező 
kormányzathoz tartozó országgyűlési képviselője és olyan lobbytevékenységet tud folytatni, 
ami Bagnak bevételt fog hozni, mint például az ipari park.

Gyóni János: A Pénzügyi Bizottságon is megkérdezte ezt, tehát a 402 millió az a 330 millió 
forint.

Tóth Gábor:  Megköszönte a bizalmat az országgyűlési választások tekintetében. Úgy látja, 
hogy a most felálló kormánynak lesz válságkezelő programja. Fontosnak tartja az Árokalja 
területét, ahol nem csak Bag hanem a térségben lévő beruházások is el fognak indulni. 2011-
ben  már  olyan  cégek  települhetnek  be,  akik  majd  az  iparűzési  adóval  tudnak  segíteni  a 
településnek.
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Zöldség nagykereskedelmi központot is szeretnének, tehát a kötvényre elsődlegesen ezekben 
látja a fedezetet.
Amennyiben nincs több kérdés vélemény úgy szavazásra kérte a képviselő-testület tagjait.

Bag  Nagyközség  Önkormányzat   Képviselő-testülete  9  igen  és  3  tartózkodás  mellett 
megalkotta  a  3/2010.  (IV.29.)  számú  Önkormányzati  Rendeletét,  mely  a  2009. 
költségvetési  év  beszámolója  és  zárszámadása.  (Rendelet  a  jegyzőkönyv  mellékletét 
képezi.)

3.) Napirendi pont:  Civilszervezetek támogatására kiírt pályázat elbírálása
- Vasutas Szakszervezet turai csoportjának támogatása

Beke  Andrea: Tájékoztatásul  elmondta,  hogy  az  önkormányzat  2001  óta  támogatja  a 
civilszervezeteket. 
A  Pénzügyi  Bizottság  megtárgyalta  és  javasolta  a  testület  felé,  hogy  a  tavalyi  összeggel 
támogassák a civilszervezeteket  úgy,  hogy lehetőséget  kapjanak május  15-ig azok is  akik 
eddig nem adtak be pályázatot.

Mondok Ervin: Szíve szerint mindenkinek a kért összeget adná, de sajnos az önkormányzat 
nehéz helyzetben van és a 2010 évi költségvetésben 7.750.000 forintot tudnak elkülöníteni a 
civilszervezetek támogatására.

Antal Istvánné: Megkérdezte, hogy a  Bag TC-nek az áramdíj, vízdíj hogy lett rendezve.

Boda János: Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az önkormányzat egymillió forintig fizeti a 
díjakat, amely benne van a hárommillió forint támogatásban.
Elmondta,  hogy megalakult  a  Bagi  Focisuli  Alapítvány.  Két  korcsoportot  indítanak.  Csak 
ebben a formában lehet elérni, hogy egy szintet elérjenek. A TC biztosítja a technikát. 

Tóth Gábor: Javasolta, hogy a civilszervezetek támogatását módosítsák százezer forinttal, 
melyet  a  Bagi  Focisuli  Alapítvány  kapna  meg.  Javasolta  még,  hogy  csak  technikai 
felszerelésre lehessen fordítani az összeget.
Ezután felkérte a képviselőket, hogy hozzák meg döntésüket a civilszervezetek támogatásáról.

A  képviselő-testület  elfogadta,  hogy  megemeljék  a  civilszervezetek  támogatását  százezer 
forinttal.

A Képviselő-testület 10  igen egy tartózkodás és egy nem  szavazattal az alábbi határozatot 
hozta:

10/2010. (IV.29.) 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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A megadott  határidőig benyújtott  pályázók részére az alábbi felsorolás alapján biztosítja a 
támogatást.
Amennyiben azok a civilszervezetek, akik 2010. május 15.-ig pótlólag benyújtják igényüket 
szintén megkapják a támogatási összeget.

