
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:  Bag Nagyközség  Önkormányzat  2010.  október  27.  rendkívüli  képviselő-testületi 
ülésén.

Jelen  vannak:  Tóth  Gábor  polgármester,  Dr.  Balatoni  Gyöngyi  alpolgármester,  Balázs 
János, Dr. Dénes Tamás, Dr. Péter Mihály, Tábik Andrásné, Varga András képviselők

Meghívottak:  Beke  Andrea  jegyző,  Balázs  Jánosné,  Veres  Zoltánné,  Fercsik  Gábor, 
Baczoniné Felszeghy Ktalin, Maschek László, Nagy Tiborné, Antal Istvánné

A  polgármester köszöntötte  a  képviselőket  a  meghívott  vendégeket,  a  helyi  médiát. 
Megállapította, hogy egy fő hiányzik Dr. Dénes Tamás képviselő úr. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta a kiegészítésként javasolt napirendi pontot 
mely a Bag 3-as és a 3105-ös számú út körforgalmú csomóponttá történő átépítéséről szól.

Tóth Gábor felkérte a testületet, hogy fogadják el a napirendi pontokat. 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta az alábbi napirendi pontokat:

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

Napirendi pont: Előadó:

1.) Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete Tóth Gábor
      Bizottságainak összetételükre javaslat polgármester

 2.) Bizottsági külsős tagok személyére javaslat Tóth Gábor
polgármester

3.) Külsős bizottsági tagok eskütétele Tóth Gábor
polgármester

4.) Képviselők tiszteletdíjak megállapítása Tóth Gábor
polgármester

5.) Aszód Kistérség Önkormányzatainak Társulása üléseire Tóth Gábor
     meghatalmazás polgármester



6.) Bag 3-as és a 3105 számú út körforgalmú Tóth Gábor
     csomóponttá történő átépítése” polgármester

1.) Napirendi pont:    Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete bizottságainak 
összetételükre javaslat

Tóth Gábor: Elmondta, hogy az alakuló ülésen a testület döntött és négy bizottságot fogadott 
el.
A négy bizottságnak az összetétele írásban ki lett küldve a képviselőknek. 
Javasolta,  hogy  először  a  Pénzügyi-  Ellenőrző,  Gazdasági,  Vagyongazdálkodási  és 
Településfejlesztési Bizottságot tárgyalják.
Megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban kinek van kérdése, javaslata?

Dr. Dénes Tamás képviselő úr megérkezett.

Varga  András:  Felhívta  a  figyelmet,  hogy  előzetesen  vele  nem  egyeztettek.  Kérte  a 
testületet, hogy kizárólag szakmai megítélés alapján változtasson a bizottság összetételén.  A 
Pénzügyi Bizottságban elnöknek javasolt személy Dr. Dénes Tamás, tagok: Tábik Andrásné, 
Balázs János és személye. Tudva levő, hogy mind a hárman új képviselők. Nem ismerik a falu 
pénzügyi helyzetét, erről nem kaptak tájékoztatást. 
Például  Dr.  Dénes  Tamás  még  nem  is  bagi  lakos,  körül-belül  pár  hete  próbálnak  vele 
időpontot egyeztetni.
Sajnálatát fejezte ki, hogy nem került be a bizottságba Dr. Péter Mihály, aki már 20 éve a falu 
képviselője. Javasolta, hogy Dr. Péter Mihályt jelöljék elnöknek a Pénzügyi Bizottságba.

Tábik Andrásné: Kiegészítésként elmondta, úgy gondolja, hogy Dr. Péter Mihályt javasolja 
a  Pénzügyi  Bizottság  élére,  20  éve  dolgozik  már  az  önkormányzatnál  ez  már  a  hatodik 
ciklusa. Ő az aki a legjobban érti és átlátja a dolgot, Bag érdekében kell cselekednie. Ez az 
egy bizottság ami kötelező jellegű. A Pénzügyi Bizottság elnöke az, aki helyettesíteni tudja a 
polgármestert és az alpolgármestert amennyiben ők valahol nem tudnak részt venni.

Dr. Péter Mihály: Megköszönte a doktornő bizalmát, hogy a Szociális Bizottságba jelölte, de 
ez  a  végzettségének  és  életpályájának  és  az  eddigi  munkájának  is  homlok  egyenesen  az 
ellentéte.  Természetesen  vállal  más  bizottsági  munkát,  például  a  Jogi-  Ügyrendi  és 
Közbiztonságnál  talán egy jogásznak kellene lennie.  Elnöknek javasolta Dr.  Dénes Tamás 
ügyvéd urat.
Sajnálja,  hogy nem volt  informális  ülés ebben az ügyben,  az előző ciklusban is  ezt  előre 
megbeszélték.

