
     
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2011. február 11. 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, Benke Zoltánné pénzügyi előadó Hadnagy Zsolt 

A  polgármester köszöntötte  a  képviselőket  a  meghívott  vendégeket,  intézményvezetőket, 
Hadnagy Zsolt  és Kulman Veronika asszonyt, akik az önkormányzat átvilágítását végezték, 
továbbá a Galga TV nézőit. Megállapította, hogy képviselő-testületi ülés határozott képes. 
Ismertette a napirendi pontokat.
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta a napirendi pontokat.

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

Napirendi pont: Előadó:

1.) Galgamenti Viziközmű Beruházás Lebonyolító és Működtető Tóth Gábor
     Társulás javaslata hitelfelvételre  - határozat - polgármester

2.) Házasságkötésekre vonatkozó teendők helyi rendelete Beke Andrea
 - rendelet - jegyző

3.) Iparűzési adó 8/2003. (XI.27.) számú rendeletének módosítása Beke Andrea
- rendelet - jegyző

4.) Településszerkezeti Terv 25/2005. (V.26.) számú határozat Tóth Gábor
     felülvizsgálata - határozat - polgármester

5.) Bag Nagyközség Önkormányzat Helyi Építési Szabályzatáról Tóth Gábor
     szóló 8/2005. (V.26.) önkormányzati rendelet módosítása polgármester

6.) Bag külterület 0118 hrsz-ú ingatlan tulajdonjog szerzése Tóth Gábor
- határozat - polgármester

7.) Bag Nagyközség Önkormányzat 2011. évi Költségvetési Rendelete Tóth Gábor
         - rendelet - polgármester



8.) Egyebek Tóth Gábor
polgármester

1.)  Napirendi  pont: Galgamenti  Viziközmű Beruházás  Lebonyolító  és  Működtető 
Társulás javaslata hitelfelvételre  

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

Dr. Dénes Tamás: Elmondta, hogy a bizottság megvizsgálta a hitelfelvételre szóló javaslatot 
és elfogadásra javasolta a testület felé. Mivel ez egy technikai jellegű dolog kiadással nem 
terheli a költségvetést.

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

3/2011. (02.11.) Képviselő-testületi határozat

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

A Galga-menti Viziközmű Beruházást Lebonyolító és Működtető (Üzemeltető) Társulás által 
megelőlegezendő  beruházói  számlák  ÁFÁ-ját  saját  erőből  kívánja  megoldani.  A  testület 
felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a beruházáshoz az ÁFA finanszírozásához 
szükséges  összeget,  azaz  32 500 000  Ft  folyószámla  hitelre  és  járulékaira  a  Társulási 
megállapodásban meghatározott szavazati arány szerinti készfizető kezességet vállaljon.

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Jegyző

2.)Napirendi pont: Házasságkötésekre vonatkozó teendők helyi rendelete

Beke  Andrea: 2011.  január  1-től  módosult  a  házasságkötésekre  vonatkozó  törvényi 
szabályozás. Ennek következtében az anyakönyvvezető házasságkötésekhez tartozó teendőit 
helyi rendeletben kell az önkormányzatoknak szabályozni.
A  módosítás  nem  engedélyezi  a  vasár-  ünnepnapokon  történő  házasságkötését,  a  nem 
hivatalos helyiségben történő szertartást pedig rendeletben kell szabályozni.

Tóth Gábor: Felkérte a testület tagjait, hogy a kiküldött rendelettervezetet fogadják el.

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete  7 igen szavazattal megalkotta az 1/2011. 
(II.11.)  ÖK.  Számú  rendeletét,  a  házasságkötés  és  bejegyzett  élettársi  kapcsolat 
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létesítésének  hivatali  helyiségen  kívüli,  valamint  a  hivatali  munkaidőn  kívül  történő 
engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről. 

1/2011./.II.11./ ÖK.számú rendelete

a házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének hivatali helyiségen kívüli, 
valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az 

azokért fizetendő díjak mértékéről

Bag Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 16. §-ának (1) bekezdésében, valamint az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. 
évi I. törvény 96. §-ában, valamint az 1982. évi 17. Tvr. 15/A §-ban kapott felhatalmazás 
alapján a következő rendeletet alkotja:

1. § 

A  rendelet  hatálya  Bag  Nagyközség  Önkormányzata  (a  továbbiakban:  Önkormányzat) 
közigazgatási területén történő házasságkötésre és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére 
(a továbbiakban együtt: anyakönyvi esemény) terjed ki.