Bag Torna Klub 96 3.000.000 Ft
Muharay Elemér Nép.Egyesület 2.000.000 Ft
Helytörténeti Baráti Társulat    100.000 Ft
Nyugdíjas Klub    500.000 Ft
Óvoda a Gyermekekért Alapítvány    200.000 Ft
Bonifác Alapítvány    200.000 Ft
Zeneiskola    100.000 Ft
Szent András Alapítvány    300.000 Ft
Százvirágú Kendő Alapítvány              200.000 Ft
Polgárőrség    500.000 Ft
Bag és Testvérvárosai Bartái Egy.        200.000 Ft
Bagi Szent Rita Karitasz    200.000 Ft
Postagalamb Sport Egyesület                 50.000 Ft
Piros Bagért Egyesület                200.000 Ft
Bagi Focisuli Alapítvány                          100.000 Ft  
Összesen: 7.850.000 Ft

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Gábor polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Beke Andrea jegyző, pénzügyi csoport

Beke Andrea: A Vasutas Szakszervezet  kérte az önkormányzatot, hogy a turai vasutas napot 
támogassa.

Mondok Ervin: A bizottság nem javasolta a vasutas szakszervezet kérelmét.

Dr. Péter Mihály: Tájékoztatásul elmondta, hogy máskor támogatták az Országos Vasutas 
Napot. Bag a turai csoporthoz tartozik, a kért összeget a bagi vasutasok kapják.

Balázs  János: Elmondta,  hogy  a  környék  vasutas  tagjai  vannak  jelen  és  a  környező 
települések   önkormányzataitól  kapnak támogatást.

Balázs Gusztáv: Javaslata, hogy harmincötezer forinttal támogassák a turai vasutas napot.

A Képviselő-testület 6 igen, egy nem és 5 tartózkodással nem támogatja a fenti kérelmet.

Dr. Péter Mihály: Javaslatot tett, hogy huszonötezer forint támogatásban részesüljön a turai 
csoport.

A Képviselő-testület 7  igen, 4 nem és egy tartózkodással nem l az alábbi határozatot hozta:

6



11/2010. (IV.29.) Képviselő-testületi határozat

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

A Vasutasok Szakszervezete turai vasutas nyugdíjas csoportjának ünnepségét 25.000.- Ft-al, 
azaz  huszonötezer  forinttal  támogatja,  a  civilszervezetek  támogatására  elkülönített  összeg 
terhére.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Gábor polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Beke Andrea jegyző, pénzügyi csoport

4.) Napirendi pont  :   1917/3 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú terület értékesítése

A Képviselő-testület a 1917/3 hrsz-ú önkormányzati terület értékesítését a Településfejlesztési 
Bizottságnak visszaadja tárgyalásra.

5.) Napirendi pont  :    Kiss József képviselő tiszteletdíj felajánlásának megtárgyalása

Beke  Andrea: Tájékoztatta  a  testület  tagjait,  hogy  Kiss  József  képviselő  úr  a  2010  évi 
tisztelet díját a Szent András Alapítványnak felajánlotta.

Dr. Péter Mihály: Felhívta a figyelmet, hogy a tisztelet díj átutalásának összegét tisztázni 
kell, mert annak idején szintén a Szent András Alapítványnak ajánlotta fel tisztelet díját és 
kérte, hogy a járulékokkal együtt utalják, ami nem történt meg.
Kérte, hogy visszamenőleg utalják át a járulékokat is az Alapítvány javára.

Kiss  József: Szintén  az  összegszerűséggel  van  problémája,  már  negyedik  éve  kéri,  hogy 
járulékokkal együtt utalják át a tiszteletdíját.

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

12/2010. (IV.29.) Képviselő-testületi határozat

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

Kiss József önkormányzati képviselő tiszteletdíját  2010. évben 450.000.- forint összegben a 
bagi  Szent András Alapítvány részére folyósítsa az önkormányzat. 
A 2010. évi költségvetését ennek megfelelően módosítsa.
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Határidő: április 30.
Felelős: Beke Andrea jegyző
Végrehajtásban közreműködik: pénzügyi csoport

6.)  Napirendi  pont: Aszódi  Kistérség  Önkormányzatainak  Társulás  Alapító  Okirat 
módosítása

Tóth Gábor: Felkérte a jegyzőnőt, hogy mondja el szóbeli kiegészítését a napirendi ponthoz.

Beke  Andrea: Tájékoztatta  a  képviselő-testület  tagjait,  hogy  egy  technika  dologról  kell 
dönteni. A társulás kezdeményezte, hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról szóló részt 
töröljék a megállapodásból. 

Tóth Gábor: Mivel nem volt kérdés, vélemény felkérte a testület tagjait, hogy hozzák meg 
döntésüket.