Tóth Gábor:  Elmondta,  hogy a Pénzügyi  Bizottság vezetőjének azért  gondolt  egy fiatal 
embert  Dr. Dénes Tamást,  mert  semmilyen  módon nem érintett  a település eddigi  múltját 
tekintve. 
Az elmúlt négy esztendőben a Nyolcadrészek kapcsán vizsgálatot tisztelt alpolgármester úr, 
ha  elmondaná,  hogy  milyen  szinten  sikerült  végig  vinnie  és  milyen  eljárást  indított.  A 
Földrendező Bizottság vezetőjeként, hogy kerülhetett arra sor, hogy a községnek sehol máshol 
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nincsen földjei, csak a cigánytelep fölött. Bármennyire is tiszteli Péter doktort, nem javasolja 
a Pénzügyi Bizottság  elnökének. 
Korán  sem  biztos,  hogy  fedhetetlen  és  a  teljesen  grállovag  jellemvonásáról  tett  tanú 
bizonyságot, jelen pillanatban is tagja egy bizottságnak és köztisztséget lát el. 
Az elmúlt 20 esztendőben tett olyan dolgokat, hogy a falu ilyen pénzügyi helyzetbe kerüljön.

Dr. Péter Mihály: Megkérte a polgármester urat, hogy ne foglalkozzon az ő dolgaival.

Dr. Dénes Tamás: Elnézést kért mindenkitől, hogy későn érkezett, nem azért mert nem bagi 
lakos,  hanem  mert  dolgozott.  Úgy  gondolja,  hogy  amikor  jelöltették  magukat  mindenki 
tisztában  volt  azzal,  hogy mit  vállal.  Amennyiben  ezt  a  tisztséget  megkapja,  akkor  teljes 
mértékben el tudja látni a feladatokat. 
Lehet támadni, de úgy gondolja, hogy ez alaptalanság.

Dr.  Balatoni  Gyöngyi: Nem  javasolta  Dr.  Péter  Mihályt,  hogy  legyen,  vagy  ne  legyen 
bizottsági tag, de Dr. Dénes Tamást igen, mivel értelmes és a faluban a legtöbb szavazatot 
kapta. Tehát tulajdonképpen, ha nem ő a korelnök, akkor az alpolgármesteri cím Dr. Dénes 
Tamást illeti meg.
Továbbá  elmondta,  hogy  Varga  András  képviselő  úr  ne  tiltakozzék,  pontosan  Ő  az,  aki 
állandóan azt  kérdezte,  hogy milyen a falu pénzügyi  helyzete,  most  ott  lesz,  képben lesz. 
Mindenki megkapja a nyitást és rajta tudja tartani a szemét minden filléren. Pontosan ezért 
gondolta, hogy ebben a bizottságban Varga Andrásnak helye van. 
Tábik Andrásnét pedig azért, mert meg van a szakmai tapasztalata aki tudja Tamást segíteni 
addig, amíg bele tanul. 
Mindenki  úgy  kezdte,  hogy  egyszer  elindult.  A  legtöbb  munka  valóban  a  Pénzügyi 
Bizottságban van, de azt nem itt kell elvégezni, hanem otthon saját maga számítógépen is le 
tudja dolgozni, az összes többi pedig már nem lesz olyan nagy kötöttség. 
Balázs János képviselő úr pedig minden olyan dologban részt vett eddig és nyomon követett 
ami a falunak az életével kapcsolatos volt és lesznek olyan témák, amit neki kellene majd 
folyamatosan fenntartani. 
Mindenképpen Dr. Dénes Tamást javasolja elnöknek és Varga Andrást feltétlenül ebben a 
bizottságban szeretné látni, hogy ne érjen olyan támadás, hogy bármit  eldugtunk és nem lehet 
megtalálni, nyomon kell követni. 