2. §

(1) Hivatali  helyiségen  kívüli  anyakönyvi  eseményt  hivatali  munkaidőben  ügyfélfogadási 
időn  kívül,  valamint  a  (2)  és  (3)  bekezdésben  foglaltaknak  megfelelően  hivatali 
munkaidőn túl pénteken és szombaton lehet lebonyolítani.

(2) Hivatali munkaidőn túl anyakönyvi eseményeket pénteken 13 és 17 óra, szombaton 9 és 
19 óra között lehet lebonyolítani.

(3)  A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény engedélyezése során figyelemmel kell 
lenni  a  hivatali  helyiségbe  előjegyzett  és  felvett  anyakönyvi  eseményekre,  azok 
lebonyolítását a hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény nem veszélyeztetheti.

3. §

(1) Az  Önkormányzat  hivatali  munkaidőben  térítésmentesen  biztosítja  az  anyakönyvi 
esemény lebonyolításához alkalmas hivatali helyiséget.

(2) A hivatali helyiségben az anyakönyvi esemény lebonyolításának szolgáltatási díja hivatali 
munkaidőn  túl  15.000  Ft  +  ÁFA,  mely  a  tárgyi  és  személyi  feltételek  biztosítását 
tartalmazza. 

(3) A  hivatali  helyiségen  kívüli  hivatali  munkaidőben  vagy  munkaidőn  túl  történő 
anyakönyvi esemény lebonyolításának szolgáltatási díja egységesen 20.000 Ft + ÁFA.
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(4) Rendkívüli  körülmény  esetén,  különös  tekintettel  a  házasulók,  valamint  az  élettársi 
kapcsolatot  létesíteni  kívánók  valamelyikének  közeli  halállal  fenyegető  egészségi 
állapotára,  az  egészségügyi  és  szociális  intézményben  (kórház,  nyugdíjasház,  stb.), 
továbbá a lakáson lebonyolított anyakönyvi esemény díjmentes.

4. §

(1) A rendelet 3. §-ának (2) bekezdésében meghatározott összegből az anyakönyvi esemény 
lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt eseményenkénti 5.000 Ft díjazás illeti 
meg.

(2) A rendelet 3. §-ának (3) bekezdésében meghatározott összegből a hivatali munkaidőn túl 
történő  anyakönyvi  esemény  lebonyolításában  közreműködő  anyakönyvvezetőt 
eseményenként 8.000 Ft díjazás illeti meg.

5. §

Ez a rendelet 2011. február 15-jén lép hatályba.”

3.)Napirendi pont: Iparűzési adó 8/2003. (XI.27.) számú rendeletének módosítása

Beke Andrea:  A 8/2003.  (XI.27.)  önkormányzati  rendeletben  le   szabályozásra  került  az 
iparűzési  adó.  2011.  január  1-vel  a  törvény  az  ideiglenes  jelleggel  végzett  iparűzési 
tevékenység alanyainak körét a piacozó, vásározó kiskereskedelmet folytató vállalkozást nem 
sorolja az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység körébe.
Ezért  a  rendeletet  módosaítani  kell,  és  a  4.  §.  2)  bekezdés  a.)  pontját  2011.  január  1-vel 
hatályon kívül kell helyezni.

Tóth  Gábor: Felkérte  a  testületet,  hogy  az  előterjesztéssel  kapcsolatban  hozzák  meg 
döntésüket.

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal megalkotta a 2/2011.
(II.11.)  ÖK. Sz.  rendeletet  a helyi  iparűzési  adóról  szóló 8/2003.  (XI.27.)  sz.  rendelet 
módosításáról.

2/2011.(II.11.) Ök. Sz. rendelete
a helyi iparűzési adóról szóló 8/2003.(XI.27.) sz. rendeletének módosításáról

Bag Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi C 
törvény 37. § (2) bekezdése alapján a helyi iparűzési adóról szóló 8/2003.(XI.27.) Ök. 
Rendeletét (R) az alábbiak szerint módosítja:
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1.§

A R 4.§ (2) bekezdés a) pontját hatályon kívül helyezi.

A rendelet 2011. február 12-én lép hatályba.”

