JEGYZŐKÖNYV

Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2010. december 02. 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
A polgármester köszöntötte a képviselőket a meghívott vendégeket, a helyi médiát.
Megállapította, hogy az ülés határozat képes, egy fő hiányzik Dr. Dénes Tamás képviselő úr.
Felolvasta az írásban kiküldött napirendi pontokat és kérte, hogy kilenceset, az ötös helyére
szeretné átsorolni. Megkérdezte, hogy ezzel a módosítással el tudják-e fogadni a napirendi
pontokat.
A Képviselő-testület 4 igen és 2 nem szavazattal elfogadta a napirendi pontokat.
Napirendi

pontok

Napirend:

Előadó:

1.)Jogi- Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság tagjainak
megválasztása
- határozathozatal -

Beke Andrea
jegyző

2.) Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
- rendelet módosítás -

Beke Andrea
jegyző

3.) Energiatakarékos közvilágítási szerződés
- határozathozatal -

Tóth Gábor
polgármester

4.) Közvilágítási lámpatestek cseréje
- határozathozatal -

Tóth Gábor
polgármester

5.) 2011. évi díjtételek meghatározása
- rendelet alkotás -

Tóth Gábor
polgármester

6.) Bag Nagyközség Önkormányzat 2010. I-III. negyedévi
pénzügyi tájékoztatója
- határozathozatal -

Tóth Gábor
polgármester

7.) Bag Nagyközség Önkormányzat 2011. évi költségvetési
koncepciója – határozathozatal -

Tóth Gábor
polgármester
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8.) Óvoda konyha működtetésére pályázat kiírása
- határozathozatal -

Tóth Gábor
polgármester

9.) Szennyvíztisztító telep 2010. évi bérleti díjának
felhasználása

Tóth Gábor
polgármester

10.) Egyebek

Tóth Gábor
polgármester

1.) Napirendi pont: Jogi- Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság tagjainak megválasztása
Tóth Gábor: Felkérte a jegyzőnőt, hogy tegye meg szóbeli kiegészítését.
Beke Andrea: Tájékoztatásul elmondta kiderült a hanganyagból, hogy a Jogi- Ügyrendi
Bizottsági tagok megválasztásánál Dr. Dénes Tamás és Dr. Péter Mihály képviselők
egyenkénti szavazása kimaradt.
Kérte a testület tagjait, hogy ezzel kapcsolatban hozzák
Varga András: Dr. Dénes Tamás szerinte nem tud részt venni a bizottság munkájába, Tamás
helyett javasolta Dr. Péter Mihályt elnöknek.
Tóth Gábor: Nélküle erről nem lehet dönteni. Egy későbbi időpontra átteszik.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta, hogy egy későbbi időpontban tárgyalnak a
Jogi- Ügyrendi és Közbiztonság tagjairól.
2.) Napirendi pont: Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása - rendelet alkotás Beke Andrea: Felkérte a testületet, hogy az SZMSZ módosításáról alkossanak rendeletet,
amelynek a mellékletében szerepel a megválasztott három bizottság. Erről a testület már
előzőleg hozott egy határozatot.
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen és egy tartózkodással elfogadta a
6/2010. (XII.02.) számú Szervezeti Működési Szabályzatát, mely módosítja a 7/2007.
(10.01.) számú SZMSZ rendeletet.
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3.)Napirendi pont: Energiatakarékos közvilágítási szerződés
Tóth Gábor: Felkérte a műszaki előadót, hogy mondja el szóbeli kiegészítését az
előterjesztéssel kapcsolatban.
Szeitz Gábor: Tájékoztatta a testület tagjait, hogy jelenleg az ÉMÁSZ-al áll szerződésben az
önkormányzat. November 24-ig le kellett volna adni, hogy melyiket fogadja el az
önkormányzat. Számításai szerint kb. 207.000 Ft-os spórolást jelent tíz hónapra. Februári
kezdéssel lehetne váltani.
Tóth Gábor: Témához tartozik hogy volt egy ilyen kezdeményezés az aszódi testület
részéről, miszerint az önkormányzatok tömbe jelenjenek meg, sajnos ez nem jutott el az
önkormányzatokhoz.
Felkérte az új műszaki előadót, hogy ezzel kapcsolatban a szomszéd önkormányzatok
összehangolására szerkesszen levelet arra vonatkozóan, akarnak-e ilyen közösséget.
4.) Napirendi pont: Közvilágítási lámpatestek cseréje