Balázs János:  Nem tudja, hogy ki a pénzügyi szakember ötük közül, de lesz egy pénzügyi 
szakember a bizottságban.
Húsz év bebizonyította, hogy ki mennyit ért hozzá. Politikai színezete nincs, mivel egyikük 
sem Fidesz tag, ha netán pedig téved a Pénzügyi Bizottság, akkor ott van a képviselő-testület 
aki korrigálni tud majd. Minél előbb el kell indulni, mindenkinek dolgoznia kell. Javaslata 
pedig, aki nem lesz itt a bizottsági ülésen annak meg kell vonni a tisztelet díjat.

Tábik Andrásné:  Természetesen  Dr.  Dénes Tamás tudását  nem vonja kétségbe,  de most 
csöppent bele ebbe a dologba, lesznek személyi kérdések, ott fontos lenne az, hogy akik ebbe 
a bizottságba benne lesznek ismerjék az intézmény dolgozóit. 
Úgy érzi, hogy mostoha helyzetbe kerültek az elmúlt években, de bízik benne, hogy ez majd 
megoldódik.

Varga András: Doktornő megjegyzésére elmondta, hogy valóban nem tudja, hogy áll a falu 
pénzügyileg. Megkérte a jegyzőnőt, hogy a bizottsági munka előtt kapjon erről anyagot.
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Tóth Gábor: Elmondta, hogy megjelent a Bagi Hírlapban, hogy pontosan hogy állunk, de ezt 
bármikor meg lehet tudni, ha valaki akarja.
Beke  Andrea: Az  utolsó  ülésén  elfogadta  a  leköszönő  Képviselő-testület  a  féléves 
beszámolót, melyben tételesen minden benne van minden, ezt szívesen oda tudja adni Varga 
András képviselő úrnak.

Tóth  Gábor: Első  napirendi  pontot  szeretné  szavazásra  bocsátani,  először  a  Pénzügyi-  
Ellenőrző,  Gazdasági,  Vagyongazdálkodási  és  Településfejlesztési  Bizottsági  tagok 
választását.

Tábik Andrásné: Egyenként kérte a bizottsági tagok választását.

Tóth Gábor: Ezután egyenkénti szavazásra kérte föl a képviselő-testület tagjait a Pénzügyi- 
Ellenőrző, Gazdasági, Vagyongazdálkodási és Településfejlesztési Bizottság tagjaira:

A Képviselő-testület 4 igen és 3 tartózkodással elfogadta Dr. Dénes Tamást elnöknek.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta Tábik Andrásné képviselőt tagnak.

A Képviselő-testület 6 igen és egy tartózkodással elfogadta Balázs János képviselőt tagnak.

A Képviselő-testület 6 igen és egy tartózkodással elfogadta Varga András képviselőt tagnak.

35/2010. (X.27.) számú 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  alábbi  megválasztott  tagokkal  hozta  létre  a  Pénzügyi-  Ellenőrző,  
Gazdasági, Vagyongazdálkodási és Településfejlesztési Bizottságot: 

Dr. Dénes Tamás elnök
Tábik Andrásné tag
Balázs János tag
Varga András tag

Határidő: október 28.
Felelős: Tóth Gábor polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Beke Andrea jegyző

Tóth Gábor: Következő bizottság a Szociális, Egészségügyi Bizottsági tagok megválasztása, 
kérte  a képviselőket,  hogy egyenként  szavazzanak a jelöltekre.  Tábik Andrásnét  javasolta 
elnöknek.
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Tábik  Andrásné:  Bejelentette,  hogy ezt  a  posztot  nem tudja  elfogadni,  mivel  nem ez  a 
szakterülete. Érdemi munkát szeretne végezni. Úgy érzi, hogy a szakmaisága nem ehhez a 
bizottsághoz áll legközelebb, hanem az oktatási bizottsághoz, ott a tagságot elfogadja.
 
Balázs János: Megkérdezte, hogy ez kívánság műsor, hogy ki akarja és ki nem? Aki nem 
vállalja az álljon föl és majd más elvállalja. 

Dr. Péter Mihály: Javasolta Balázs Jánost a szociális bizottság elnökének, neki van rálátása a 
bagi  nyugdíjas  rétegre.  Nem  volt  egyeztetés  velük,  vannak  jók  és  rosszak,  de  nem  így 
működik a dolog.
Megkérdezte, hogy milyen érdekkel javasolták őt a szociális bizottságba? 

Tóth Gábor: Ez nem kívánság műsor, hogy ki milyen bizottságban szeretne dolgozni. Úgy 
gondolta, hogy rálátása van, hogy ki az aki jobban rászorul a segélyre.