A Képviselő-testület 12  igen  szavazattal az alábbi határozatot hozta:

13/2010. (IV.29.) Képviselő-testületi határozat

Bag  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  helyi  önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított  jogkörében eljárva, az alábbi határozatot 
hozta: 
Az  Aszódi  Kistérség  Önkormányzatainak  Többcélú  Társulása  Tanácsa  a  Társulási 
megállapodás módosítását az alábbiak szerint fogadja el:

1. Az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Tanácsa kezdeményezi 
a feladatra vonatkozó rész törlését a Társulási megállapodás III/B fejezete Szociális-
gyermekvédelmi  feladat  2.a.)  pontjából  törli  a  jelzőrendszeres  házi 
segítségnyújtást.

2. A Társulási megállapodás VII. fejezte /A Társulás szervei részből törli a Beszerzési 
Bizottság létszámára vonatkozó számokat.

A  Társulási  megállapodás  1.  és  2.  pontban  foglalt  módosítása  a  társult  önkormányzatok 
képviselő-testületeinek elfogadó határozata után lép hatályba.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Gábor polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Beke Andrea jegyző

7.) Napirendi pont  :    PVCSV vagyon elosztása

Tóth Gábor: Felkérte Beke Andrea jegyzőnőt, hogy mondja el szóbeli kiegészítését.
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Beke  Andrea:  Tájékoztatásul  elmondta,  hogy Szegedi  Pál  végelszámoló  elhunyt,  ezért  a 
munkáját özv. Szegedi Pálné folytatja és fejezné be, ehhez kéri a testület felhatalmazását.

Tóth Gábor: Felkérte a képviselő-testületet, hogy hozzák meg döntésüket.

A Képviselő-testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

14/2010. (IV.29.) 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  felhatalmazza  özv.  Szegedi  Pálnét  a  PVCSV  vagyon 
megmaradt vagyonrészének felosztásával.

Felelős: polgármester
Határidő: 2010. május 05.
Végrehajtásban közreműködik: jegyző

8.) Napirendi pont: P+R parkolók létesítése Bagon

Tóth Gábor: Felkérte Szeitz Gábor műszaki előadót, hogy mondja el szóbeli kiegészítését a 
napirendhez. 

Szeitz Gábor: Tájékoztatásul elmondta, hogy a tervezők megkeresték az önkormányzatot és 
2012-től kezdődve megszélesítenék a meglévő utat. Közös megálló lenne Aszód városának és 
Bag községnek. 

Balázs Gusztáv: Két dolgot említett, az egyik a hévízgyörkiek is idejönnek, nem érti, hogy 
tehettek ide ilyen tervet! Javasolta, hogy ne adják fel olyan könnyen a bagi megállót.

Dr. Péter Mihály: Tájékoztatta a testületet, hogy a rákérdezett a MÁV-nál és a fejlesztésért 
felelős vezető mondta el, hogy  egyenlőre nem lesz nagy sebességű pálya ezen a szakaszon. 
Kénytelenek meghagyni a 90 km/óra sebességet, ott lehet ezt emelni, ahol egyenes a pálya. 
Arról szó sem lehet, hogy a jelenlegi épületet lebontsák, azt fel kell újítani. Javasolta, hogy 
ragaszkodjanak, hogy mind két oldalon legyen parkoló.
Sok ház előtt  azért  állnak autók, mert  nógrádi vidékekről  jönnek és itt  száll  buszra,  vagy 
vonatra. 
Korábban az Orbán kormánynak voltak ilyen elképzelései, hogy ha lehet közösségi járművön 
közlekedjenek -Európa így működik -. Már Magyarországon is vannak ilyen, területek például 
Szolnok környékén, stb. Jónak tartja, hogy ez a terület még létezik. Amit elfogadtatnak az lesz 
megvalósítva. Biztonságos fölüljáróhoz ragaszkodni kell.

Gyóni János: Megkérdezte, hogy ez a cég már letárgyalta a MÁV-al?
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Tóth Gábor: Nem tudja, hogy hol tart a tárgyalás, a lényeg hogy külsős pénzzel fejlesztés 
lenne  a  községben,  a  fenntartása  az  önkormányzaté  lenne.  Javasolta  a  testületnek,  hogy 
támogassák az előterjesztést a kiegészített javaslattal.