4-5.)  Napirendi pont: Településszerkezeti Terv 25/2005. (V.26.) számú határozat  
felülvizsgálata és a Helyi Építési Szabályzatról szóló rendelet tárgyalása

Tóth Gábor: A rendezési terv elkészült, valójában az önkormányzatnak már sok dolga nincs, 
az egyeztetések megtörténtek és most kell határozatban, illetve rendeletben véglegesíteni.

Beke Andrea: Azért kell most dönteni, mert hiányzott egy darab szakhatósági hozzájárulás a 
Pest Megyei Földhivataltól, melyet megkaptunk és hozzájárult a településszerkezeti tervhez, 
illetve a helyi építési szabályzathoz, a bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta a testület 
felé.

Tóth  Gábor: Felkérte  a  testület  tagjait,  hogy  hozzák  meg  döntésüket  először  a 
településszerkezeti terv elfogadásáról.

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

4/2011. (02.11.) Képviselő-testületi határozat

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

1. Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az 1990. évi LCV Tv., valamint 
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Tv. 7.§-ának 
(3) bek. b.) pontjára tekintettel,  továbbá hivatkozással a 253/1997. (XII.20.) Korm. 
Rendelettel  közzétett  OTÉK  2.  §  (1)  bekezdésében  foglaltakra  a  4/2011.  (02.11.) 
önkormányzati határozatában a település igazgatási területére vonatkozóan elfogadja 
és jóváhagyja Bag Nagyközség Településszerkezeti Tervének módosítására vonatkozó 
mellékelt  leírást,  valamint  a  TSZT/M  jelű  (m=1:10000)  Településszerkezeti  Terv 
módosítása című tervlapot.

2. E határozat jóváhagyástól számított 60. nap lép hatályba.
Ezzel  egyidejűleg hatályukat  vesztik  a 25/2005. (V.26.) önkormányzati  határozattal 
elfogadott Településszerkezeti Tervlap és a módosítással érintett területekre vonatkozó 
előírások.

3. A tervben újonnan beépítésre szánt területeket a felhasználási igények sorrendjében, 
ütemezetten kell belterületbe vonni Szabályozási Terv alapján.
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Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző, műszaki előadó

Tóth Gábor: Felkérte a képviselőket, hogy döntsenek a Helyi Építési Szabályzat rendeletével 
kapcsolatban.

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal megalkotta a 3/2011. 
(II.11.)  ÖK.  Sz.  rendeletét  a  Helyi  Építési  Szabályzatról.  (Rendelet  a  jegyzőkönyv 
mellékletét képezi.) 

6.) Napirendi pont: Bag külterület 0118 hrsz-ú ingatlan tulajdonjog szerzése

Tóth Gábor: Az Árokalján van egy kis terület, amelyet az önkormányzat visszakap. Erről 
készült  előterjesztés,  melyet  a  bizottság  megtárgyalt  és  elfogadásra  javasolta  a  képviselő-
testületnek.
Kérem, hogy fogadják el a határozati javaslatot.

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

5/2011. (02.11.) 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 az alábbi helyrajzi számú ingatlanok ingyenes önkormányzati 
tulajdonba vételéhez:

Hrsz                      tulajdoni hányad                       megjegyzés
2924                           3825/7929                                 belterület
2939                           6174/9409                                 belterület
2945                               44/4586                                 belterület
2946                                 1/254                                   belterület
2949                                  1/1                                      belterület
2951                              146/2698                                belterület
3002                             109/41634                               külterület

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző, műszaki előadó
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7.) Napirendi pont: Bag Nagyközség Önkormányzat 2011. évi Költségvetési Rendelete

Tóth Gábor: Felkérte a pénzügyi bizottság elnökét, hogy tegye meg szóbeli kiegészítését a 
napirendi ponthoz.