Dr.  Balatoni  Gyöngyi: Elmondta,  hogy  két  bizottságot  szerettek  volna,  de  Dr.  Péter 
Mihályék kérték a négy bizottságot.
Balázs János az akinek kapcsolata van az összes kulturális rendezvénnyel, jó a kapcsolata a 
Muharayval,  ezért  ragaszkodik  Balázs  János  személyéhez  az  oktatási  bizottság  élére.  A 
szociális bizottság nem abból áll amiből eddig állt. Rengeteg pénz itt folyik el, ez egy nagyon 
fontos  feladat.  A  fiatalok  nagy  részét  Tábikné  ismeri  és  a  felmenőit  is,  tehát  nem  egy 
ismeretlen terület. Olyan külsősöket raktak oda, akik ismerik a cigánytelep problémáját és ki 
is mennek, ehhez meg vannak a háttér segítők. 

Tóth Gábor: Balázs János az aki életvitelszerűen benne van a kulturális munkában.

Tábik Andrásné: Nem győzték meg, sokat segít az embereken 16 évig volt önkormányzati 
képviselő, de egyszer sem volt a szociális bizottságban, maximum tagságot vállal, azért hogy 
ne sértse meg a bagi embereket, de elnökséget nem vállal.

Varga András: Szakmailag az oktatási bizottság elnökének Tábik Andrásnét javasolta. Nem 
érti, hogy Balázs János miért ellenzi a szociális bizottság elnökségét.

Tóth Gábor: Lényegesen csökkentené a bizottsági időt, ha két bizottságot összevonnának.

Tábik Andrásné: Nagyon sajnálja, hogy az oktatás ilyen háttérbe szorul, ennek kellene a 
legfontosabbnak lenni, itt csak kulturális dologról beszélnek, hol vannak a szakmai kérdések?

Beke Andrea: Javasolta, hogy a szociális és az oktatási bizottságot vonják össze és lenne egy 
elnöke és alelnöke,  majd meglátják,  hogy fog alakulni a bizottságok munkája.  A segélyek 
elbírálása a bizottság hatáskörébe tartoznak. Kérte a testületet, hogy fogadják el a javaslatát.

Tábik Andrásné: Még mindig nem látja, hogy egybe kell vonni a két bizottságot, de úgy 
látja, hogy a testület nem vállalja.

Dr. Dénes Tamás: Célszerűnek látja, ha egy bizottságba vonnák össze a kettő bizottságot. Itt 
mindenkinek a munkájára szükség van.

Beke Andrea: Olyan személyt kell választani a szociális bizottság élére, aki elérhető legyen 
bármikor.
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Tóth Gábor: Öt fővel igen nehéz lesz négy bizottságban munkát ellátni. 

Tábik Andrásné: Ezután javasolta, hogy vonják össze a szociális és oktatási bizottságot.

Tóth Gábor: Szavazásra kérte föl a képviselő-testület tagjait, hogy hozzák meg döntésüket a 
két bizottság összevonására és ezután nem négy, hanem három bizottság fog működni.

A Képviselő-testület 5 igen és 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

36/2010. (X.27.) számú 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  a Szociális, Egészségügyi Bizottságot, valamint az Oktatási, Kulturális 
és Sportbizottságot összevonta:
Az új bizottság:  Szociális, Egészségügyi Bizottság és Oktatási, Kulturális és Sportbizottság

Felkéri  a  jegyzőt,  hogy  a  határozat  szellemében  módosítsa  az  SZMSZ  rendeletet  és  a 
következő testület ülésre készítse el.

Határidő: október 28.
Felelős: Tóth Gábor polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Beke Andrea jegyző

Tóth Gábor: Felkérte a testület tagjait, hogy a szociális és oktatási bizottság tagjaira hozzák 
meg döntésüket.

A Képviselő-testület  5  igen,  egy nem és  egy  tartózkodással  megválasztotta  Balázs  János 
képviselőt elnöknek.

A Képviselő-testület 6 igen és egy tartózkodással megválasztotta Tábik Andrásné képviselőt 
alelnöknek.

Ezután a polgármester szavazásra feltette az előterjesztésben javasolt képviselőket bizottsági 
tagként.