A Képviselő-testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

15/2010. (IV.29.) Képviselő-testületi határozat

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

Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  a  Nemzeti  Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 
felkérése alapján előzetes szándékát fejezi ki, hogy az elővárosi vasútvonalak megállóhelyei 
megközelítésének fejlesztése,  a  ráhordás feltételeinek javítása:  B+R és P+R parkolók Bag 
vasútállomásra  történő telepítése  esetén 10 éven keresztül  vállalja  a  parkolók fenntartását, 
üzemeltetését, az ezzel járó költségek viselésével együtt

A  Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  testület  döntéséről  a  Nemzeti 
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt-t értesítse.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Gábor polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Beke Andrea jegyző, Szeitz Gábor műszaki ügyintéző

9.) Napirendi pont:  Bag község területén elhelyezett szemetes konténerek  ürítése

Mező Ferenc: Szót kért a polgármester úrtól, hogy a temető melletti területen a polgárőrség 
kitakarítaná, csak konténert kér hozzá.

Tóth Gábor: Megköszönte a polgárőrség felajánlását és az önkormányzat részéről biztosítják 
a konténert.

Beke Andrea: Tájékoztatta a testületet, hogy a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést, 
és javasolta Katona András árajánlatának elfogadását.

Mondok Ervin: Elmondta, hogy 2009-ben kötött az önkormányzat az AVE-val szerződést, 
amelyben  még  csak  a  szállítást  kellett  fizetni,  a  lerakást  nem.  A szemetet  2010-ben már 
Jobbágyiba szállítják és így a négy konténer szállítása egy ürítéssel bruttó 184.250.- Ft-ba 
kerül. 
Katona András árajánlata, mely szintén 4 db 4 m3-es konténer egyszeri elszállítása, valamint 
ürítése és a hulladék elhelyezése bruttó 110.000 Ft-ba kerülne. A konténerek a kisebbség által 
lakott területen helyezkedik el.

Dr.  Péter  Mihály: Felhívta  a  figyelmet,  hogy  az  Andreas-Trans  Kft  adott  be  ajánlatot, 
melynek a vezetője Katona András.
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Gyóni János: Tájékoztatta  a testület  tagjait,  hogy a bizottsági  ülésen nemmel szavazott  a 
konténer  szállításra  beadott  árajánlatra,  problémának  tartja,  hogy a cigányok  idehordják a 
környéken összegyűjtött hulladékot.
Javasolta,  tisztázzák  a  Kisebbségi  Önkormányzattal,  hogy  ők  is  fizessenek  a 
szemétszállításért. 

Dr. Péter Mihály: Probléma az, hogy amit Aszódon, Hévízgyörkön „kukáznak” azt szállítja 
el Bag. Ennek kellene gátat szabni. Rá kellene szorítani a Kisebbségi Önkormányzatot, hogy a 
szemét elviteléhez járuljanak hozzá és csak kommunális hulladék legyen benne.
Több szempontból kellene a történetet rendbe tenni, javasolta, hogy a telepen jelöljenek ki 
valakit erre a feladatra. 

Antal Istvánné: Felhívta a képviselők figyelmét, hogy ha egy fertőzés lesz a telepen, akkor 
az önkormányzatnak kell felelni. Meg lehet próbálni, hogy vásároljanak szemetes zsákot.

Tóth Gábor: Elmondta, hogy ha van valakinek konkrét javaslata azt szívesen veszi. Most 
tiltotta meg, hogy bálás ruhákat hozzanak ide, mert ezekkel megtelnek a konténerek. 
Javaslatként elmondta, hogy egy-egy települési részt – ahol laknak – tegyenek rendbe.

Beke  Andrea: Felhívta  a  képviselő-testület  figyelmét,  hogy  a  szemét  kezelése 
önkormányzati  feladat.  A  Kisebbségi  Önkormányzat  dologi  kiadásával  a  hivatal  nem 
rendelkezik. 

Dr. Péter Mihály: Tájékoztatásul elmondta, hogy a telepen is van kuka egy pár családnak. A 
baj  ott  kezdődött,  hogy a konténeres  dolog lett  bevezetve.  Fel  kellene  mérni,  hogy mi  a 
helyzet?

Nagy Tiborné: Javasolta, hogy nem kell meghagyni az összes konténert,  eggyel kevesebb 
legyen.

Mondok Ervin: Négy év óta  azt  nem érték  el,  hogy a kisebbség megjelenjen  a  testületi 
ülésen.  Javasolta,  hogy  szólítsák  föl  a  Kisebbségi  Önkormányzatot,  hogy  járuljanak  a 
költséghez hozzá.