Szeitz Gábor: A polgármesteri hivatalt felkereste lámpatestek cseréjére ajánlattal a TIVI Kft.
A közvilágítási lámpatestek LED technológiájúak lennének a jövőben. Ennek világítása nagy,
megtakarítást jelenthet a településnek, hiszen kisebb fogyasztású világító testekkel
ugyanolyan, vagy nagyobb teljesítményt lehet elérni. Ebben a témában tárgyaltak a Pénzügyi
és a Településfejlesztési bizottságok, javaslatuk, hogy az önkormányzat térjen át a LED
technológiaára való átszereléshez.
Elmondta még, hogy a lámpatestek az ÉMÁSZ-é, ők a karbantartók, csak úgy lehet
karbantartani, ha ezeket a lámpatesteket kiváltják.
Tóth Gábor: Javasolta, hogy tételesen vizsgálják meg a lehetőséget. Tisztázni kell azt is hogy
melyik szolgáltató a jobb.
Javasolta a testületnek, hogy a bizottság vizsgálja meg a lehetőségeket és később térjenek
vissza a témára.
Balázs János: Elmondta, hogy a pénzügyi bizottságon tárgyalták és abban maradtak,
amennyiben pályázatni lehet, majd akkor visszatérnek rá.
Javasolta, hogy napolják el a napirendi pontot.
Tóth Gábor: Javasolta a testületnek, hogy a jelenlegi szolgáltatónál maradjon az
önkormányzat és majd egy év múlva változtassanak szolgáltatót.
A Képviselő-testület 4 igen és 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
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46/2010. (XII.02.) 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 Közvilágítási energia szerződést és a közvilágítási lámpatestek cseréjére szóló napirendi
pontokat egy későbbi időpontban tárgyalják meg.
Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Gábor polgármester

5.) Napirendi pont: Szennyvíztisztító telep 2010. évi bérleti díjának
Beke Andrea: Javasolta, hogy a Társulási Tanács felé a 2010. évi szennyvíz elhelyezés
bérleti díjának összegét a komposztáló telep megvalósításához szükséges önerőként jelöljék
meg. A bérleti díj megosztásának arányát a társulási megállapodásban rögzített vagyon
arányában javasolta meghatározni.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
47/2010. (XII.02.) számú Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot
hozta:
Aszód-Domony-Iklad-Hévízgyörk-Bag Szennyvíztisztító telep működtetésével kapcsolatos
Önkormányzati Társulás, rövidített neve: Aszód és 4 Társult Önkormányzat Szennyvíztisztító
Telep Tulajdonközössége, kimondja, hogy a 2010. évi tisztító bérleti díj bevételét a felsorolt
vagyonarány szerinti bontásban a Galgamácsa gesztorságával megvalósuló komposztáló telep
beruházáshoz – önerő kiegészítésként – kívánja felhasználni.
Aszód önkormányzat
Ilad önkormányzat
Domony önkormányzat
Hévízgyörk önkormányzat
Bag önkormányzat

40 %
17 %
10 %
15 %
18 %

Megbízza a gesztor település polgármesterét, hogy az üzemeltető – Galgamenti Viziközmű
Kft.- felé intézkedjen a bérleti díj kiszámlázására.
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Határidő: 2010. december 15.
Felelős: Tóth Gábor polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Beke Andrea jegyző