Dr. Dénes Tamás: A bizottság megtárgyalta a 2011. évi költségvetést, megállapításra került, 
hogy a  kiadási  oldalt  lényegesen szükséges csökkenteni.  A pénzügyi  csoport  átdolgozta  a 
költségvetést a bizottsági ülésen elhangzottak és a könyvvizsgálóval való egyeztetés szerint. 
Csak  azokat  a  kiadásokat  tervezték  be,  ami  az  önkormányzatot  fogja  terhelni,  a  bevételi 
oldalon a központosított támogatási előirányzatot kivették, ezt majd a tényleges ellátások után 
megállapított előirányzatokkal fogják megemelni évközben. 
A pénzügyi mérleg is módosult: állami hozzájárulások és támogatások összege: 131.511 eFt, 
folyóbevételek  összege:  371.500  eFt,  költségvetési  hiány  205.336  eFt,  pénzmaradványra 
88.535 eFt, 126.983 eFt működési célú hitellel lehet pótolni. Az előző években telkek eladása 
is be volt tervetve, ez most nincs benne. 
Lényegesnek tartotta  kiemelni,  hogy a  számok változnak az év közben befolyt  bevételek, 
illetve kiadások összegével. 

Tóth Gábor: Az ingatlanok eladása nincs betervezve,  reméli  hogy a második félévben ez 
változni fog, sajnos egyre kevesebb normatívát kap az önkormányzat. 
Az  iskolát,  óvodát  az  állam  át  kívánják  venni,  mert  országosan  komoly  gondot  okoz  a 
fenntartása.  Tájékoztatta  a  testületet,  hogy  jelen  pillanatban  az  önkormányzatnak  nincsen 
kifizetetlen számlái.

Varga András: Más a véleménye:  az elmúlt négy év felelőtlen gazdálkodása nehéz helyzetbe 
hozta  az  önkormányzatot.  Előzménye  volt  a  kötvénykibocsátás.  Az  önkormányzatnak 
ötszáznegyvennégy millió  forint  a  tartozása  plusz a  kamatok.  A 2010 évi  koncepciónál  a 
polgármester úr a bevételek növekedését ígérte, de nem működési hitel felvétel formájában. 
Megrendelték  az átvilágítást  a  testület  jóváhagyása  nélkül,  ami  szerinte  nem hozta  a  várt 
eredményt.  A hitelfelvételhez  szükséges  egy hiteles  könyvvizsgálói  minősítés.  A tervezett 
hiány első körben 154 millió  forint  volt,  majd a pénzügyi  bizottság javaslata  alapján 127 
millió forintra módosult,  de ehhez még hozzá kell adni hetvenmillió forintot,  ami szerepel 
bevételi  oldalon,  de  nem használhatja  fel  az  önkormányzat,  mivel  óvadéki  betétként  lett 
lekötve, így a hiány közel kétszázmillió forint, ezen adatok ismeretében az egész költségvetés 
irreális. Mivel a tervezett bevételek több mint 30 %-át forráshiány működési hitellel kívánják 
pótolni. 
Nem  nehéz  következtetni,  hogy  ez  hová  vezet.  A  2011  évi  költségvetés  megközelíti  a 
kétszázmilliót és nem tudni, hogy 2012-ben mennyi lesz a hiány. Meggyőződése, hogy ez a 
testület  nem  tudja  visszafordítani  ezt  a  folyamatot,  ha  elfogadják  ezt  a  költségvetést  és 
találnak egy hiteltelen könyvvizsgálót és netán bankot is aki hitelt folyósít,  időt nyerhetnek, 
de az önkormányzat nem tudja elkerülni a csőd biztos kihelyezését. Kéri a képviselő társakat, 
és  ne  fogadják  el  ezt  a  költségvetési  tervezetet,  továbbá  a  napirend  fontosságára  való 
tekintettel névszerinti szavazást kér.

Tóth Gábor:  Megköszönte a hozzászólást. Tényszerűség kedvéért a felelőtlen gazdálkodást 
visszautasítja.  Amennyiben  a  község  nem  ejti  meg  a  kötvény  kibocsátást,  akkor  már 
bezárhattak volna, az első év őszén, amikor jöttek a víz és gázórákat leplombálni. A képviselő 
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úr ezekről nem tudott,  mert nem volt még benne a közéletben. Mélyebben belement volna 
ezekbe, hogy honnan is erednek ezek a számok. 2006-ban az önkormányzat ötvenmillió forint 
volt a hitele, mely a Háromkő Takarékszövetkezetnél volt és ez a hitel lett áttéve a Raifeissen 
Bankhoz,  mint  rulírozó  hitel.  Ez  most  nyolcvanmillió.  Amennyiben  nem tudnak kötvényt 
kibocsátani akkor nem tudják az ingatlanokat tehermentesíteni. Jelenleg egyetlen ingatlanon 
sincs  jelzáloghitel.  A  Peresen  lévő  telkeknél  még  a  kétszázas  nyomócsövet  is  ki  kellett 
váltani, hogy használhatóvá tegyék. 2006-ban már csődöt jelenthetett volna az önkormányzat, 
az iskola katasztrófális állapotban volt, balkáni állapotok uralkodtak. El kellett, hogy induljon 
a  felújítás  felé,  azt  mindenféleképpen  meg  kellett  csinálni.  Nem  lévén  pénze  az 
önkormányzatnak,  ezért  kellett  a  kötvényt  felvenni.  Nincs  vidám  helyzetben  a  bagi 
önkormányzat, de az ország önkormányzatai sincsenek jobb helyzetben. 
Bagnak  meg  van  az  a  sansza  az  Árokalján  lévő  ipari  parkkal,  hogy az  onnan  származó 
bevételek, majd kisegítik a községet.

