JEGYZŐKÖNYV

Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2010. szeptember 27.-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, Nagy Tiborné, Nagy Jenőné, Mondok Ervin képviselők.
Meghívottak: Beke Andrea jegyző, Benke Zoltánné pénzügyi előadó
A polgármester köszöntötte a képviselőket, meghívott vendégeket a helyi média képviselőjét
és minden érdeklődőt.
Megállapította, hogy az ülés határozat képes, egy fő hiányzik Kiss József képviselő úr.
Jegyzőkönyvi hitelesítőnek Antal Istvánné és Balázs Gusztáv képviselőket javasolta a
testületnek.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadta Antal Istvánné és Balázs Gusztáv
képviselőket jegyzőkönyvi hitelesítőnek.
A Képviselő-testület 11 igen és kettő nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Tóth Gábor: A meghívóban szereplő 4. és 5. napirendi pontok megcserélését javasolta a
testületnek, majd 7. napirendi pontnak az „Üzemelő vízbázisok diagnosztikai vizsgálat”
elnevezésű pályázat – gesztori szerep változás és a Társulási Megállapodás változását, 8.
napirendi pontnak pedig a Szavazat Számláló Bizottságokba tag és póttag választását.
Ezután felkérte a testület tagjait, hogy a módosított napirendi pontokat fogadják el.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadta a napirendi pontokat.
Napirendi pontok
Napirend:

Előadó:

1.) Bursa Hungarica Felsőfokú Oktatási ösztöndíj pályázat

Nagy Tiborné
biz.elnök

2.) Iglice Napközi Otthonos Óvoda nevelési program elfogadása

Nagy Tiborné
biz.elnök
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3.) Arany János Általános és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény SZMSZ és házirendjének elfogadása

Nagy Tiborné
biz.elnök

4.) Önkormányzat I. félévi pénzügyi beszámolója

Mondok Ervin
biz.elnök

5.) 2010 évi költségvetés előirányzatának módosítása

Mondok Ervin
biz.elnök

6.)„Üzemelő vízbázisok diagnosztikai vizsgálata”
elnevezésű pályázat – gesztori szerep változás és a
Társulási Megállapodás változása

Tóth Gábor
polgármester

7.)Szavazat Számláló Bizottságokba tag és póttag választása

Beke Andrea
jegyző

8.) Egyebek

Tóth Gábor
polgármester

1.) Napirendi pont: Bursa Hungarica Felsőfokú Oktatási ösztöndíj pályázat
Tóth Gábor: Felkérte Nagy Tiborné képviselő asszonyt, mint az Oktatási Bizottság elnökét,
hogy mondja el szóbeli kiegészítését az előterjesztéssel kapcsolatban.
Nagy Tiborné: A Képviselő-testületnek elfogadásra javasolta a bizottság az ösztöndíj
bevezetését. Létrehozásának célja, hogy azoknak a családoknak nyújtsanak anyagi
támogatást, akinek egyre nehezebb a megélhetés. Ennek megfelelően az önkormányzat 5000
forintot biztosít havonta a rászoruló fiatalok támogatására a költségvetéséből.
Tóth Gábor: Javasolta a testületnek, hogy fogadják el az előterjesztésben szereplő határozati
javaslatot.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
26/2010. (IX.27.) 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 Önkormányzata részt kíván venni a Bursa Hungarica felsőoktatási
önkormányzati ösztöndíj rendszerben. Ennek megfelelően a rászoruló fiatalok támogatására
költségvetéséből 5.000.- Ft/fő/hó összeget biztosít.
Határidő: szeptember 30.
Felelős: Tóth Gábor polgármester
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Végrehajtásban közreműködik: Beke Andrea jegyző
2.) Napirendi pont: Iglice Napközi Otthonos Óvoda nevelési program elfogadása
Tóth Gábor: Felkérte a bizottság elnökét, hogy tegye meg szóbeli kiegészítését.
Nagy Tiborné: Elmondta, hogy a bizottsági ülésen pontonként áttanulmányozták az óvoda
nevelési programját, melyet elfogadásra javasoltak.
Tóth Gábor: Megköszönte a tájékoztatót és felkérte a testület tagjait, hogy hozzák meg
döntésüket.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
27/2010. (IX.27.) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot
hozta:
Bag Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az Oktatási, Kulturális
Bizottság által jóváhagyott, Bag Iglice Napközi Otthonos Óvoda helyi nevelési programjának
módosítását.
Határidő: szeptember 30.
Felelős: Tóth Gábor polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Beke Andrea jegyző

