
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:  Bag Nagyközség Önkormányzat 2010. augusztus 02. rendkívüli képviselő-testületi 
ülésén.

Jelen vannak: Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester, Dr. Péter Mihály alpolgármester, Antal 
Istvánné, Balázs Gusztáv,  Gyóni János, Katona Károly,  Kiss József, Nagy Tiborné, Nagy 
Jenőné, Mondok Ervin képviselők.

Meghívottak:  Beke Andrea jegyző

Az  alpolgármester köszöntötte  a képviselőket  a meghívott  vendégeket  és a helyi  médiát. 
Tájékoztatásul elmondta, hogy Tóth Gábor polgármester úr szabadsága végett nem tudott az 
ülésen megjelenni és felkérése alapján ő vezeti le az ülést.
 
Ezután javaslatot tett jegyzőkönyvi hitelesítőkre Kiss József és Nagy Jenőné képviselőkre, 
majd felkérte a testületet, hogy szavazzanak a jegyzőkönyvi hitelesítők személyére.  

A  Képviselő-testület  10  igen  szavazattal  elfogadta  Kiss  Józsefet  és  Nagy  Jenőnét 
jegyzőkönyvi hitelesítőnek.

Dr. Balatoni Gyöngyi: Javasolta a testületnek, hogy az első napirendi pontot és az egyéb 
napirendi pontot tárgyalják először, majd utána lenne a 2. és 3. napirendek, mivel azt zárt  
ülésen kell tárgyalni.

Beke Andrea: Tájékoztatásul elmondta, hogy a díjak felterjesztését mindig zárt ülésen kell 
tárgyalni.

Ezután az alpolgármester asszony felkérte a testületet, hogy a módosított sorrendben fogadják 
el a napirendi pontokat.

A Képviselő-testület 8 igen és 2 tartózkodással  elfogadta a módosított  a napirendi pontokat.

Napirendi  pontok

Tárgy: Előadó:

1.) Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása Beke Andrea
jegyző

2.) Egyebek Dr. Balatoni Gyöngyike



alpolgármester

3.) Pest Megyéért Emlékérem adományozására felterjesztés Dr. Balatoni Gyöngyike
alpolgármester

4.) Arany János pedagógiai díjra felterjesztés Dr. Balatoni Gyöngyike
alpolgármester

1.)Napirendi pont: Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása

Dr. Balatoni Gyöngyi: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a Magyar Köztársaság Elnöke a 
Helyi Önkormányzati Képviselők és Polgármesterek általános választását 2010. október 03-ra 
tűzte ki.

Katona  Károly:  Felhívta  a  figyelmet,  hogy  az  előterjesztésben  nem  megfelelőek  a  név 
melletti címek, ilyen Szabóné László Terézia  és Torda Jánosné, mivel a Szent István utcában 
nincsen 81-es házszám.

Beke Andrea: Megköszönte az észrevételt és felolvasta a helyes címeket: Szabóné László 
Terézia Bag, Szent Imre u. 81. és Torda Jánosné Bag, Szent István u. 23/a.

Mondok Ervin: Megkérdezte, hogy itt mindenkire szavaznak és majd ők maguk választják ki 
az elnököt.
Javasolta, hogy a kisebbségi választáshoz a Szavazatszámláló Bizottságba  vegyék föl Gáspár 
Lászlót, mivel ő ismeri a kisebbséget.

Beke Andrea: Igen itt tagokra szavaznak. A kisebbségi SZSZB-be elfogadta a javaslatot.

Dr. Balatoni Gyöngyi: Ezután felolvasta az előterjesztésben  javasolt személyeket.

 A Képviselő-testület Deáky Tibort 9 igen, egy tartózkodással elfogadta.

A Képviselő-testület Dudás Gábornét 2 igen, 8 nyolc tartózkodással nem fogadta el.

A Képviselő-testület Fenyvesi Lászlót 4 igen, 6 tartózkodással nem fogadta el.

A Képviselő-testület Katona Andrást 9 igen, egy tartózkodással elfogadta. 

A Képviselő-testület Katona Évát 8 igen, 2 tartózkodással elfogadta.

A Képviselő-testület Kozáné Sztrehovszki Mariannát 3 igen, 7 tartózkodással nem fogadta el.