Balázs János: Valószínű mindenki kapott olyan levelet, amelyben olyan számok vannak, ami 
az első vázlatban szerepelt a bizottságnál. Megkérdezte, hogyan lehet az hogy január közepén 
megjelenik egy ilyen állítás, amit a testület február 04.-én kap kézhez, hogy lehet valakinek 
ilyen adatokhoz jutni? 

Tóth  Gábor: Elmondta,  hogy  a  Bagért  aggódóak  szerelmetes  leveléről  van  szó.  Ezzel 
kapcsolatban  elmondta,  hogy feljelentéssel  fog élni  mivel  az  önkormányzat  hitelét  rontja, 
mivel ezt a levelet elküldték a Raiffeisen Bankhoz is, ez már kimerít egy-két jogi tényállást. 
Tudomásul kell venni, hogy a kampánynak vége, ha valakinek van véleménye, ahhoz adja az 
arcát is.

Beke Andrea: Nem tudja, hogy ment ki az anyag, itt számszaki összerakásról lehet szó, mivel 
akkor  még  a  hivatal  dolgozói  nem  foglalkoztak  vele.  A  koncepció  idején  elhangzottak 
számok, az ülések nyilvánosak, ezt össze lehet rakni, ha valaki jobban ért a számokhoz.
Felhívta a képviselő úr figyelmét, hogy a könyvvizsgáló független könyvvizsgáló.

Tábik Andrásné: Visszautasította az iskola balkáni állapotáról szóló beszédet, attól távol állt 
az iskola. 2006-ban ki akarták kötni az órákat ez igaz, mert ő is ott volt, de nem volt kötvény 
hitele az önkormányzatnak, nem levelekre kell hagyatkozni, hanem arra, amit az átvilágító úr 
leírt, abba minden benne van.
Arra esküdtek fel, hogy az önkormányzati vagyonnal és a pénzeszközökkel jó gazda módjára 
bánnak. Sajnos ez nem igazán történt meg az elmúlt négy évben,  mert csak végig kell menni 
a táblázaton, amely a kötvény felhasználásáról szól. Hitelből nem lehet működni. Olyan tény 
adatok vannak, amik igen súlyosak. 
Megkérdezte, hogy a költségvetés előtt nem kellene-e tárgyalni például az óvoda létszámával 
kapcsolatos javaslatot. Nem mindennel értenek egyet, amit leírt a Hadnagy Zsolt úr!
A csoportok számát hétről ötre javasolta csökkenteni.

Hadnagy Zsolt: A közoktatási törvény azt szabályozza, hogy 25 fő az átlag csoport létszám, 
melyet 32,5 főre lehet feltölteni. Az óvodában van jelenleg 130 gyerek, ezt figyelembe véve 4 
csoportba  oszthatóak  a  gyerekek.  Figyelembe  vették  azt,  hogy  Bag  nagyszámú  roma 
lakossággal és hátrányos helyzetű gyerekkel terhelt település, így az öt csoportot javasoltak a 
fenntartónak. 
Az önkormányzatnak van ezzel kapcsolatban feladata, mert a rendszerben több csoport (7) 
működik, amelyhez hozzátartozik a két óvónő és egy dadus. Javaslatot tettek öt óvónő és 2 
dadaállás megszüntetésére, finanszírozási, gazdaságossági hatékonyság végett. 
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A pénzügyi bizottságon említette, hogy elég gazdagon látják el az óvodát, mert (275-300 ezer 
forint az országos átlag) 614 ezer forint az egy főre jutó normatíva, ez abból adódik, hogy 
több ember látta el a kevesebb gyereket. 
A kis csoportnál pedig húsz órát dolgoznak, negyven óra helyett.
Javaslattervezetet készített, melyet elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek.