3.) Napirendi pont: Arany János Általános és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
SZMSZ és házirendjének elfogadása
Tóth Gábor: Felkérte Nagy Tiborné képviselő asszonyt, mint a bizottság elnökét, hogy tegye
meg szóbeli kiegészítését.
Nagy Tiborné: Az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatát és házirendjét szintén
megtárgyalta a bizottság, megnézték a változásokat, melyek technikai jellegűek, javasolta a
testületnek, hogy fogadják el.
Tóth Gábor: Mivel nem volt kérdés, észrevétel, felkérte a testület tagjait, hogy hozzák meg
döntésüket az iskola SZMSZ és házirendjének elfogadásáról.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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28/2010. (IX.27.) 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 Képviselő-testülete az Arany János Általános Iskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítását elfogadja.
b.) Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Arany János Általános Iskola
és Művészetoktatási Intézmény házirendjét elfogadja.
Határidő: szeptember 30.
Felelős: Tóth Gábor polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Beke Andrea jegyző
4.) Napirendi pont: 2010 évi költségvetés előirányzatának módosítása
Tóth Gábor: Felkérte Mondok Ervin képviselő urat, mint a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy
mondja el szóbeli tájékoztatóját.
Mondok Ervin: Tájékoztatta a testületet, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és
javasolja, hogy a 1/2010 (II.23.) számú költségvetési rendeletének módosítását az alábbi
kiadási és bevételi főösszeggel:
- kiadási főösszeget
13 259 eFt-tal
- bevételi főösszeget
13 259 eFt-tal
a képviselő testület megemeli, így a - módosított kiadási főösszeget
- bevételi főösszeget
ban állaptja meg.

654 727 eFt
654 727 eFt-

A Magyar Államkincstár bérpolitikai intézkedések támogatása jogcím terhére kereset
kigészítést utal át 9.775 eFt-al, mellyel az önkormányzat megemelte a bevételi és kiadási
főösszegeit.
A központi előirányzatokon belül óvodáztatási támogatásra 300 eFt-ot engedélyezett a
Belügyminisztérium.
Lakossági közműfejlesztési támogatásra igénylés alapján 618 eFt-ot kapott és fizetett ki a
hivatal.
Könyvtári érdekeltségű növelő támogatásra 10 eFt-ot.
2010 évben a gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkezést biztosított 69
gyermeknek 54 napon keresztül az önkormányzat, melyre 1 379 eFt támogatást kapott a
központi költségvetésből.
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Az Önkormányzati Minisztérium két prémiuméveit töltő dolgozó után az első félévben 2 430
eFt biztosított az önkormányzat részére.
2010 áprilisi normatíva lemondás miatt 1 253 eFt-ot vontak el az önkormányzattól, ebből
1097 eFt-ot óvodai normatíva lemondás miatt, 156 eFt-ot pedig az iskolai oktatás 1-8
évfolyam lemondása miatt.
Összesen 13 259 eFt-tal növelte meg az önkormányzat az előirányzatot.
Tóth Gábor: Megköszönte a tájékoztatást, mivel nem volt kérdés szavazásra bocsátotta az
előterjesztést.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal megalkotta a 4/2010. (IX.27.) számú Költségvetési
Rendeletét, amely módosítja az 1/2010. (II.23.) számú Költségvetési Rendeletet.
Bag Nagyközség Önkormányzatának
4/2010. (IX.27.).számú rendelete, amely módosítja az
1/2010 (II.23.) számú Költségvetési Rendeletét
I. §
/1/ 2010.01.01. és június 30.-a között pótelőirányzatként biztosított normatívák miatt az
1/2020. (II.23.) számú költségvetési rendelet 3 paragrafusában megállapított
− kiadási főösszeget
− bevételi főösszeget

