
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:  Bag Nagyközség  Önkormányzat  2010.  május  05.-i  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

A  polgármester köszöntötte  a  képviselőket,  meghívott  vendégeket  a  rendkívüli  ülés 
összehívása alkalmából.
 
Tájékoztatta a képviselőket,  hogy azért kellett rendkívüli ülést összehívni, hogy az Aszódi 
Kistérség  szociális  alapszolgáltatások  és  gyermekjóléti  alapellátások  komplex  fejlesztésére 
kiírt pályázathoz az önkormányzatra eső önrész összeg emelésére az ÁFA változás miatt tudja 
biztosítani. 

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

19/2010. (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: 

1./  „Bag Nagyközség Önkormányzat  képviselő-testülete -  mint az alább megnevezett 
projekthez  csatlakozott  önkormányzat  -   tudomásul  veszi,  hogy  „A  szociális 
szolgáltatásszervezés minőség  javítása az aszódi kistérségben „ című KMOP – 4.5.2/B-
2f- 2010-0001 jelű pályázat a Regionális Operatív Programok Irányító  Hatóság vezetője 
feltételekkel, legfeljebb 343.569.009, - Ft csökkentett összköltséggel történő támogatásra 
ítélte az Aszódi Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás  által 
megbizott gesztor önkormányzat útján  beadott pályázatot.

2./  A  képviselő-testület,  mint  az  Aszódi  Kistérség  Szociális  és  Intézményfenntartó 
Társulás tagja és a határozat 1/pontjában nevesített projekthez csatlakozott önkormányzat 
kimondja,  hogy  a  projekt  végrehajtása  során  az  irányító  főhatóságon  keresztül   a 



projektmenedzsment által kért feladatokat,  döntéseket a megadott határidőben a projekt 
sikeres és hatékony végrehajtása érdekében teljesíti.
A képviselő-testület kimondja, hogy amennyiben a Bag település hibájából részben vagy 
egészben  meghiúsulna,  illetve  szabálytalanul,  nem  a  rendeltetésének  megfelelően 
használja fel a projekt megvalósításához  az adott településre eső beruházás összegét úgy a 
támogatást a településre eső hányad arányában visszafizetni tartozik. 

Felelős: képviselő-testület, polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal és folyamatos, projekt zárásig, illetve projekt befejezését/zárász követő 
ellenőrzés időtartamáig  - 5 év  -

„A”  3./  Bag  Nagyközség  Önkormányzat  képviselő-testület  kimondja,  hogy  a   Bag 
település 2010 éves költségvetéséről szóló 1/2010. /II. 23/ Ör. –ben  / felhalmozási alap, 
tartalék stb. /  a határozat 1./pontjában nevesített projekt  biztosításához – az abban foglalt 
program / kivitelezési és szakmai anyagok/ megvalósítására  előirányzott  1.110.025 Ft 
saját  forrás rendelkezésre áll, melynek hiteles kivonata jelen határozat elválaszthatatlan 
mellékletét képezi. 
Megbízza a polgármestert a szükséges  intézkedések megtételére.

Felelős:  polgármester, jegyző
Határidő: azonnal, és 2010. május 5. 

4./  Bag  Nagyközség  Önkormányzat  képviselő-testület  kimondja,  hogy  a  határozat 
1./pontjában   nevesített   projekt  megvalósításához   ugyanezen  határozat  3./pontjában 
kimondott saját forrást a  gesztor önkormányzat által kibocsátott bekérő levél alapján a 
beruházás lebonyolításához nyitott elkülönített számlára utalja. 

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: gesztor önkormányzat által kibocsátott bekérő levélben meghatározott időpont. 

5./  Bag  Nagyközség  Önkormányzat  képviselő-testület  kimondja,  és  mint  az  aláírásra 
jogosult képviselője  Tóth Gábor polgármester, büntetőjogi felelőssége tudtában kijelenti, 
hogy a KMOP – 4.5.2./B-2 f-2010-0001  jelű projekt keretében igénybevett  támogatás 
teljes egészében kötelező feladatok ellátására használja fel. 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a határozat 5/pontjában rögzítetteket 
külön  íven  megszerkesztett   nyilatkozat  formájában  aláírva  küldje  meg  a  gesztor 
önkormányzat projektvezetője számára. 

Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: azonnal és 2010. május 5.  

-k.m.f.-

Tóth Gábor Beke Andrea
polgármester jegyző
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