37/2010. (X.27.) 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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A Képviselő-testület az alábbi megválasztott tagokkal hozta létre a  Szociális, Egészségügyi  
Bizottság és Oktatási, Kulturális és Sportbizottságot:

Balázs János elnök
Tábik Andrásné alelnök
Dr. Péter Mihály tag
Varga András tag

Határidő: október 28.
Felelős: Tóth Gábor polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Beke Andrea jegyző

Tóth Gábor: Következő bizottság a Jogi- Ügyrendi és Közbiztonság tagjainak a választása. 
Elnöknek javasolta Varga Andrást.

Varga András: Megköszönte a bizalmat, de mivel két jogi végzettségű képviselő is van a 
jelöltek között a Jogi Bizottság elnökének javasolta Dr. Dénes Tamás képviselőt.

Dr. Dénes Tamás:  Támogatja Varga Andrást, hogy elnök legyen. Nem tartja derogálónak 
részéről, hogy tagként vegyen részt a bizottsági munkában. Természetesen jogi kérdésekben 
segít.

Tóth Gábor:  Felkérte a testület  tagjait,  hogy hozzák meg döntésüket a Jogi- Ügyrendi és 
Közbiztonsági Bizottság elnökére.

A  Képviselő-testület  6  igen  és  egy  tartózkodás  mellett  elfogadta  Varga  Andrást  a  Jogi- 
Ügyrendi és Közbiztonság elnökének.

38/2010. (X.27.) számú 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  megválasztotta  Varga  Andrást  a  Jogi-  Ügyrendi  és  Közbiztonsági 
Bizottság elnökének.

Határidő: október 28.
Felelős: Tóth Gábor polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Beke Andrea jegyző

A Jogi- Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság tagjainak összetételét a képviselő-testület nem 
szavazta meg. 

2.) Napirendi pont: Bizottsági külsős tagok személyére javaslat
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Tóth  Gábor:  Először  a  Pénzügyi-  Ellenőrző,  Gazdasági,  Vagyongazdálkodási  és 
Településfejlesztési Bizottság külsős tagjaira tett javaslatot: Antal Istvánné Balázs Jánosné és 
Szabó József személyére.

Varga András: Természetes dolognak tartja, hogy Antal Istvánné mint hetedik bekerüljön a 
szociális  bizottságba,  de  javasolja  még  Gyóni  Jánost,  mert  ő  tudná  segíteni  a  pénzügyi 
bizottság munkáját. 

Tóth Gábor: Maga részéről nem javasolta Gyóni János urat, ő volt az aki munkatársaként az 
elhíresült  felszíni  csapadékvíz  „bagi  nagy árvíz”  idejében  a  húszegynéhány  milliós  forint 
elsikálásában mint a pénzügyi bizottság vezetője hát nem tette szóvá, mivel akkor itt még egy 
„kutyaólat” sem vitt el a víz. 

Dr. Péter Mihály:  Elmondta, hogy pont Gyóni János volt az aki forszírozta vele együtt és 
keresték, hogy hol van a 21 millió forint, és mint országgyűlési képviselőhöz fordultak, hogy 
segítsen ebben az ügyben. 
Megkérdezte, hogy Szabó József úr vállalja e a külsős bizottsági munkát?
Javasolta  külsős  tagnak  Mondok Ervint,  több  mint  20  éve  dolgozik  ebben  a  faluban,  de 
kitűnően ellátta a pénzügyi bizottság munkáját az elmúlt ciklusban és kellően képben van. 

Tóth  Gábor: Megkérdezte  Mondok  Ervint  és  őt  úgy tájékoztatta,  hogy nem vállalja,  de 
maximálisan támogatja külsős tagnak a pénzügyi bizottságba.
Felkérte  a jegyzőt,  hogy telefonon kérdezze meg Mondok Ervint el  vállalja-e a bizottsági 
munkát.

Dr. Balatoni Gyöngyi: Deme Istvánt javasolta küsős tagnak a Jogi és Ügyrendi Bizottságba, 
de Mezőfi Ferencet nem javasolta. Sajnálattal  állapította meg, hogy elvitte a polgárőrséget 
egy párt irányába és ez nem jó.

Varga András: Javasolta még külsős tagnak a Polgárőrség vezetőjét Mezőfi Ferencet a Jogi- 
és Ügyrendi Bizottságba.

Tóth Gábor: Úgy tudja, hogy nem a Polgárőrség vezetéséről Mezőfi úr lemondott.

Spitzer Károly: Tájékoztatta  a képviselő-testületet,  hogy Mező Ferenc a választás idejére 
mondott le.

Varga  András: Elmondta,  hogy a  bagi  polgárőrség  működik,  amelyben  kevés  a  párttag. 
Ragaszkodik Mezőfi Ferenc jelöléséhez. 