13 259 e Ft-tal
13 259 e Ft-tal

a képviselő testület megemeli, így a módosított
− kiadási főösszeget
− bevételi főösszeget

654 727 e Ft-tal
654 727 e Ft-tal

állapítja meg.
/2/ A módosított kiemelt előirányzatokat
Kiadások:
− működési kiadások
− speciális célú támogatások
− felhalmozási célú kiadások
− tartalékok
− egyéb kiadások
Összesen:

406 553 e Ft
53 549e Ft
8 125 e Ft
96 000 e Ft
90 500 e Ft
654 727 e Ft

Bevételek:
saját bevételek

272 823 e Ft
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- átengedett megosztott bevételek
- átvett pénzeszköz
- állami hozzájárulások és támogatások
- Működési célú hitel
Összesen:

147 433 e Ft
6 222 e Ft
173 504 e Ft
54 745 e Ft
654 727 e Ft

jogcímenkénti megosztásban állapítja meg.
2. §
A polgármesteri hivatal módosítás utáni előirányzatát az 1.számú melléklet adatai
tartalmazzák.

5.)Napirendi pont: Önkormányzat I. félévi pénzügyi beszámolója
Tóth Gábor: Felkérte a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy tegye meg szóbeli kiegészítését az
önkormányzat I. félévi beszámolójához.
Mondok Ervin: Tájékoztatta a testületet, hogy a beszámoló áll egy szöveges értékelésből,
amely megmagyarázza a bevételeket és kiadásokat. öt táblázatból és rendelettervezetből.
Az eredeti előirányzatként 641.468 eFt bevételt és kiadást tervezett az önkormányzat. A
2010. I. félévben a központi költségvetésből kapott támogatások miatt a bevételi és kiadási
előirányzat 654.727 eFt-ra módosult, a növekedés 14.512 eFt, mely a központi költségvetés
támogatásából származik, és 1.253 eFt csökkenés pedig a normatíva lemondás miatt. A
változás 13.259 eFt.
(Részletes magyarázatot a Beszámoló 2010. I. félévi pénzforgalma tartalmazza.)
Pénzügyi Bizottság a 2010. I. félévi pénzügyi beszámolóját a következő főösszeggel
javasolja a testületnek elfogadásra:
- Kiadási főösszeg: 307 425 eFt
- Bevételi főösszeg: 382 735 eFt
A bizottsági ülésen a kötvény témájában merültek fel kérdések, hogy jelenleg hogyan áll az
önkormányzat?
Benke Zoltánné: Már a Pénzügyi Bizottsági ülésen is elmondta, hogy a bevételek és
kiadások az időszaknak megfelelően alakultak.
Aggasztónak tartja, hogy nem térült meg egy forint sem amit beterveztek, itt kellene lépést
tenni, bevételi forrást keresni, ezt szorgalmazni kellene.
A kiadási oldalon a 2010 I. félévének megfelelően alakultak. Ebben az évben lett még néhány
tétel kifizetve az iskola pályázatból.
Évvégéig még nőni fognak a kiadások a szociális téren, ezért még szükség lesz módosításra.
Tóth Gábor: Megköszönte a pénzügyi csoport és a bizottság munkáját. Megkérdezte, hogy a
felhalmozási értéknél „sarki kocsma” mint ingatlan megjelent-e valahol? Ez egy új vagyon az
önkormányzatnak.
Benke Zoltánné: Nem jelent meg, a vagyonkataszterben fog majd jelentkezni.
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Dr. Péter Mihály: Ettől még nem lesz több pénze az önkormányzatnak.
Nagy Jenőné: Megkérdezte, hogy az iskola pályázatnál minden számla el van számolva?
Beke Andrea: Januárban minden számla ki lett fizetve.
Gyóni János: 2009. szeptember 23.-i Pénzügyi Bizottsági ülésen ötvenmillió forint összeg
szerepelt, hogy ennyit kapunk?
Benke Zoltánné: Negyvenmillió forintot januárban utaltak át.
Dr. Péter Mihály: Megkérdezte, hogy mennyiben került az iskola felújítása?