Tábik  Andrásné: Elismeri  és  elfogadja,  hogy  csökkenteni  kell  a  csoportok  számát,  egy 
csoport leépítését reálisnak tartja. A gyerekek között 49 fő halmozottan hátrányos helyzetű, 
ezek  között  van  még  magatartásbeli  zavarokkal  küszködő  gyermek  és  különböző  értelmi 
zavarokkal  küszködő  gyermek,  ezeket  a  gyermekeket  a  közoktatási  törvény  alapján  már 
kettőnek lehet számolni és már mindjárt nem 130 lesz a létszám, hanem ennél több. Elmondta, 
hogy akik irigylik az óvónők munkáját az jöjjön be és egy-két napot töltsön el náluk.

Tóth Gábor: Elmondta, hogy a számok magukért beszélnek, van ahol 270 ezer forintra jön ki 
egy gyermek ellátása, míg Bagon hatszázezer forintba kerül.
Teljesen eltűnt  az  önkormányzat  vagyona.  Hová lett  a  közművagyon?  Amennyiben  előbb 
építettek volna ipari parkot nem itt tartana az önkormányzat. 
Elmondta,  hogy  volt  vagyonnövekedés  az  önkormányzatnál,  például  a  „sarki”  kocsma 
visszakerült a község tulajdonába, ez egy harmincmilliós vagyon. 
Jelezte az érintett vezetőknek, hogy ha a kormány jelenlegi program tervezetében az állami 
iskola és óvoda szeptembertől működni fog, akkor vége lesz a pénzvándorlásnak.

Tábik Andrásné: A kislétszámú fejlesztő csoportnál vannak a legproblémásabb gyerekek, ott 
van  felkészülési  idő,  állandóan  látogatni  kell  a  szülőket,  azt  pedig  visszautasítja,  hogy 
szegleráltan vannak, teljesen be van épülve az óvodai nevelésbe. 
A közoktatási törvény az átlaglétszámot 20 főben állapítja meg, maximális létszámot pedig 
25-ben. 

Varga András:  Elmondta, hogy ezek az adatokat az önkormányzat adta ki. Az átvilágítók 
elég szigorúan bántak az óvodával, de a többi intézménnyel nem.

Antal Istvánné:  Ezek az adatok világosak és a bizottsági ülésen elmondták,  hogy hogyan 
épül fel a költségvetés. 1995 óta tolt maga előtt az önkormányzat egy elég komoly hitelt, mely 
2006-ban kiváltott  ez  az önkormányzat,  nincs  semmin jelzálog.  A kötvényből  egy iskolát 
építettek föl. Az óvodával kapcsolatban elmondta, hogy nem az óvónők munkájával  van a 
probléma,  igen  komoly  munkát  végeznek.  Probléma,  hogy  610  ezer  forintba  kerül  egy 
gyermek, nem csak Bagon vannak más származású gyermekek.

Tóth Gábor: Építő  javaslatot  szívesen vesz,  hogyan gondolja  a  testület  bármely tagja  az 
önkormányzatot támogatni, adott esetben befektetőt hoz az ipari parkba és a falunak nem a 
rossz hírét kelti.

Hadnagy Zsolt: A bizottsági ülésen elmondta, hogy az oktatás minőségével, tartalmával az 
átvilágítás nem foglalkozott, a hatékonyságot vizsgálta. 

Varga András: Elmondta, hogy az eddigi javaslatait nem fogadták el, de szeretne dolgozni, 
többször  sérültek  képviselői  jogai,  ezt  írásban  szóvá  tette.  A  kötvényt  nem  az  iskola 
felújítására  vették  föl,  hanem  az  önerő  finanszírozására,  amely  10  %,  a  többi  hová  lett 
elköltve?
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Hadnagy Zsolt: Tájékoztatta  a jelenlévőket,  hogy az átvilágítási  anyagban négy oldalban 
mellékelte a kötvény felhasználását, ezt a képviselők kimondottan kérték tőle.