A Képviselő-testület Szabóné László Teréziát 9 igen és egy tartózkodással elfogadta.

A Képviselő-testület Torda Jánosnét 7 igen, 3 tartózkodással elfogadta.
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Beke Andrea: Felolvasta a Helyi Választási Bizottságba beválasztott tagokat: Deáky István, 
Katona András, Katona Éva, Szabóné László Terézia és Torda Jánosné. Állandó tagok: Deáky 
Tibor, Katona András, Szabóné László Terézia, póttag: Katona Éva, Torda Jánosné.
A Képviselő-testület 9 igen és egy tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

23/2010. (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: 

a.) Bag Nagyközség Önkormányzat Helyi Választási Bizottság tagjai a következők:

1.) Deáky Tibor tag
2.) Katona András tag
3.) Szabóné László Teréz tag
4.) Katona Éva póttag
5.) Torda Jánosné póttag

b.) A Képviselő-testület  Cigány Kisebbségi Önkormányzat SzSzB tagjának megválasztotta 
Gáspár Lászlót.

Határidő: augusztus 02.
Felelős: Tóth Gábor polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Beke Andrea jegyző

2.) Napirendi pont: Egyebek – Malsfeld testvértelepülés – utcanév elnevezés

Dr. Balatoni Gyöngyi: Felkérte Nagy Tibornét, hogy mondja el szóbeli tájékoztatóját.

Nagy  Tiborné: Szeptember  elején  Németországból  Malsfeldből  érkeznek  vendégek  és 
emlékművet  avatnak  fel  a  művelődési  ház  előtt.  A  program  színesebbé  tételére  olyan 
kezdeményezés indult el, hogy Bagon egy utcát nevezzenek el Malsfeldről. 
Egy kisebb utcát képzeltek el, mivel ennek anyagi vonzata is van, ez a Szent Imre köz lenne. 
Ehhez kérte a képviselők véleményét, javaslatát.

Dr. Balatoni Gyöngyi: Javasolta, hogy a Sallai utcát változtassák át.

Antal Istvánné: Felhívta a figyelmet, hogy az ott lakóknak kellene a támogatását megnyerni.
Meg  kellene  kérdezni  az  okmányirodát,  hogy  nem  tudnának-e  abban  segíteni,  hogy 
összegyűjtenék az okmányokat és egyszerre felvezetnék.

Balázs Gusztáv: 1989-ben  végig járta már azt az utat, hogy felkeressen lakókat, annak idején 
a Vöröshadsereg és Puskin utcai lakókat kellett ez ügyben felkeresni. 
Nem szabad, hogy a Szent Imre köz nevét megváltoztassák. 

Gyóni János:  Javasolta, hogy tisztázzák az ott  lakókkal az utcanév változást. 
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Dr. Péter Mihály: Javasolta, hogy a Sallai utca neve változzon és össze kellene kötni a most 
folyó építkezést, hiszen ott lesz egy körút  és ennek apropóján lehetne megadni a módját a 
Sallai utca vonatkozásában, természetesen a költségeket fel kell vállalni az önkormányzatnak 
és lehetne Malsfeldi körút.

Dr. Balatoni Gyöngyi: Felkérte a testületet, hogy hozzák meg ezzel kapcsolatos döntést.

A Képviselő-testület 8 igen, 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

23/a/2010. (VIII.02.) Képviselő-testületi határozat

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

Bag  –  Malsfeld  testvérvárosi  települések  évfordulója  alkalmából  a  Képviselő-testület 
elfogadta, hogy a Sallai utca nevét és az ipari park környékét Malsfeld- körútként nevezze el. 

Határidő: augusztus 30.
Felelős: Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester
Végrehajtásban közreműködik: Beke Andrea jegyző