Mondok Ervin: Igen 247.458.296 forintba került, 222.712.466 forintot utaltak, önrész jött
hozzá, amely 24 millió forint.
Tóth Gábor: A pótmunkák elszámolása kevezőbb lett, mert elismerték a huszonnégymillió
forintot, mivel beléptek olyan elemek, amik a korábbi időszakban nem voltak kötelezőek,
ezeket utólagosan bele kellett tenni, ilyen például a tűzjelzőrendszer. Az iskola közel
háromszázmillió forintba került, ebből hetvenmilliót az önkormányzat fizetett.
Dr. Péter Mihály: Megkérdezte, hogy mi van az 1,8 millió forinttal, amit Dr. Labundy
Norbert kifizettetett, hol van elszámolva?
Mondok Ervin: Ez az összeg az el nem számolható költségeknél szerepel. Bűntető feljelentés
megtörtént ebben az ügyben. Itt szerepel a sikerdíj is.
Dr. Péter Mihály: Megkérdezte, hogy a Piros Bag Kft ügye hol tart? Hol van a
végelszámolása nem látja sehol? Az anyagban nem lát semmit ebből.
Benke Zoltánné: A végelszámolás megtörtént, de nem az első félévben, júliusban, ez még itt
nem szerepel.
Gyóni János: Sajnálja, hogy a testület nem kapta meg a Pénzügyi Bizottság jegyzőkönyvét.
Komoly vita volt a Pénzügyi Bizottsági ülésen, a tervben mínusz ötvennégymillió forint
szerepelt. A tervezésnél is már szó volt róla, hogy ez nem ennyi lesz! Év végére sokkal
rosszabb lesz a helyzet, mint most.
Szeretné ha szám szerint mondanák ki az önkormányzat helyzetét. Az önkormányzat
kötelezettsége 480.925 millió forint. Nem látja a kötvény visszafizetés lehetőségét, ez az
összeg majd a következő testületet terheli.
Mondok Ervin: A Pénzügyi Bizottsági ülésre mindenki kapott meghívót, azért hogy
mindenki lássa, hogy áll az önkormányzat.
Tóth Gábor: Amennyiben nincs kötvény akkor miből létezett volna a község? Adósság
halmazattal vették át az önkormányzatot, jelen pillanatban az ingatlanok tehermentesek.
Bagnak van a legjobb esélye arra, hogy ezt törleszteni tudja. A meglévő ingatlanokat el tudják
adni, mivel tehermentesek, piacképesek. Az hogy nem jelentkeztek a befektetők, az sajnos
most a gazdasági helyzet végett van.
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Az „Árokalja” beruházás elindult – látja az esélyét és mindent el fog követni, mint
polgármester, mint országgyűlési képviselő, hogy a falut előbbre vigye.
Gyóni János: Elmondta, hogy nem látja a tőke erőt, ami az ipari parkot beindítaná.
Amennyiben nem lesz tőkeerős beruházás, akkor nem lesz ipari park.
Tóth Gábor: Egy dolgot megtanult, ha van egy jó ötlet, ahhoz pénz kell. A lehetőség
megindult. Hisz abban, hogy amit csináltak azzal Bag csak előbbre fog lépni.
Biztos benne, hogy két éven belül pénzeszközt fog hozni a falunak. Büszke arra, amit tett
Bagért.
Mondok Ervin: Tájékoztatta a testületet, hogy elterjedt egy rossz pletyka, hogy itt eltették a
pénz, ezt visszautasítja, ez nem igaz.
Dr. Balatoni Gyöngyi: Büszkének kellene lenniük arra, amit el tudtak érni az iskolával. Ha
nem Tóth Gábor van itt ez nem sikerült volna. Rengeteg munkája van benne.
Tóth Gábor: Megköszönte a hozzászólásokat és kérte hogy az I. félévi beszámolóval
kapcsolatban hozzák meg döntésüket.
A Képviselő-testület 9 igen és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
29/2010. (IX.27.).) 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 Bag Nagyközségi Önkormányzat 2010. I. félévi pénzügyi
beszámolóját a következő főösszegekkel:
- Kiadási főösszeg: 307 425 eFt