Tábik  Andrásné:  Tájékoztatásul  elmondta,  hogy  bármikor  fordulhatnak  segítségért  a 
polgárőrséghez és a segítséget meg is kapják.

Tóth Gábor: Felkérte  a  képviselőket,  hogy hozzák  meg  döntésüket  a  Jogi-  Ügyrendi  és 
Közbiztonság külsős tagjainak választására: 

A Képviselő-testület 4 igen 2 nem és 1 tartózkodással elfogadta Deme Istvánt külsős tagnak.
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A Képviselő-testület 3 igen, 2 nem és 2 tartózkodással nem fogadta el Mező Ferencet külsős 
tagnak.

A Képviselő-testület 6 igen és egy tartózkodással elfogadta Fercsik Gábort külsős tagnak.

39/2010. (X.27.) számú 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 alábbi megválasztott nem képviselő tagokkal egészítette ki  a Jogi-  
Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságot:

Deme István külsős tag
Fercsik Gábor külsős tag

Határidő: október 28.
Felelős: Tóth Gábor polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Beke Andrea jegyző

Tóth  Gábor: Ezután  felkérte  a  képviselőket,  hogy  a  Pénzügyi-  Ellenőrző,  Gazdasági, 
Vagyongazdálkodási és Településfejlesztési Bizottság külsős tagjaira szavazzanak:

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta Mondok Ervint külsős bizottsági tagnak.

A Képviselő-testület 6 igen és egy tartózkodással elfogadta Balázs Jánosnét külsős bizottsági 
tagnak.

A Képviselő-testület 6 igen és egy tartózkodással elfogadta Szabó Józsefet külsős bizottsági 
tagnak.

A Képviselő-testület 3 igen, 2 tartózkodás és 2 nem szavazattal nem fogadta el Gyóni Jánost 
külsős bizottsági tagnak.

40/2010. (X.27.) számú 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  alábbi  megválasztott  nem  képviselő  tagokkal  egészítette  ki  a 
Pénzügyi- Ellenőrző, Gazdasági, Vagyongazdálkodási és Településfejlesztési Bizottságot:

Mondok Ervin külsős tag
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Balázs Jánosné külsős tag
Szabó József külsős tag

Határidő: október 28.
Felelős: Tóth Gábor polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Beke Andrea jegyző

Tóth Gábor: Ezután felkérte a testület tagjait, hogy a Szociális, Egészségügyi Bizottság és 
Oktatási, Kulturális és Sportbizottság külsős tagjaira adják le szavazatukat.

Tábik Andrásné: Külsős bizottsági tagnak javasolta Katona Évát és Baginé Oláh Ildikót.

Tóth Gábor: Maximálisan  elfogadja  Katona  Éva személyét,  de  a  falu  érdekében máshol 
szeretnék alkalmazni.

Ezután a képviselő-testület egyenként hozta meg döntését a Szociális, Egészségügyi Bizottság 
és Oktatási, Kulturális és Sportbizottság külsős tagjaira:

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta Antal Istvánnét külsős tagnak.

A Képviselő-testület  3  igen  és  4  tartózkodás  mellett  nem fogadta  el  Baginé  Oláh Ildikót 
külsős tagnak.

A Képviselő-testület 3 igen és 4 tartózkodás mellett nem fogadta el Katon Évát külsős tagnak.

A Képviselő-testület 2 igen és 5 tartózkodás mellett nem fogadta el Veres Zoltánnét külsős 
tagnak.

A Képviselő-testület 2 igen és 5 tartózkodás mellett nem fogadta el Maschek Lászlót külsős 
tagnak.

A Képviselő-testület 5 igen és 2 tartózkodás mellett elfogadta Nagy Tibornét külsős tagnak.

A Képviselő-testület 5 igen és 2 tartózkodás mellett elfogadta Baczoniné Felszeghy Katalint 
külsős tagnak. 

41/2010. (X.27.) számú 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  alábbi  megválasztott  nem  képviselő  tagokkal  egészítette  ki  a 
Szociális, Egészségügyi Bizottság és Oktatási, Kulturális és Sportbizottságot:

Antal Istvánné külsős tag
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Nagy Tiborné külsős tag
Baczoniné Felszeghy Katalin külsős tag

Határidő: október 28.
Felelős: Tóth Gábor polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Beke Andrea jegyző

Ezután  a  polgármester  felkérte  az  újonnan  megválasztott külsős  tagokat,  hogy  tegyenek 
esküt. 

