
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:  Bag  Nagyközség  Önkormányzat  2011.  január  14.  rendkívüli  képviselő-testületi 
ülésén.

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

Meghívottak: Beke Andrea jegyző, Katona András HVB elnök

A  polgármester köszöntötte  a képviselőket  a meghívott  vendégeket.  Megállapította,  hogy 
képviselő-testületi ülés határozott képes.
 
A  Képviselő-testület  6  igen  és  egy  tartózkodással  elfogadta  a  kiegészítésként  javasolt 
napirendi  pontokat  az  alábbi  kiegészítéssel:  a  KEOP-2009-2.2.3/A  „Üzemelő  vízbázisok 
diagnosztikai vizsgálata” c. pályázat kiírása és az egyéb napirendi pontok.

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

Napirendi pont: Előadó:

1.) Dr. Péter Mihály képviselő lemondásának ismertetése Tóth Gábor
polgármester

2.) A Helyi Választási Bizottság mint mandátum vizsgáló bizottság Beke Andrea
      beszámolója jegyző

3.) Antal István Lászlóné képviselő eskütétele Tóth Gábor
polgármester

4.) Bizottsági tag összetétel módosítása Beke Andrea
jegyző

5.) KEOP-2009-2.2.3/A „Üzemelő vízbázisok diagnosztikai vizsgálata” Tóth Gábor
     c. pályázat kiírása polgármester

6.) Egyéb Tóth Gábor
polgármester



1.)     Napirendi pont:    Dr. Péter Mihály képviselő lemondásának ismertetése

Tóth Gábor: Tájékoztatásul felolvasta a képviselő úr lemondó nyilatkozatát. „Alulírott Dr. 
Péter  Mihály  (szül.:  Gödöllő,  1957.  december  08.  anyja  neve:  Boda  Erzsébet)  Bag 
Nagyközség Önkormányzata képviselő testületének tagja, a Nemzeti Földalapról szóló 2010. 
évi LXXXVII. Tv. 14. § (3) bekezdés a) pontja értelmében – tekintettel a helyi önkormányzati 
képviselők  jogállásának  egyes  kérdéseiről  szóló  2000.  évi  XCVI.  Tv.  2.  §  és  3.  § 
paragrafusaira –testületi tagságomról 2011. január 12. napjától kezdődően lemondok.”

2.)     Napirendi pont  :    A HVB mint mandátum vizsgáló bizottság  beszámolója.

Tóth Gábor: Felkérte Katona Andrást, hogy tegye meg szóbeli tájékoztatóját.

Katona András: Köszöntötte a képviselő-testület tagjait. Tájékoztatójában elmondta, hogy a 
Helyi  Választási  Bizottság  ülést  tartott  2011. január  13-án,  melynek  napirendi  pontja  volt 
Antal István Lászlóné képviselő-jelölt felkérése, mivel a 2010. évi helyhatósági választások 
során a listán következő legtöbb szavazatott érte el, mely 463 db volt.
Antal István Lászlóné nyilatkozatában elvállalta az önkormányzati munkában való részvételt, 
mint képviselő.
Ezután a Helyi Választási Bizottság meghozta mandátum megállapító határozatát.

3.)     Napirendi pont:    Antal István Lászlóné képviselő eskütétele

Tóth Gábor: Felkérte Antal István Lászlónét, hogy tegye le képviselői esküjét.

Antal  István  Lászlóné: „Én  Antal  István  Lászlóné  esküszöm,  hogy  az  Alkotmány  és  a 
választásra, népszavazásra és népi kezdeményezésre vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit 
megtartom és  megtartatom.  Tisztemet  és  megbízatásomat  Hazám javára,  legjobb tudásom 
szerint, lelkiismeretesen teljesítem. Isten engem úgy segéljen!”

4.)     Napirendi pont:    Bizottsági tag összetétel módosítása

Tóth Gábor: Felkérte a jegyzőnőt, hogy a napirendi ponttal mondja el szóbeli kiegészítését.

Beke Andrea: A kiadott  előterjesztésben Antal  István Lászlóné két bizottság  tagja lenne, 
melyek a következők: Szociális, egészségügyi, oktatási, kulturális és sportbizottság, valamint 
a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság, ezeknek a bizottságoknak a tagja volt Dr. Péter 
Mihály  képviselő  úr.  A  testületnek  határozatban  kell  elfogadnia,  mivel  ez  az  SZMSZ 
függelékeként szerepel.

Varga András: Elmondta,  hogy többször nem sikerült összeülnie a szociális  bizottságnak, 
mivel nem voltak határozatképesek. Továbbá a Szociális bizottságba nem voltak megszavazva 
sem ő, sem Dr. Péter Mihály képviselő úr. 
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Javaslatként  elmondta,  hogy  a  bizottsági  munkáért  nem  kellene  tiszteletdíjat  fizetni,  aki 
szívesen dolgozik a  falujáért  az  jöjjön el  díjazás  nélkül,  továbbá elég  lenne,  ha csak egy 
külsős tag lenne.