6.) Napirendi pont: 2010. évi díjtételek módosítása
Beke Andrea: Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság 2010. november 23-ai ülésén tárgyalta a
2011 évi díjtételeket. Javasolták a testület felé a lakások bérleti díjának felülvizsgálatát és a
díjak15 %-os emelését. A művelődési ház, tornacsarnok és a művészetoktatási díjakat nem
javasolták megemelni.
Varga András: Tudomása szerint a lakások lelakottak, továbbá úgy tudja, hogy nincs
állagmegóvás a szolgálati lakásoknál. A Hősök tere 1. szám alatt lévő lakásra az
önkormányzat sokat ráköltött.
Tóth Gábor: Egyetértett a képviselő úrral, sajnos a bérleményeket nem a jó gazda módjára
kezelték. A rendőrlakás ügyében közel két éve dolgoznak azzal, hogy legitimálják, mivel még
építési engedély sem volt rá.
Sajnos a két orvosi rendelőt nem egyenlően újították föl. Támogatja a Pénzügyi Bizottság
döntését, úgy hogy vizsgálja felül a Jogi- Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság a
szerződéseket.
Az ÁNTSZ részéről történt megkeresés, hogy javítani kell a Hősök tere 1. szám alatti
rendelőt, ezért lett felújítva, de a szolgálati lakás nem.
Dr. Balatoni Gyöngyi: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az orvosi rendelők és
szolgálati lakások az önkormányzat tulajdonát képezik. Az orvosok kötelessége volt, hogy ott
lakjanak.
Beke Andrea: A bizottsági javaslat is arról szól, hogy felül kell vizsgálni a szerződéseket.
Dr. Péter Mihály: Elmondta, hogy négy éve nem történt meg a bérleti szerződések
felülvizsgálata.
Tóth Gábor: Megkérte a testületet, hogy hozzanak döntést a bérleti díjak szerződés
felülvizsgálásáról és a 15 %-os díj emelésről.
A Képviselő-testület 5 igen és egy tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
47/a/2010. (XII.22.) 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 javasolja a lakbérek és egyéb
bérlemények bérleti díj megállapításának felülvizsgálatát.
A felülvizsgálat után 15 %-os emelést határoz meg a lakbérek tekintetében a vizsgálat
befejezésével egy időben.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Gábor polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Beke Andrea jegyző

Mikro társulás létrehozása – szemétszállítás biztosítására
Beke Andrea: Szemétszállítással kapcsolatban tájékoztatásul elmondta, hogy az AVE
árajánlatot adott be a 2011. évi kommunális hulladékszállításra, 120 literes edényre 36.855
Ft/ház/év
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
48/2010. (XII.02.) 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 Önkormányzata 48/2010. számú határozatával úgy dönt, hogy csatlakozik
Kartal Önkormányzat gesztorságával létrejövő mikro térségi kommunális közszolgáltatási
társuláshoz. A társulás létrehozásának célja a csatlakozott önkormányzatok közigazgatási
területén a szilárd kommunális hulladékok begyűjtés-szállítási közszolgáltatásának
megszervezése. A képviselőtestület jelen határozatával felhatalmazza a polgármestert az
alapító okirat, valamint a csatlakozási szerződés aláírására egyben felkéri a társulásban
történő képviseletre.
Határidő: december 03.
Felelős: Tóth Gábor polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Beke Andrea jegyző, műszaki előadó
7.) Napirendi pont: Bag Nagyközségi Önkormányzat 2010. I-III. negyedévi pénzügyi
tájékoztatója
Tóth Gábor: Felkérte Benke Zoltánnét, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban mondja el
szóbeli kiegészítését.
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Benke Zoltánné: Tájékoztatásul elmondta, hogy a Pénzügyi- Ellenőrzési, Gazdasági,
Vagyongazdálkodási és Települoésfejlesztési Bizottsága november 23.-i ülésén tárgyalta a
2010. I-III. negyedévi pénzügyi tájékoztatót, a bizottság a képviselő-testület felé elfogadásra
javasolta az alábbi főösszegekkel:
-bevételi főösszeg: 491.718 eFt
-kiadási főösszeg:
415.748 eFt.
A szöveges részben igyekezett mindent leírni. A bizottság is megtárgyalta a bevételeket,
aggasztó a saját bevételek mutatója, sajnos a telkeket nem tudta értékesíteni az önkormányzat.
Elmondta még, hogy az ÁFA bevétel mutat torzképet. A 218 %-os ÁFA bevétel a technikai
könyvelés miatt, fordított adózás ÁFA bevételét mutatja.
Összességében nézve időarányosan teljesítette az önkormányzat a bevételeit, mely 75 % lett, a
működési kiadások pedig 75 %.
Dr. Péter Mihály: Megkérdezte, hogy a versegi kamattal mi van? Van-e erre megállapodás?
Tóth Gábor: Tájékoztatta a testületet, hogy Verseg önkormányzata átutalta a kölcsön
összegét, még a késedelemi kamat van hátra.
Dr. Péter Mihály: Úgy tudja, hogy a 70 millió óvadékhoz nem lehet hozzányúlni! Miből lesz
törlesztve, folyószámlából, vagy hitelből?
Volt testületi döntés a tízmillió forint elkülönítésre, mely a körforgalomhoz kell, ez most a a
hetvenmillió forintra van beterhelve, vagy a fölött van?
Amit a VÁTI küldött az már el lett költve? Mekkora a költségvetési hiány és miből lesz
pótolva?
Benke Zoltánné: Szeptember 15-e a gépjárműadó és az iparűzési adó befizetése, de azóta is
folyamatosan érkeznek az elmaradt adók. A mostani állapot szeptember 30.-i, majd az
évzárásnál tudnak pontos számot mondani.
Tóth Gábor: Megköszönte a hozzászólásokat és kérdéseket, majd felkérte a képviselőket,
hogy hozzák meg döntésüket a beszámolóval kapcsolatban.
A Képviselő-testület 5 igen és egy nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
49/2010. (XII.02.) 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 Nagyközségi Önkormányzat 2010. I-III. negyedévi pénzügyi tájékoztatóját az alábbi
főösszegekkel fogadta el.
- Bevételi főösszeg:
- Kiadási főösszeg:

491 718 eFt
415 748 eFt
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Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Gábor polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Beke Andrea jegyző

8.) Napirendi pont: Bag Nagyközség Önkormányzat 2011. évi költségvetési
koncepciója
Tóth Gábor: Felkérte Benke Zoltánnét, hogy mondja el szóbeli kiegészítését az anyaggal
kapcsolatban.
Benke Zoltánné: Tájékoztatásul elmondta, hogy a 2011 évi költségvetési koncepciót is
megtárgyalta a bizottság, melyet elfogadásra javasolt a testület felé.
Nagy szükség lenne saját bevételekre, mivel az állami támogatás összege nem fogja fedezni a
béreket sem. Az önkormányzat saját bevételét az iparűzési adó és a gépjárműadó teszi ki.
Idén ősszel felülvizsgálatra került a sírhely megváltások nyilvántartása, azok anyagi rendezése
folyamatban van. Szeretnék továbbá a 600 hrsz-ú- ingatlan hasznosítását („sarki kocsma”).
Nyolc százalékra csökkentették a civilszervezetek támogatását.
Fontos, hogy annak arányában tervezzenek, hogy a bevételek fedezzék a kiadásokat.
Tóth Gábor: Elmondta, hogy elég nehéz éven van túl az önkormányzat, de még nem ismerik
a jövő évi költségvetési paneleket. Várhatóan az önkormányzatoknál megszorítások lesznek.
Fontosnak tartja pénzügyi átvilágítást az intézményeknél.
Az iskolánál el kell gondolkozni azon, hogy egyházi iskola legyen, ha van erre az egyháznak
nyitottsága. Meg kell nézni a feltételeit.
Reméli, hogy az Árokalján tavasszal elindulnak a befektetések.
Megkérdezte, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban kinek van kérdése, véleménye, javaslata?
Dr. Péter Mihály: Megkérdezte, hogy a képviselő társaknak milyen elképzelése van a
kötvények törlesztésére? Nem egyértelmű a kötvényállomány, hogy most mennyi áll a
rendelkezésre. Nem derül ki a működőképesség. Az intézmények átvilágítása is pénzbe kerül.
A sírhelyek rendezésével kapcsolatban barátságtalan dolognak tartja, hogy halottak napja előtt
lettek az emberek felszólítva. Ki fogja megváltani a 1848-as síremléket? Ipari park talán
2012-be indul be. A 600 hrsz-ú ingatlan bizonyos célra kapta az önkormányzat. Az
állagmegőrzésnél nem látja, hogy honnan lesz előteremtve erre a pénz. Az Aszódi
Kistérséggel kapcsolatban elmondta, hogy nem kellene teljes főállású belsőellenőrt
foglalkoztatni.
Nem látja a kitörési pontokat, nem látja az önkormányzat 2011 évi működését.
Tóth Gábor: Köszöni a kritikát a bagi temetővel kapcsolatban, de rendezni kell a lejárt
sírhelyek ügyét és nem felszólítva lettek az emberek, hanem tájékoztatást kaptak. A temető
gondja, költsége az önkormányzaté. A sírhely ára igen minimális szinten van. Eddig
hatszázezer forintot fizettek be a lejárt sírhelyekre. Meg kell vizsgálni, hogy kiknek a sírhelyét
kell az önkormányzatnak gondozni. Elfogadhatatlannak tartja a ravatalozó állapotát és
szeretné, ha rendbe tudná hozni az önkormányzat.
A sarki kocsmával kapcsolatban elmondta, hogy nem lehet eladni, de bérbe ki lehet adni.
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Balázs János: Ahhoz, hogy a sarki kocsmát hasznosítani tudják, azt először rendbe kell tenni,
amely költséggel jár, megéri-e, mivel nem tudják, hogy mikor térül meg. A telkek
értékesítése: hosszútávon ráfizetésnek tartja. Inkább a költségeket kell csökkenteni, javasolta