- Bevételi főösszeg: 382 735 eFt
Határidő: szeptember 28
Felelős: Tóth Gábor polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Beke Andrea jegyző, pénzügy
6.) Napirendi pont:„Üzemelő vízbázisok diagnosztikai vizsgálata” elnevezésű pályázat –
gesztori szerep változás és a Társulási Megállapodás változása
Mondok Ervin: Tájékoztatásul elmondta, hogy 2009. november 26-i testületi ülésen
elfogadták a Galga-mente ivóvízkészletét védő és megőrző önkormányzati társulás társulási
megállapodását, továbbá a KEOP-2009-2.2.3/A Üzemelő vízbázisok diagnosztikai
vizsgálatára szóló pályázat beadását. A társulás gesztora Iklad község volt, akik
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visszamondták a gesztori szerepet, ezért egy másik településnek kellett elvállania. Tura városa
elvállalta és 2010. szeptember 1-én kelt levelében tájékoztatta önkormányzatunkat. A pályázat
benyújtása érdekében szükségessé vált a Társulási Megállapodás módosítása.
Tóth Gábor: Elmondta, hogy ez a pályázat százszázalékos EU-s támogatású. Kérte a
testületet, hogy fogadják el a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
30/2010. (IX.27.).) 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 Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Környezet és Energia
Operatív Program keretében kiírt „KEOP-2009-2.2.3/A. Üzemelő vízbázisok diagnosztikai
vizsgálata” tárgyú pályázaton történő részvétellel.
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges, Aszód, Bag, Domony,
Galgahévíz, Galgamácsa, Hévízgyörk, Iklad, Kartal, Tura Vácegres és Váckisújfalu
települések között, a Galga-mente Ivóvízkészletét Védő és Megőrző Önkormányzati
Társulás létrehozása tárgyában kötendő, a jelen határozat mellékletét képező társulási
megállapodás aláírására.
Határidő: szeptember 28
Felelős: Tóth Gábor polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Beke Andrea jegyző, műszak
7.) Napirendi pont: Szavazat Számláló Bizottságokba tag és póttag választása
Beke Andrea: Tájékoztatta képviselő-testületet, hogy a Szavazat Számláló Bizottság tagjait
egy taggal és egy póttaggal meg kell emelni. A helyhatósági választásoknál még van egy
plusz szavazókör a Kisebbségi választásra és ezért van szükség a két főre.
Katona Évát javasolta a 4. szavazókörbe SzSzB tagnak és Bartók Tibort pedig SzSzB
póttagnak.
A jelölteket megkérdezte és vállalják a bizottsági munkát.
Tóth Gábor: Felkérte a testület tagjait, hogy hozzák meg döntésüket.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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31/2010. (IX.27.).) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot
hozta:
1.) Katona Évát megválasztotta a 4. szavazókörbe SzSzB tagnak
2.) Bartók Tibort megválasztotta SzSzB póttagnak
Határidő: szeptember 28
Felelős: Tóth Gábor polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Beke Andrea jegyző
Dr. Péter Mihály: Bejelentette, hogy 2010. október 2-val lemond az alpolgármesteri és
képviselői tisztségéről.
Mivel ez az utolsó ülés a polgármester megköszönte Minden Képviselő Munkáját és
felkérte a testületet, hogy egy perc néma felállással emlékezzenek a korán elhunyt Fodor
Mihály képviselő és igazgató úrra.

-k.m.f.-

Tóth Gábor
polgármester

Beke Andrea
jegyző

Jegyzőkönyvi hitelesítők:
Antal Istvánné
képviselő

Balázs Gusztáv
képviselő