Nem képviselő tagok eskütétele.

4.) Napirendi pont:     Képviselők tiszteletdíjának megállapítása

Tóth Gábor: Felkérte a jegyzőnőt, hogy mondja el szóbeli kiegészítését az előterjesztéssel 
kapcsolatban.

Beke  Andrea: Tájékoztatásul  elmondta,  hogy  az  1994.  évi  LXIV  törvény  rendelkezik  a 
képviselők részére megállapított tiszteletdíjról, ennek a szorzója 1,8 Bag község esetében.
Az előterjesztésben 1,17 szeres szorzó megállapítása szerepel, így a képviselők tisztelet díja 
45.000  Ft/hó/bruttó,  a  bizottsági  elnök  munkájára  plusz  10.000  Ft/hó/bruttó  és  a  külsős 
bizottsági tagoknak 22.000 Ft/hó/bruttó összeg szerepel.

Tóth Gábor: Megkérdezte, hogy van-e más javaslat, vélemény?

Tábik Andrásné:  Nem javasolta az elnöknek a plusz tízezer forintot, mivel az önkormányzat 
nincs olyan anyagi helyzetben.

Varga András: Nem javasolta a külsős bizottsági tagoknak a juttatást,  maga részéről nem 
kíván felvenni semmilyen juttatást és ezt javasolta a többieknek is.

Tóth Gábor: Mindenkinek az egyéni döntése, hogy ki veszi fel.

Dr. Péter Mihály: Javasolta, hogy ne legyen differencia és kérte az elnököket, hogy erről 
mondjanak le.  Tisztességesnek tartotta  a  korábbi  tiszteletdíjat,  drága dolognak tartja  ezt  a 
tiszteletdíjat.  Az elmúlt  20 évben nem volt  ilyen,  hogy kiemelt  tiszteletdíjat  kapnának az 
elnökök.  Kérte,  hogy mondjanak le  erről  és ne kerüljön be a  szabályozásba.   Javasolta  a 
korábbi  tiszteletdíjat.  Az  elmúlt  ciklusban  is  felajánlotta  a  tiszteletdíját,  de  kérte  a  többi 
képviselőt is, hogy jó lenne, ha ezt megtennék. 

Tóth Gábor: Javasolta, hogy legalább az előző tiszteletdíjat kapják meg a képviselők és a 
bizottsági tagok. Javasolta, hogy legalább költségtérítést kapjanak.
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Dr.  Péter  Mihály: Tájékoztatta  a  képviselő-testületet,  hogy a  jogszabály  szerint  nem jár 
költségtérítés a képviselőknek. 
Tájékoztatásul  elmondta,  hogy  hagyománya  volt,  hogy  a  tiszteletdíjat  felajánlották  helyi 
alapítványok és egyesületek részére.

Tóth Gábor: Módosította az előterjesztést és a régi tiszteletdíjat javasolta elfogadásra.
Ezután felkérte a képviselőket, hogy az előző ciklusban megállapított tiszteletdíjat fogadják 
el.

42/2010. (X.27.) számú 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 Képviselő-testülete tagjainak tiszteletdíját 37.500.- Ft/bruttó/hóban állapítja 
meg, a külsős bizottsági tagok tiszteletdíját 15.000.- Ft/bruttó/hóban állapítja meg.

Határidő: október 28.
Felelős: Tóth Gábor polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Beke Andrea jegyző

5.) Napirendi pont: Aszód Kistérség Önkormányzatainak Társulás üléseire meghatalmazás

Tóth  Gábor: Felkérte  a  testület  tagjait,  hogy  az  Aszódi  Kistérség  Önkormányzatainak 
Társulás ülésére adjanak meghatalmazást Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester és Dr. Dénes 
Tamás képviselő úr részére.

A Képviselő-testület 5 igen és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

43/2010. (X. 27.) számú 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  hozzájárul,  hogy  Dr.  Balatoni  Gyöngyi  alpolgármester 
meghatalmazásához, hogy az Aszód Kistérség Önkormányzatainak Társulás ülésén képviselje 
az önkormányzatot.

Határidő: október 28
Felelős: Tóth Gábor polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Beke Andrea jegyző
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A Képviselő-testület 4 igen és 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

44/2010. (X. 27.) számú 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 hozzájárul, hogy Dr. Dénes Tamás képviselő meghatalmazásához, hogy 
az Aszód Kistérség Önkormányzatainak Társulás ülésén képviselje az önkormányzatot.