Tóth Gábor: A havi egyszeri 4 konténer ürítését támogatja, azért, hogy a községet ne borítsa 
el a szemét, ha a fölötti lesz, azt fizessék meg.

Dr. Péter Mihály az ülésről kiment.

A Képviselő-testület 9 igen, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

16/2010. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozat 

Bag  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  helyi  önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított  jogkörében eljárva, az alábbi határozatot 
hozta: 
Elfogadta  az  Andreas-Trans  Kft  árajánlatát,  mely  szerint  4  db  4m3-es  konténer  egyszeri 
elszállítása, valamint ürítése és a hulladék elhelyezése 110.000 Ft/bruttó összeget.
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A telepen lévő lakosokat írásban kell értesíteni, hogy környezetükben tartsanak rendet. 
A  Cigány  Kisebbségi  Önkormányzattól  a  szemétszállítás  költségeihez  hozzájárulást  kell 
kérni. (Legalább havi 1 db konténer elszállításához.)

Határidő: április 30.
Felelős: Tóth Gábor polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Beke Andrea jegyző, pénzügy, műszak

10.) Napirendi pont: Beke Andrea jegyző kinevezése

Tóth Gábor: Megkérdezte a jegyző asszonyt, hogy kér-e zárt ülést? 

Beke Andrea: Nem kívánja a zárt ülést.

Tóth  Gábor: Szeretnék  véglegesíteni  a  jegyző  asszonyt,  megkérdezte,  hogy  ezzel 
kapcsolatban van-e álláspont, kiegészítés?

Gyóni János: Megkérdezte, hogy elég erősnek érzi-e magát a munkához? Például az iskola 
elszámolás  még  nem  történt  meg.  Amennyiben  erősnek  érzi  magát,  úgy  támogatja  a 
kinevezését.

Beke Andrea: Értette a kérdést, és dolgozik rajta.

Mondok Ervin: Mint a pénzügyi bizottság elnöke elmondta, hogy az anyagok kellően elő 
voltak készítve, amióta a jegyző asszony itt van. Jó lett volna, ha ez 2006-ban történik meg és 
talán anyagilag is másképp állna az önkormányzat. 
Munkájával meg van elégedve támogatja a jegyző kinevezését.

Dénes Miklós: Szeretné, ha már a falunak gazdája lenne.

Dr. Balatoni Gyöngyi: Megkérdezte a munkatársait, tudnak vele dolgozni, továbbá nem kell 
neki azt a feladatot is ellátnia, amit a jegyző eddig elhanyagolt.  Érzi, hogy van jegyzője a 
falunak. Javasolta a kinevezését.

Tóth Gábor: Megköszönte a hozzászólásokat és felkérte szavazásra a képviselőket.

A Képviselő-testület 10 igen, egy tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

17/2010. (IV.29.) számú 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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Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. május 01-től véglegesen kinevezi 
határozatlan időre Beke Andreát Bag Nagyközség jegyzői feladatainak ellátására.

 
Határidő: 2010. május 01.
Felelős: Tóth Gábor polgármester

Beke  Andrea:  Megköszönte  a  képviselők  bizalmát,  tájékoztatásul  elmondta,  hogy  Bag 
község hasznára szeretne dolgozni.

11.) Napirendi pont: Egyebek – Bag 0117/11 hrsz-ú terület belterületbe vonása

Tóth Gábor: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a 0117/5 hrsz-ú terület már belterületbe lett 
vonva és ebből a telekből alakulna ki a 0117/10 és 0117/11 hrsz-ú két ingatlan. A 0117/11 
telek  körülbelül  háromszáz  négyzetméteres  terület.  Leválasztása  azért  szükséges  mert 
belenyúlik a benzinkút területébe. A felmerülő költségeket a Verestransz Kft állja.
Ehhez kérte a testület támogatását.

A Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

18/2010. (IV.29.) Képviselő-testületi határozat

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

Elfogadja  a  0117/11  hrsz.-ú  terület  belterületbe  vonására  irányuló  kérést  és  megbízza  a 
Pomsár  és  Társa  Építész  Iroda  Kft.-t,  hogy  a  Bag  0117/11  hrsz.-ú  terület  belterületbe 
vonásával kapcsolatos változásokat a Településrendezési Terven feltüntesse.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Gábor polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Beke Andrea jegyző, Szeitz Gábor műszaki ügyintéző

Tóth Gábor: A napirendi pontok tárgyalása után tájékoztatta a képviselőket, hogy a 600 hrsz-
ú „kocsma” épülete az önkormányzat tulajdonába került. Az épületet felajánlották a Postának.