civilszervezetek támogatását 15 %-al csökkenteni kell, meg kell nézni, hogy ki kapjon
támogatást. A rétesfesztivál egymillió forintba kerül, megkérdezte hogy jön-e abból annyi
bevétel, hogy megéri-e a szervezése. Pillanatnyilag még a falunapot is kétségesnek tartja,
mivel ezek mind költségek.
Tóth Gábor: Amennyiben a rétesfesztivált nem akarják elfogadja, de a kultúra, a sport
mindig pénzbe került, amennyiben a Muharay, vagy a sport egyesületet nem kívánják
támogatni, az biztos, hogy tartózkodni fog.
Tábik Andrásné: Dr. Péter Mihály képviselő társa már megfogalmazta a kétségeit, mely
benne is megfogalmazódott. Be lehet mindent tervezni, hogy egyensúlyban legyen a
költségvetés, de gyakorlatban nem tudja, hogy fog megvalósulni.
Elég nagy kiadást jelent az önkormányzatnak az átvilágítás, javasolta, hogy az óvoda, iskola
mellett a polgármesteri hivatalt is világítsák át. Van-e erre koncepció, mivel ehhez szakértő
kell, olyan aki fixen megmondja, hogy mit kell tenni. A 2011 évi költségvetést ezek nem
fogják érinteni, el lehet kezdeni és majd esetleg a 2012 évi költségvetésben fog realizálódni.
Nem látja a forrását, hogy a művelődési házra ötmillió forintot fordítsanak. Szigorú
gazdálkodást kell folytatni és csak a kötelező feladatokra kell koncentrálni.
Tóth Gábor: Egyetért az elhangzottakkal, az egész ország nincs „rózsás” helyzetben, amikor
majd meg lesznek a sarokszámok az országos költségvetésből, akkor lehet összeállítani a
költsétgvetést.
Az intézmények átvilágításra javasolta azt a céget, amely Kókát világította át. Az
intézmények átvilágítását kétszázezer plusz ÁFÁ-ért vállalják.
Tábik Andrásné: Érdemes lenne utána nézni, hogy milyen következményei lettek a
településen. Le lehet építeni, de nem tudják, hogy majd milyen kár lesz ebből. Alaposan körbe
kell járni, hogy fognak működni utána az intézmények.
Dr. Péter Mihály: Javasolta az óvoda, iskola, polgármesteri hivatal átvilágítását, erről lehetne
határozatot hozni.
Kérte, hogy a polgármester kezdeményezze a telefonszámlájának lekorlátozását.
Tóth Gábor: Felkérte a képviselő-testületet, hogy az átvilágítással kapcsolatban hozzák meg
döntésüket.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
50/2010. (XII.02.) 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 megbízza Hadnagy Zsolt pénzügyi szakértőt a Bag Nagyközség
Önkormányzata által működtetett polgármesteri hivatal, Arany János Általános Iskola, Iglice
Napköziotthonos Óvoda gazdálkodásának átvilágításával.
Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Gábor polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Beke Andrea jegyző
Beke Andrea: A telefonhasználattal kapcsolatban tájékoztatta testületet, hogy tavaly váltottak
szolgáltatót és egymás között ingyenes telefonálnak, a telefondíjak jelentősen csökkentek.
Tóth Gábor: Ezután kért a 2011 évi költségvetési koncepcióval kapcsolatban.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
51/2010. (XII.02.) 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 elfogadta Bag Nagyközség Önkormányzat 2011. évi költségvetési
koncepcióját.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Gábor polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Beke Andrea jegyző