Határidő: október 28
Felelős: Tóth Gábor polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Beke Andrea jegyző

6.) Napirendi pont: Bag 3-as és a 3105 számú út körforgalmú csomóponttá történő átépítése

Tóth  Gábor: Felkérte  Szeitz  Gábor  műszaki  ügyintézőt,  hogy  az  előterjesztéssel 
kapcsolatban tegye meg szóbeli kiegészítését.

Szeitz Gábor: Tájékoztatta a testületet, hogy az előterjesztésben igen „durva” költség becslés 
szerepel.  A  Nemzeti  Infrastruktúra  Fejlesztő  Zrt-nek  nincs  pénze,  ezért  kérték  az 
önkormányzat  segítségét.  Az  önkormányzatnak  el  kell  vállalnia  a  körforgalomhoz  vezető 
járda megtervezését, annak kiépítését, valamint a közvilágítás áttervezését, a hiányzó lámpák 
kiépítését, amennyiben ezeket az önkormányzat vállalni tudja, akkor a projekt megvalósulhat. 
A tervezők becslése szerint az önkormányzatnak 8-10 millió forintjába kerülne, valószínűleg, 
hogy ez az összeg kevesebb lesz. 

Tóth Gábor: Elmondta, hogy a 8-10 millió forintból már valamennyit megvalósítottak, mivel 
a járda építését már elkezdték, a világítást már kivitték. Reményei szerint a kormány is majd 
be tud segíteni.
Kérte a testület támogatását a körforgalom megvalósításához.

Dr. Dénes Tamás: Ha már elkezdték a munkát, akkor tovább kell folytatni, be kell vállalni az 
előterjesztésben szereplő összeget, mindenféleképpen támogatni kell.

Dr.  Péter  Mihály: Megkérdezte,  hogy  miről  szavaznak,  mi  a  különbözet?  Az 
önkormányzatnak  kell-e  a  közműkiváltást  eszközölni?  Tisztázni  kell,  hogy  mikorra  kell 
elvégezni ezt a munkát?

Tóth Gábor: 2012-ben várható a munka elkezdése, az önkormányzat kötelezettség vállalása 
10 millió forint, de ez az összeg módosulhat lefelé, mivel már elvégeztek munkákat. 
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Szeitz Gábor: A 8-10 millió forintot a tervező számolta ki, amennyiben mi fogjuk elkészíteni 
a járdát, akkor ez a költség csak lejjebb fog menni. Javasolta, hogy a szomszéd települések is 
segítsenek ebben!

Tóth Gábor:  Amennyiben mód lesz rá akkor pályázni is szeretnének erre, de a szomszéd 
településeket is felkérik, hogy támogassák a körforgalom építését.
Dr. Péter Mihály: Megkérdezte, hogy az önkormányzatnak előre el kell-e végezni a munkát? 

Tóth Gábor: Jelenleg csak arról kell dönteni, hogy vállalja az önkormányzat a közvilágítás 
áttervezését, kiépítését, üzemeltetését, valamint a gyalogosjárda kiépítését. 
Igaz, hogy nem áll jó az önkormányzat pénzügyileg, de ezt fel kell vállalni.

Tábik Andrásné: Elmondta, hogy nem tartja jó dolognak, hogy a kötvényterhére megy, de 
még mindig jobb, hogy nem működésre megy el a pénz.

Tóth  Gábor: Felkérte  a  képviselő-testület  tagjait,  hogy  hozzák  meg  döntésüket  az 
előterjesztéssel kapcsolatban, maximum tízmillió forint összegben.

45/2010. (X. 27.) számú Képviselő-testületi határozat

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

Elfogadja, hogy Bag Nagyközség Önkormányzata magára vállalja körforgalom (Bag 3-as és a 
3105-ös  út)  közvilágítás  áttervezésének,  kiépítésének,  üzemeltetésének,  valamint  a 
gyalogosjárda áttervezésének és kiépítésének feladatait maximum: 10 millió forint összegben.
A fenti munkák megvalósítását kifizetése kötvény terhére történik.

Határidő: október 28
Felelős: Tóth Gábor polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Beke Andrea jegyző

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

-k.m.f.-

Tóth Gábor Beke Andrea
polgármester jegyző
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