Beke Andrea: Tájékoztatásul elmondta, hogy a bizottság összetételénél az a törvény, hogy 
eggyel  több  képviselőnek  kell  lennie,  mint  külsős  tagnak.  Viszont  amikor  már 
megválasztották a tagokat, akkor egyenlő szavazattal rendelkeznek.

Balázs János: Elmondta, hogy négy képviselő és két külsős tag van a Szociális bizottságban 
és ez páros szavazat.

Beke  Andrea: Az  nem  baj  ha  páros  a  tagság  száma.  A  tiszteletdíj  fizetésről,  pedig  a 
képviselő-testületnek rendeletben kell dönteni, hogy a külsős tagnak fizetnek-e vagy nem, a 
képviselők ezért nem kapnak tiszteletdíjat.

Tóth Gábor: Felkérte Varga Andrást, hogy írásban terjessze elő javaslatát és a következő 
ülésen döntenek róla.

Antal Istvánné: Szerinte jók a külsős tagok, mert több helyről van rálátásuk, az a jó ha minél 
többen vannak.

Tóth Gábor: Elfogadhatónak tartja, hogy költségtérítést kapjanak a bizottsági tagok.

Tábik Andrásné: Elmondta, hogy soha nem tett azért szemrehányást, hogy mennyit  tett a 
faluért, neki is volt telefonköltsége, stb.

Varga András: Megtegyék-e vagy nem ez a kérdés. Az átvilágító azt fogja mondani, hogy 
építsék le.

Dr.  Balatoni  Gyöngyi: Tájékoztatásul  elmondta,  hogy  volt  olyan  bizottsági  ülés,  ahol  a 
képviselő  sem jelent  meg.  A  külsős  tagokra  pedig  azért  van  szükség,  hogy  a  megfelelő 
feladatra szakembereket találjunk, mivel szakmabeli kérdésekben ők tudnak segíteni.

Tóth Gábor: Javasolta,  hogy adják meg a bizottságoknak a bizalmat.  Mivel az SZMSZ-t 
módosítani kell, helyre lehet tenni benne a tiszteletdíjat is.
Ezután felkérte a testületet,  hogy hozzák meg döntésüket Antal István Lászlóné bizottsági 
tagságáról.

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

1/2011. (01.14.) 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 Antal István Lászlóné képviselő bizottsági tagságait az alábbi 
bizottságokba: 
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- Szociális, Egészségügyi, Oktatási, Kulturális és Sportbizottság
- Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Gábor polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Beke Andrea jegyző

5.) Napirendi pont: KEOP-2009-2.2.3/A „Üzemelő vízbázisok diagnosztikai vizsgálata” 
c. pályázat kiírása 

Tóth Gábor: Galga-mente Ivóvízkészletet  védő- és megőrző társulás pályázatott  adott be, 
melyre  hiánypótlást  kérnek  a  társult  önkormányzatoktól,  amelyben  nyilatkozni  kell,  hogy 
turai vízbázist legalább 5 évig fenntartják és üzemeltetik.

Tábik  Andrásné: Megkérdezte,  hogy  nem  fognak-e  úgy  járni,  mint  a  szemétszállítás 
ügyében?

Tóth Gábor: Nem fognak úgy járni, majd felkérte a képviselő-testület tagjait, hogy hozzák 
meg döntésüket.

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

2/2011. (01.14.) 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  kinyilatkoztatja,  hogy  a  Környezet  és  Energia  Operatív  Program 
keretében kiírt KEOP-2009-2.2.3/A „Üzemelő vízbázisok diagnosztikai vizsgálata” c. tárgyú 
pályázat  nyertessége  és  a  projekt  megvalósulása  esetén  a  turai  vízbázist  legalább  öt  évig 
fenntartja és üzemelteti.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Gábor polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Beke Andrea jegyző, pénzügyi csoport

6.)     Napirendi pont:    Egyebek

Varga András: Elmondta nem érte váratlanul, hogy Antal Istvánné bekerült a testületbe, már 
két hónapja tudta, hogy be fog kerülni.
Következő  a  problémája,  hogy  a  Pénzügyi  Bizottság  határozatát  semmibe  véve,  pályázat 
nélkül kijelölték a kultúrház gondnokát. 
Egy választópolgár felkérte, hogy mondja el az alábbi problémát. 
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(Olyan  személyes  az  új  képviselő  személyét  érintő  bejelentés  -  amely  üzleti  érdeket  és 
személyjogot sértett– hangzott el, amely indokolttá tette a testületi ülés felfüggesztését.)