9.) Napirendi pont: Óvoda konyha működtetése
Tóth Gábor: Tájékoztatta testület tagjait, hogy az óvoda konyhájának működtetését nem
lehet tovább prolongálni. Ismeretei szerint 350 gyermek étkeztetése a tét, a cég akivel
kapcsolatban vannak felszámolás alatt van.
Beke Andrea: Elmondta, hogy a cégnyilvántartás nyilvános és a jelenlegi vállalkozó nem
pályázhat, mivel felszámolás alatt van. Két ajánlat érkezett a hivatalba.
Dr. Péter Mihály: Választ kér, hogy mi alapján lett ez a két pályázó? Úgy tudja, hogy a
Qvality is pályázott.
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Beke Andrea: Az ……….. cég tavasszal későn értesült, így ki lett írva a pályázatból. Volt
olyan aki szombathelyi volt a Qvality nem adott be pályázatot.
Varga András: A legutóbbi bizottsági ülésen jelen volt és ott az hangzott el, hogy adjanak
esélyt Droppnak.
Balázs János: A pénzügyi bizottsági ülésen abban állapodtak meg, hogy megvárják a
hagyatéki eljárás lefolytatását.
Beke Andrea: Pénzügyi Bizottságon is elmondta, hogy November 5-i dátummal számolták
fel a céget, mely november 16.-án emelkedett jogerőre és 17-én volt bent Dropp Gábor akkor
nyilatkozott végelszámolás alatt van, per pillanat a cég a végelszámoló felügyelete alatt van.
Az ügyvéd úrtól kért állásfoglalást, erről melyet nyílt ülésen nem lehet tárgyalni.
Ezután a polgármester zárt ülést rendelt el.

