
 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:  Bag Nagyközség Önkormányzat 2010. december 22. 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

A  polgármester köszöntötte  a  képviselőket  a  meghívott  vendégeket,  a  helyi  médiát. 
Megállapította, hogy az ülés határozat képes, majd ismertette a napirendi pontokat és kérte 
annak elfogadását.

Tábik Andrásné: Javasolta, hogy vegyenek fel egyéb napirendi pontot is, mert hozzászólása 
lenne.

A Képviselő-testület 6 igen és egy tartózkodással elfogadta a napirendi pontokat.

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

Tárgy:    Előadó:

1.) Bag Nagyközség területén 2011. évre meghatározandó Tóth Gábor
      Vízhasználati díjak             polgármester

 2.) Bag Nagyközség területén 2011. évre meghatározandó Tóth Gábor
       Csatornahasználati díjak polgármester

3.) Bag Nagyközség területén 2011. évre szemétszállítási Tóth Gábor
     díj polgármester

4.) Bag Nagyközség Önkormányzat 2011. évi étkezési Tóth Gábor
      térítési díjai polgármester

5.) Egyebek Tóth Gábor
polgármester



1.) Napirendi pont:   Bag Nagyközség területén 2011. évre meghatározandó
                          Vízhasználati díjak 

Tóth Gábor: Az önkormányzat megkapta a Viziközműtől a 2011. évi víz és csatornadíjakról 
szóló anyagot.  A díjak emeléséről  társulási  ülésen  döntenek,  mely az infláció  mértékével 
történt. Felkérte a képviselőket, hogy amennyiben van kérdésük, véleményük azt tegyék fel.

Dr.  Péter  Mihály: Felhívta  a  figyelmet,  hogy  ennél  sokkal  bővebb  tájékoztató  anyagot 
szoktak kapni. Szeretné látni a vízmű gazdálkodását is.

Beke Andrea:  Sajnos  későn kapta meg az önkormányzat az anyagot és ezért nem tudtak 
bővebb anyagot kiküldeni.

Tóth Gábor: Felkérte a képviselő-testület tagjait, hogy hozzák meg döntésüket a 2011 évi 
vízdíjról.

Bag  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  6  igen  és  egy  tartózkodás  mellett 
megalkotta a 7/2010. (XII.22.) számú Bag Nagyközség területén 2011 évre meghatározott 
víz használati díjakról szóló rendeletét.

7/2010.(XII.22.) sz. rendelete

Bag Nagyközség területén 2011. évre  meghatározott víz
használati díjak

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. január 1-től a település területén az 
alábbi vízhasználati díjakat határozza meg:

Vízdíj fajtája 2011. évi vízdíj

Lakossági vízfogyasztás díja
6 m3/2 hó mennyiség          = 219 Ft/m3

6 m3/2 hó mennyiség felett = 273 Ft/m3

Közületi vízfogyasztás díja 349 Ft/m3

Jelen rendelet hatályon kívül helyezi a 17/2009. (XII.10.) sz. Vízdíj rendeltet.

A rendelet 2011. január 01-től lép hatályba.
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A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik a helyben szokásos módon.

2.)Napirendi pont: Bag Nagyközség területén 2011. évre meghatározandó  
csatornahasználati díjak 

Tóth Gábor: A  csatornadíj  használati  díjakat  is  az  infláció  mértékével  emelték,  melyről 
szintén  a  társulási  ülésen született  döntés,  felkérte  a  képviselőket,  hogy szavazzák meg a 
2011. évi díjat.

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen és egy tartózkodással megalkotta 
a 8/2010. (XII.22.) számú Bag Nagyközség területén 2011. évre meghatározott csatorna 
használati díjakról szóló rendeletét.

8/2010.(XII.22.) sz. rendelete

Bag Nagyközség területén 2011. évre  meghatározott csatorna
használati díjak

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. január 1-től a település területén az 
alábbi csatornadíjakat állapítja meg. 

Lakossági csatornadíj 208.- Ft/m3

Közületi csatornadíj
279.- Ft/m3

Szippantott szennyvíz ürítési díja                             515.- Ft/m3

Jelen rendelet kívül helyezi a 18/2009. (XII. 10.) számú csatornadíj rendeletet.

A rendelet 2011. január 01-től lép hatályba.

A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik a helyben szokásos módon.