Egyebek: Tájékoztató a Zöldhíd Régió Kft-ről

Dr. Péter Mihály: Tájékoztatta  a testületet,  hogy 22 település az első körben, a második 
körben az Aszódi Kistérség és hozzá tartozó települések, plusz a Váci Kistérség és települései, 
a harmadik körben a Szobi Kistérség települései  aggályukat fejezték ki, a Zöldhíd projekt 
megvalósulásával  kapcsolatban,  az  ott  megvalósított  lerakóval  kapcsolatosan,  a  pénz 
felhasználásával, illetve a lerakási díj megállapításával kapcsolatosan. A települések vezetői 
21  aláírással  levelet  írtak  a  Környezetvédelmi  Minisztériumba  Illés  Zoltánnak.  Tudomása 
szerint  vizsgálatot  rendelt  el  az  államtitkár  úr.  Ehhez  kapcsolódik,  hogy  megjelent  a 
Közbeszerzési  Értesítőben,  hogy a projekt keretén belül létrehozott  Zöldhíd Régió Kft aki 
üzemeltetné  az  Ökörteleki  lerakót,  Közbeszerzési  pályázatot  írt  ki  a  közszolgáltatóra.  A 
gyűjtést és a telepre való beszállítást végzi. Az egyik aggály,  hogy jelenleg az AVE-vel a 
települések  többségének  van  szerződése  az  év  végéig,  a  másik  aggály,  hogy  maga  a 
közbeszerzési eljárás sértette a közbeszerzési törvényt, feltételezhető, hogy maga a kiíró sem 
legitim módon alakult meg. A közbeszerzést megtámadták és a legfrissebb értesülés szerint a 
mai nappal ezt a közbeszerzési eljárást visszavonták.
Ebben az ügyben szakértőket hallgattak meg és egyértelmű az álláspontjuk, hogy a lerakás 
túlságosan  magas  díjon  lett  megállapítva  egy  komolymértékű  ammortizációs  kulccsal,  és 
olyan plusz indokolatlan dolgok lettek realizálva amik gyakorlatilag nem fogják hosszú távon 
betölteni a feladatukat. 
Jövő évre is kell készülni, kell hogy közszolgáltatót válasszanak. Van egy olyan elképzelés, 
hogy azok a települések akik az AVE szolgáltatást veszik igénybe hozzanak létre egy közös 
gazdasági társaságot, ehhez kellene a testületnek is a jóváhagyó döntése. 
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Gondolkozni kell azon, hogy az a 106 település közül, akik létrehozták ezt a Zöldhíd Régió 
Kft-t valamilyen formában keressék az olcsóbb megoldást,  mind a lerakás, mind a gyűjtés 
vonatkozásában. 
Amennyiben az önkormányzatok nem találnak más lehetőséget, akkor jövőre 100 %-os lesz 
az áremelés.
Kérte az alpolgármester asszonyt, hogy a képviselő-testület támogassa ezt a munkálkodást és 
társasági  formában  készítsék  elő  a  hulladékszállítást  és  vizsgálják  felül  a  Zöldhíd 
munkálkodását.

Dr.  Balatoni  Gyöngyi: Megköszönte  a  tájékoztatót.  Tulajdonképpen  az  önkormányzat 
fizetet,  banki garancia,  ahhoz a hitelhez,  amelyet  a Kft felvett  és még az önkormányzatot 
akarják megsarcolni. 

Gyóni János: Megkérdezte,  hogy mekkora a  hulladéklerakó kapacitása? Egy ilyen  lerakó 
nem úgy működik, hogy most megépül, mondjuk ötmilliárd forintért és azt tíz év alatt vissza 
akarja  nyerni,  alapvetően  úgy működik,  hogy hány évig  lehet  lerakni  a  hulladékot,  tehát 
milyen alapon akarja tíz év alatt visszanyerni. 

Dr. Péter  Mihály:  Maga a  telep  az  Kerepes  közigazgatási  területén  van.  A cég gödöllői 
székhelyű városháza címe van bejelentve, tehát az adóbevételek így alakulnának. 
Gyakorlatilag  átmentették  magát  a  projektet  irányító  testületét,  ami  versenyeztetés  nélkül 
megkapta a telep üzemeltetését. 

A  Képviselő-testület  9  igen  és  egy  tartózkodással  támogatja,  hogy  Dr.  Péter  Mihály 
alpolgármester úr a hulladékszállítás ügyében eljárjon.

Az  alpolgármester asszony megköszönte a hozzászólásokat,  tájékoztatást,  majd  zárt ülést 
rendelt el.

k.m.f.

Dr. Balatoni Gyöngyi Beke Andrea
alpolgármester jegyző

Jegyzőkönyvi   hitelesítők

Kiss József                            Nagy Jenőné
                                         Képviselő                              képviselő
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