Tóth Gábor a képviselő-testületi ülést felfüggesztette 17,45órakor.

Tóth Gábor a képviselő-testületi ülést folytatta 18,00 órakor.

Tábik Andrásné:  Megkérdezte  igaz-e,  hogy a művelődési  házban Katona Éva dolgozik-e 
már négy órás munkaidőben?

Tóth Gábor: Nem igaz. Az átvilágító megkezdte a munkát, melyre megbízást adott a testület. 
A művelődési háznál van egy átalakítás személyi ügyekben. 2010-ben megszűnt a gondnoki 
állás,  a  büfé  működési  engedélyét   Mondok  Ervin  visszaadta.  Betegség  miatt  ellátatlan 
falugondnoki teendőket végzi el Mondok Ervin.
A művelődési  ház  gondnoki  státuszára  volt  két  jelentkező,  azért  került  a  választás  Antal 
István Lászlóra, mert a szakmai képesítéseibe benne van a kazánkezelői képesítés, a másik 
jelentkezőnek  csak  kárpitosi  végzettsége  van.  Felel,  mint  jó  gazda  az  ott  lévő  dolgokért. 
Katona  Évával  kapcsolatban  vannak  elképzelések.  Szeretné  a  művelődési  ház  vezetői 
tevékenységével megbízni, véleménye szerint alkalmas rá.

Tábik Andrásné: Nincs ellene kifogása, Katona Éva munkáját a színjátszó körön keresztül 
megismerte.  Rátermett,  tehetséges  fiatalembernek  tartja,  ezért  szerette  volna  a  kulturális 
bizottságban látni. Hozzátette, hogy meg kell oldani a művelődési ház vezetését, hogy a falu 
kulturális élete ne sorvadjon el.

Tóth Gábor: Több nyilatkozatában elmondta azt  az idézetet,  amelyet  ismerősei  mondtak, 
hogy „gazdagok vagytok Ti bagiak” utalva ezzel a kulturális gazdagságára a falunak. Jó volna 
a művelődési ház felújítását is megvalósítani, de ez pályázati kiírás kérdése.

Balázs  János: Szemétszállítás  ügyben  többen  megkeresték,  114  lakó  jelezte  felé,  hogy 
szeretné 60 literes kukát, van-e rá mód? Lehetne-e személyre bontani a szemétszállítási díjat, 
amely a mennyiséget takarná?

Tóth Gábor: Mindent  az anyagi  helyzet  motivál.  Jelen pillanatban  a  Zöldhíd küldött  3,5 
millió forint kifizetésére felszólítást. Ugyanezt a környék települései is megkapták. 

Bejelentette,  hogy  jövő  héttől  szabadságon  lesz  –  helyette  Dr.  Balatoni  Gyöngyi  
alpolgármester lesz,  akinek  teljes jogkörrel van meghatalmazása.

Tájékoztatta még a testületet, hogy a Zöldhíd Kft ügyében több önkormányzattal összefogva 
bírósághoz fordul.

Tóth-Ilkó  Mihályt  Kartal  polgármesterét  mint  a  térség  országgyűlési  képviselője  felkérte, 
hogy járjon el és fogja össze egy mikro térség kialakítását a szemétszállítás megoldására.
Ezzel kapcsolatban tájékoztatta a testületet,  hogy a Zöldhídtól egységes szerkezetbe foglalt 
társulási szerződést kíván bekéretni, valószínű hogy ez is csak bírósági úton történhet.
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Elmondta  még,  hogy  a  faluból  kiszállítandó  szemét  mennyiségéről  mérlegjegyet  kér  a 
szolgáltatótól.

Varga András: Tájékoztatta a testületet, hogy az AVE a vállalkozókkal kötött szerződést.

Tóth Gábor: Tudomása  van az önkormányzatnak  erről,  a vállalkozók önállóan köthetnek 
szerződést, nincsenek az önkormányzati szolgáltatási szerződéséhez kötve.

Tábik Andrásné: Jelezte, hogy a művelődési házban  nem lehet rendezvények alkalmával 
még egy pohár vizet sem kapni, mivel nincs büfé. 

Tóth Gábor: Elmondta, hogy a büfét Mondok Ervinné üzemeltette és a működési engedélyt 
visszaadta, a büfé berendezése pedig a saját tulajdona.
Tájékoztatta még a testületet arról, hogy a művelődési házban nem volt leltár, most készültek 
el az eszközleltárral. 
Ahhoz, hogy a büfét üzemeltetni tudják a törvényben előírt feltételeket meg kell tartani, amely 
egy komoly előmunkát igényel. 
Annak  örülne,  ha  lenne  Bagon  olyan  vállalkozó,  aki  időszakosan  ki  tudna  települni  a 
rendezvényekre.

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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