3.) Napirendi pont: Bag Nagyközség területén 2011. évre szemétszállítási  díj 

Tóth Gábor: Ismertette a jelenlévőkkel, hogy több mint harminc önkormányzat benne van, 
hogy más szállítóval oldja meg a szilárdhulladék elszállítását. Elfogadhatatlannak tartja, hogy 
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duplájára  akarják  emelni  a  szemétszállítási  díjat.  Kartal  polgármestere  képviseli  a  térség 
önkormányzatait. 
Köszöntötte Petrik Ákost és felkérte, hogy mondja el szóbeli kiegészítését ebben az ügyben.

Petrik  Ákos:  Négy  éve  foglalkozik  közbeszerzésekkel  és  szakosodott  a  hulladék 
közbeszerzésre.  Tapasztalatai:  szolgáltatók  rákényszerítették,  hogy  megtanulja  a  szakmai 
szabályozásokat és rendeleteket is megtanulja. 
A hulladékgazdálkodási törvényben is módosulás várható, mely több törvény módosulást is 
maga után vonza.
Pillanatnyilag  a  kommunális  adó  felsőhatára  nem  teszi  lehetővé,  hogy  kommunális  adó 
formájában szedje be a település a díjat. 2009. júliusában be kellett zárni a hulladéklerakó 
helyeket. Több mint 2300 volt és maradt 33 lerakó. A szolgáltatók felosztották egymás között 
a piacot. A szolgáltatók egymást jelentik fel.
Előtérbe  került  a  közbeszerzési  eljárás  ellenőrzése,  a  KEHI  is  elővette  a  hulladékos 
közbeszerzések ellenőrzését.
A törvény kimondja, hogy el kell időben indítani a közbeszerzési eljárást. A Zöldhíd régiónál 
úgy nyilatkoztak, hogy az önkormányzatoknak szerződést kell velük kötni.
Elmondta, hogy a településen már a vállalkozók megkapták az AVE szerződés tervezetét.
A vállalkozó nem köteles a települési szállítóval szerződést kötni. Elvileg bárkivel szerződést 
köthet.
Ökörteleki telep a hulladékártalmatlanításra jött létre. 
A Kaposvár ajánlata jelenleg alacsonyabb kb. 21 ezer forintba fog kerülni háztartásonként. 
Csodákat nem lehet várni a szolgáltatótól, kérdés, hogy mennyire hajlandóak a nyereségből 
leadni. Ahhoz, hogy a rendszer működjön fontos, hogy bizonyos tonna kerüljön be.
Javasolta, hogy nyílt eljárással válasszanak szolgáltatót. 

Tóth Gábor: Megköszönte az ismertetőt. Elmondta, hogy a Zöldhíd árai harmincezer forint 
fölött  van,  de erről  nem kaptak mélységi  ismertetőt,  nem hajlandóak kiadni  a  szerződést, 
amennyiben a lakosság majd nem tud fizetni, azt az önkormányzatnak kell kifizetni. 

Dr. Péter Mihály: Nem tudni,  hogy a Zöldhíd Kft-t  ki  hozta  létre.  Jelentős  manipuláció 
folyik  ebben  az  ügyben  és  átláthatatlan.,  nem látja,  hogy  kifizeti  ki  a  különbözetet.  Fél 
információk vannak nem lehet tudni, hogy mit, hová szállítanak. Azt látni, hogy hatalmas a 
beruházás és az önkormányzatokkal fizettetnek meg mindent. 

Petrik Ákos: Javasolta, hogy a jelenlegi szállítóval kössenek szerződést, hogy az AVE ne 
tudja megtámadni.

Tóth Gábor: Megfizethető árakat szeretnének, több szinten próbálta, hogy ezt átvilágítsák. 
Január 1-től gondoskodni kell a hulladékszállításról, úgy tudja, hogy Kaposvárral félévre lehet 
szerződést kötni.
Felkérte  a  képviselőket,  hogy  hozzanak  olyan  határozatot,  hogy  a  közbeszerzési  eljárás 
elindításáig, annak lefolytatásáig az AVE a jelenlegi árral szállítsa el a szilárdhulladékot.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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54/2010. (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: 

A Képviselő-testület a közbeszerzési eljárás elindításáig és annak lefolytatásáig az AVE-t bízza 
meg a kommunális hulladék szállításával a 2010. évben meghatározott díjszabás mellett.

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth Gábor polgármester

Végrehajtásban közreműködik: Beke Andrea jegyző

Tóth Gábor: Megkérte a képviselőket, hogy bízzák meg Petri Ákost a közbeszerzési eljárás 
lebonyolításával, melynek értéke kétszázezer forint, plusz ÁFA.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

55/2010. (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: 

A Képviselő-testület megbízza Petri Ákost, hogy a kommunális hulladék szállítás ügyében a 
közbeszerzési  eljárást   a  dokumentumok  előkészítésétől  az  eljárás  lefolytatásának  végéig 
végezze el,  200.000 Ft+ÁFA/dokumentum értékben.