ZÁRT

ÜLÉS

10.) Napirendi pont: Egyebek
Tóth Gábor: Felkérte Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester asszonyt, hogy mondja el szóbeli
tájékoztatóját az Aszódi Kistérségi ülésen elhangzottakról.
Dr. Balatoni Gyöngyi: A Kistérségnek a megye húszmillió forintot nem adott meg az ellátási
feladatok költségére. A feladatokat teljesítették, furcsa módon nem húszmillió forint hiányzik,
hanem csak tízmillió. Bag 3.876.000 forinttal tartozik még. Kartal kérte, hogy a támogatási
forint összegeket ne súlyozás alapján állapítsák meg, hanem feladatokra bontva kéri.
A másik téma a szemétszállítás díj meghatározása volt, amiben Kartal viszi a vezető szerepet
és majd hétfőn ezt tárgyalják meg.
Tóth Gábor: Tájékoztatta a testületet, hogy a húszmillió forintot a megyétől ajándékként
kapta a Kistérség, amelyet meg lehet köszönni.
Például a gödöllői kistérség kijön a normatív támogatásból, az aszódi pedig nem. Ezért kérte
és javasolta, hogy a kistérségi társulást világítsák át.
Beke Andrea: Felolvasta a „Galgamenti Viziközmű Beruházást Lebonyolító és Működtető
Társulás kérését, mely egy technikai módosítás, felkérte a testület tagjait, hogy ezzel
kapcsolatban hozzák meg döntésüket.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
53/2010. (XII.02.) Képviselő-testületi határozat
Bag község Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával jóváhagyja a Galgamenti Víziközmű Beruházást Lebonyolító és Működtető (Üzemeltető) Társulás Társulási
Megállapodásának módosítását:
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II. 2/4. ponttal történő kiegészítés:
„A társulás a beruházás kapcsán beszerzett tárgyi eszközökkel ÁFÁ-s bérbeadási
tevékenységet végez.”
1. A Társulási megállapodás 1. oldalán található felsorolásból a polgármesterek neve
kimarad és átkerül a megállapodás 1. számú mellékletébe.
2. az 1.4. pont helyébe az alábbi szöveg lép: A társulás képviselője: a Társulás elnöke,
Galgamácsa, a gesztor település polgármestere
3. A 3. 6. pontban a pénzügyi bizottság tagjainak felsorolásából a polgármesterek neve
kimarad.
4. 4.1. pont „vagyon” szó helyébe „eszközök” szó kerül
5. 5.2. pont helyébe az alábbi szöveg lép:
A Társulás elnöke: Galgamácsa (Gesztor) település polgármestere
5.3. pont helyébe az alábbi szöveg lép:
A Társulás elnökhelyettese: Aszód Város polgármestere
5.4. pont helyébe az alábbi szöveg lép:
A társulás titkára: Püspökszilágy polgármestere
5.5. pont az alábbiak szerint módosul:
5.5.1. lesz az 5.5. ből
5.5.2. Kötelezettség vállalás aláírásánál az elnök és az elnökhelyettes együttesen ír alá.
Az elnökhelyettes akadályoztatása esetén az elnök mellett második helyi aláíró
Váckisújfalu község polgármestere
5.5.3. Településenkénti teljesítési igazolást az elnök mellett a települések
polgármesteri írják alá. Galgamácsa esetében másodhelyi aláíró az alpolgármester.
6. IX. Társulási megállapodás megszűnése
9.1. marad
7. X. társulási tagság megszűnése
9.2. helyébe a 10.1. lép
9.3. helyében a 10.2. lép
9.4. helyébe a 10.4. lép
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Gábor polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Beke Andrea jegyző
Dr. Péter Mihály: Gyóni János felkérte, hogy olvassa fel levelét Képviselő-testületnek,
amely tartalmazza válaszát az alábbi kijelentésére:
„2010. október 27-i rendkívüli képviselő-testületi ülésen Tóth Gábor a következőket mondta a
személyemre vonatkozó pénzügyi bizottsági külsős tagkéntvaló jelölésemre válaszolva:
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„„Köszönöm szépen a javaslatot, én pedig a magam részéről nem javasolnám, ő volt az aki a
munkatársasként annak idején az elhíresült felszíni csapadékvíz, a bagi nagy árvíz idejében a
huszegynéhány millió forint elsikálásába nevesítsük így valahol, mint a pénzügyi bizottság
vezetője, hát nem tett szóvá hagyott, hogy került miközben akkor táj egy kutyaólat sem vitt el
onnan a víz, húszegynéhánymillió forintot pedig el tudott költeni az akkori testület.
Én viszont elszeretném mondani, hogy ez olyan részemről, és az alpolgármester úr tudna erről
valamit mondani, mert az a pénz annak idején nem oda került ahová kellett volna.””
Gyóni János úgy érezte, hogy a fenti rágalmak sértőek rá nézve.
Tóth Gábor: Nyugodtan tegye meg a megfelelő jogi lépéseket Gyóni úr, mentelmi jogáról
lemond, szívesen áll jogi procedúra elé és akkor tisztázni lehet, hogy kisikálta el a pénzt és
hová? Nyitott ajtókon dörömböl, mivel pont a mai napon döntöttek arról, hogy átvilágítják az
intézményeket.
Úgy gondolja, hogy a falu kétharmada jobboldalra szavazott, egy harmada szavazott balra és
az, hogy a jobboldal hogyan és miként lett megosztva és milyen hátsó paktumok és kik között
köttettek ez egy külön történet.
Mivel nem volt több kérdés, vélemény a polgármester megköszönte a részvételt és az ülést
bezárta.

-k.m.f.-

Tóth Gábor

Beke Andrea

polgármester

jegyző