Dr. Péter Mihály képviselő visszaérkezett.
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Balázs Gusztáv: Szerinte összetettebb a kérdés, arra utalt, hogy az önkormányzat csak úgy ne 
adja oda valakinek! Először is a posta csináljon helyet, ha dolgozni akar. Mindenkinek meg 
kell küzdenie, hogy telke legyen. Óvatosan kezeljék a kérdést.

Tóth Gábor: Elmondta, hogy lehetőséget szerettek volna arra, hogy az épület közcélra legyen 
hasznosítva. 

Mondok  Ervin: Tájékoztatta  a  képviselő-testületet,  hogy  Pávics  László  a  tornacsarnok 
vezetője  kimutatást  készített  a  fűtéskorszerűsítés  utáni  megtakarításról,  amely  2.269.768 
forint volt.

Dr. Balatoni Gyöngyi: Megkérdezte, hogy az iskola igazgatói állás pályázat ügyében mikor 
tudnak lépni.

Beke  Andrea: Tájékoztatta  a  képviselő-testület  tagjait,  hogy  a  kistérségnél  szakértői 
véleményt írnak a pályázatokról, majd utána visszakerül az iskolai szülői munkaközösséghez.

Nagy Tiborné: Elmondta, hogy május 16-i bizottsági ülésre a képviselők meghívást kapnak. 
A bizottsági ülésen majd bővebben tájékozódhatnak a pályázati  munkákról és a következő 
testületi ülésen személyesen is meghallgatják őket.

Gyóni János:  Megkérdezte, hogy Verseg visszafizette-e már a huszonegymillió forintra járó 
kamatot?

Beke Andrea: Újra meg kell keresni Verseget, hogy milyen ütemben fogja fizetni a kamatot. 
A levél elment, hogy ha kifizetik a törzstőkét, akkor a kamatot nem rakják inkasszóra, de ha 
nem lépnek akkor javasolni fogja a testületnek az inkasszót. Július 01-ig kell megfizetni a 
kamatot.

Dr. Péter Mihály: Problémának látja, hogy az inkasszóra szóló megállapodást nem kötötték 
meg.

Beke Andrea: Benne van a közjegyzői okiratban, hogy egy részt bűntető kamat, és egy részt 
pedig az éves banki kamat, jár.

Dr. Péter Mihály: Megkérdezte, hogy a 3105-ös és a 3-as út melletti útnál a világítással mi a 
helyzet, erről kért tájékoztatást.

Szeitz Gábor: A tervező azt írta elő, hogy betonoszlop kell és olyan, hogy az út is legyen 
megvilágítva. Ezért lesz még egy plusz lámpa.

Tóth Gábor: Tájékoztatta a testület tagjait, hogy a járda tervezése folyik, a hét folyamán kint 
voltak a területen Monorról, Ritecz úrral és a műszaki ügyintézővel és a tervezővel körbe 
járták a dolgot. Az árokban vannak közművek, ezek kiváltását meg kell oldani. Támfallal meg 
kell erősíteni az út melletti részt, mert már most lehet látni, hogy csúszik a „pandal”. Erre 
felhívta a figyelmet a szakembereknek. Közútkezelőnek a  kötelessége a támfal megerősítése. 
Kérte,  hogy  készüljön  egy  irat,  amit  Monorra  is  el  kell  küldeni,  hogy  az  önkormányzat 
figyelmeztetett a hibákra.
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Dr.  Péter  Mihály: Felhívta  a  figyelmet,  hogy  a  vízművel  szembeni  területen  a  fák  „a 
„Topolyfák” árnyékában önmaguktól nőttek, gyakorlatilag belógnak az útra, de ez a Közút 
feladata lenne rendbe tenni.

Mivel nem volt több észrevétel, kérdés, a polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 
bezárta.

-k.m.f.-

Tóth Gábor Beke Andrea
polgármester jegyző

Jegyzőkönyvi hitelesítők:

Gyóni János Katona Károly
képviselő képviselő
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