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth Gábor polgármester

Végrehajtásban közreműködik: Beke Andrea jegyző

4.) Napirendi pont: Bag Nagyközség Önkormányzat 2011. évi étkezési térítési díjai

Beke Andrea: A rendelet tervezetben az óvodai étkezés 445.- Ft, napközi étkezés 620.- Ft, 
iskolai ebéd 445.- Ft, felnőtt  étkezés 705.- Ft, mely összege 25 % ÁFÁ-t tartalmaznak. A 
térítési díjak január 1-től lennének bevezetve.
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Varga András: Törvényellenesnek tartja az óvoda konyha kiadását.  A pénzügyi  bizottság 
döntését lesöpörték az asztalról, melyet a bizottság elnöke is aláírt.

Dr.  Dénes  Tamás: Úgy  érzi,  hogy  megszólították  ezzel  kapcsoltban.  Beszélt  a  Jegyző 
Asszonnyal és kérte, hogy vegye fel a kapcsolatot a végelszámolóval és kérje el azokat az 
információkat, amelyekre szükségünk van. A végelszámolónál nem jelentkezett a Dropp és 
Társa  cég  képviselője,  nem  tette  meg  azokat  az  intézkedéseket,  amelyek  szükségesek  a 
további működéséhez.  Arra van lehetőség, hogy a társaság működjön tovább, de meg kell 
kérni a korábbi tagok hozzájárulását, ez nem történt meg. Úgy gondolja, hogy Bag község 
ehhez a jogsértéshez nem adhatja nevét. 
Nincs jog alapja a Dropp és Társa Bt.-nek a működéshez.

Varga András: A bizottság úgy döntött, hogy a Qality Kft-t meg kell hívni, aki garantálta a 
meglévő árakat a kiírásnak megfeleltek, a pályázata be lett nyújtva, de nem vették át tőlük. A 
berendezés a Dropp Bt-é. Karácsonyi ellátás kerül veszélybe a bagi embereknél. Arról volt 
szó, hogy újra összehívják a pénzügyi bizottságot.

Beke Andrea: Tájékoztatásul elmondta, hogy a bizottsági ülést az elnök hívja össze

Dr. Dénes Tamás: Azon a bizottsági  ülésen,  amikor  erről tárgyaltak arról volt  szó, hogy 
kaptak egy negyed információt a Dropp cégről. A végelszámolótól kapott információ szerint a 
minimális együttműködést sem tette meg. 

Balázs  János:  Abban  maradtak,  hogy   Dropp  Gábor  felveszi  a  felszámoló  biztossal  a 
kapcsolatot és a hozzájárulásával tovább működhet a cég, megadták az esélyt.

Beke Andrea: Elmondta, hogy a végelszámoló feljelentette a VPO-nál mert nem vette fel 
vele a kapcsolatot. 
A konyha Dropp Gáborral együtt átadásra került , melyet  lepecsételtünk. A jegyzőkönyvet 
elküldték a végelszámolónak, hogy ne küldje el a feljelentést a VPO-nak. Úgy tudja, hogy 
Dropp Gábor a két ünnep között elmegy a végelszámolóhoz.
A  december  02.-án  megtartott  ülésen  a  képviselő-testület  elfogadta  az  EVER-FOOD 
Vendéglátóipari és Kereskedelmi Kft-t a konyha üzemeltetésére, azzal a feltétellel, hogy az 
ott dolgozókat és a jelenlegi üzemeltetőt mint konyhavezetőt alkalmazza.

Tóth Gábor: A testületi ülés után került elő a Qality neve, előtte nem. Az önkormányzatnak a 
szolgáltatást kell biztosítani.

Dr. Péter Mihály: Legalizálhatta volna a dolgot, számára teljesen érthetetlen, hogy ez miért 
következett be, továbbá miért pályáztatta meg az önkormányzat a konyhát. Úgy érzi, hogy 
elbeszélnek  egymás  mellett.  Arról  volt  szó,  hogy  egy  bagi  vállalkozót  fognak  felvenni. 
Legjobb ajánlatot adott korábban a Qality 94 az előző pályázatnál, csak a fizetési határidőket 
rosszul adta és nem a pályázati kiírásnak megfelelően. 
Tudni akarja, hogy mi az igazság, szeretne tisztán látni. Megkérdezte, hogy mi a helyzet és 
mennyire kezelhető?

Tóth  Gábor: Egy  éven  keresztül  azon  próbálkozott,  hogy  törvényes  keretek  között 
megadhassák a lehetőséget.
Megtörtént a szerződés az új vállalkozóval, január 03-val elkezdik a munkát.
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Beke Andrea: Nem taktikáztak, a két ünnep között  megtörtént az átadás-átvétel. Elmondta, 
hogy minden  probléma  nélkül  ment  az  átadás-átvétel,  nem volt  vita  az  önkormányzat  és 
Dropp úr között.

Balázs János:  Elmondta,  hogy ha a rendezvényeket  nem adja át,  akkor egy félévnél  nem 
marad tovább az új vállalkozó. 

Dr. Balatoni Gyöngyi: Kétszer eredménytelen volt a pályázat, mind a kettőnél pályázott az 
Evefood a Qality nem adott be jó pályázatot, elbírálhatatlan volt. 

Tábik Andrásné: Azzal van a Problémája, ha kimegy az utcára és vele szemben jönnek a 
választók és megkérdezik, hogy miért nem bagit választottak. 

Tóth Gábor: Felkérte a Jegyző Asszonyt,  hogy készítsen elő egy anyagot,  amely a helyi 
újságban megjelenik.

Balázs János: Megjegyezte,  hogy bagi vállalkozó nyerte  el az iskolát  és még sem a bagi 
vállalkozóktól vásárolt – ennyit a bagi vállalkozókról.

Tóth Gábor: Megköszönte a hozzászólásokat majd felkérte a képviselőket, hogy hozzák meg 
döntésüket az étkezési térítési díjjal kapcsolatban.

Bag  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megalkotta  5  igen  és  kettő  nem 
szavazattal  a 9/2010.(XII.22.) számú Étkezesi Térítési Díjakról szóló rendeletét.

9/2010.(XII.22.) sz.rendelete

ÉTKEZÉSI  TÉRÍTÉSI  DÍJAKRÓL

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

Az étkezési térítési díjak 2011. január 1-től  a következők:

Óvodai étkezés 356,- Ft + 25% ÁFA=445,-Ft
Napközis étkezés 496,- Ft   +25% ÁFA= 620,- Ft

Iskolai ebéd 356,- Ft +25% ÁFA= 445,-Ft
Felnőtt étkezés 564,- Ft +25% ÁFA=705,- Ft
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5.) Napirendi pont: Egyebek

Tábik Andrásné:  Kérte a Jegyzőnőtől, Polgármestertől, hogy szeretnének értesítést kapni a 
két ülés között tett intézkedésekről. Például csomagokat kaptak, amelyről nem tudott és nem 
tudja tájékoztatni a választóit.
Kérte, hogy a testület tudjon róla, ha új dolgozót vesznek föl, ne gondolkozzanak azon, hogy 
bármely  intézményben  új  dolgozót  vegyenek  föl.  A  bizottsági  ülésekről  jegyzőkönyvet 
szeretne  kapni,  nem  kivonatokat.  Továbbá  jó  lenni  tudni,  hogy  mi  történt  a  bizottsági 
üléseken.
Megkérdezte, hogy mikor lesz munkaterv?

Varga András: Szintén nem tud semmiről, ki van tiltva, addig nem vesz részt a bizottsági 
ülésen amíg a képviselői jogait nem gyakorolhatja. Akadályoztatva van, erről küldött e-mailt 
is a jegyzőnőnek. Kérte, hogy írásban válaszoljon, melyet tíz napon keresztül nem kapott meg 
és utána sem. A héten megjelent a pénzügyi csoportnál, úgy fogadták, hogy nincs idejük rá, 
nem engedték,  hogy ott  foglaljon helyet,  a tárgyalóba  vezettek,  amely egy folyosó  és  ott 
közlekednek.
Megkérdezte, hogy mikor élhet a jogaival?

Beke Andrea: Tájékoztatta a képviselő urat, hogy az ügyintéző asztalához csak az ügyintéző 
jelenlétében ülhet. 
A szociális ügyekkel foglalkozó szobába senkit nem engedhet be. A tárgyaló szolgál mindig 
arra,  hogy  dolgozzanak.  A  pályázattal  dolgozók  is  itt  foglalnak  helyett,  a  könyvvizsgáló 
szintén a tárgyalóban dolgozik. Az ügyintéző asztalához nem ültethet senkit.
Meg kell kérni az ügyfélszolgálatot, hogy akkor ne engedjenek át ügyfeleket a tárgyalón.

Tábik Andrásné: Tizenhat éve képviselő, de eddig ilyet nem tapasztalt.

Mivel nem volt több hozzászólás a polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 
bezárta.

-k.m.f.-

Tóth Gábor Beke Andrea
Polgármester jegyző
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