Tábik Andrásné:  A minőségi  munka fog veszélybe kerülni,  ha öt csoportra leszűkítik  az 
óvodai  csoportokat.  Szeretné,  ha  a  bagi  gyerekek  itt  maradnának  és  nem  mennének  el. 
Elmondta, hogy van változás a romák terén, rendszeresen, tisztán járnak óvodába, egyedüli 
útnak a tanulást tartja. Nevelni kell őket, ezért a pedagógusoknak kell ebbe lépni.

Dr. Dénes Tamás:  Úgy látta,  hogy mellékvágányra  tértek ezzel  a  vitával,  kell  majd  egy 
testületi és bizottsági ülés, ahol ezt megtárgyalják, most az éves költségvetést kell tárgyalniuk.

Tóth Gábor: Kezdeményezte több civilszervezet felé - hogy Bag község katolikus község 
-gondolják át nem volna-e szerencsés. az óvodát és az iskolát az egyháznak felajánlani. Az 
egyházi iskolák százszázalékos állami támogatást kapnak. Megköszönte a hozzászólásokat és 
javasolta a testületnek a névszerinti szavazást.

Balázs János: Javasolta, hogy keressék meg az Egyházi Tanács tagjait és az atyát, majd utána 
a nagyközösséget és kell a falu beleegyezése is.

Tóth Gábor: Felkérte a testület tagjait, hogy hozzák meg döntésüket.

Névszerinti szavazás:

Tóth Gábor igen
Dr. Balatoni Gyöngyi igen
Dr. Dénes Tamás igen
Balázs János igen
Antal Istvánné igen
Tábik Andrásné tartózkodott
Varga András nem

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen, egy nem és egy tartózkodással 
megalkotta a 4/2011. (II.11.) számú Költségvetési Rendeletét.

4/2011. (II.11.)  számú rendelete

az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Az önkormányzat  képviselő-testülete  a helyi  önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 
91.§.  (1)  bekezdésében,  az  államháztartásról  szóló  1992.  évi  XXXVIII.  tv.  65.  §.  (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 2011. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az 
alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya
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1.§.

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és 
az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

A költségvetés címrendje

2.§.

(1)  Az  államháztartásról  szóló  törvény  67.§.  (3)  bekezdésében  foglaltak  alapján  az 
önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) A polgármesteri hivatal alkot egy címet.
Alcímet  alkotnak  a  polgármesteri  hivatalon  belül  az  általános  iskolai  oktatás,  az  óvodai 
nevelés,  a  művelődési  tevékenység,  egészségügyi  ellátás,  temetkezés  tevékenység, 
tornacsarnok igazgatási tevékenység, szociális ellátás és a települési hulladékkezelés.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3.§.

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetését

498 477 eFt bevétellel
652 460 eFt kiadással

                                            -153 983 eFt hiánnyal
állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésében megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti 
megoszlását, a rendelet 1. számú melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A szakfeladatok összesítése bevételi és kiadási főkönyvi számonként a 2. sz. melléklet 
tartalmazza. 

(4) A normatív állami hozzájárulásokat jogcímenként a 3.  számú melléklet tartalmazza.

(5) A költségvetési összesítőt a 8. számú melléklet tartalmazza.

4.§.

(1) A képviselő-testület a kisebbségi önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási 
előirányzatát a rendelet 6.  számú melléklete szerint hagyja jóvá.

5.§.

A 3.§-ban megállapított bevételek és kiadások címenkénti megoszlását és a statisztikai átlagos 
állományi létszámot a 111 fő átlaglétszámban, 113 fő a munkajogi létszám a hónap utolsó 
napján állapítja meg.
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6.§.

(1)  A  Önkormányzat  beruházási  és  felújítási  kiadások  előirányzatát  a  rendelet  5.  számú 
melléklete tartalmazza.

7.§.

A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat - tájékoztató jelleggel - 
mérlegszerűen a 4/a. számú melléklet tartalmazza.

8.§.

(1) Az önkormányzat  által felvett  hitelállomány alakulását,  lejárat és eszközök szerint a 7. 
számú melléklet tartalmazza.

9.§.

A képviselő-testület a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, a költségvetés év 
folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések ismeretében a 9. számú 
mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

A költségvetési végrehajtásának szabályai.

10.§.

Az  önkormányzati  szintű  költségvetés  végrehajtásáért  a  polgármester,  a  könyvvezetéssel 
kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

11.§.

(1)  Az  év  közben  engedélyezett  központi  támogatások  felhasználásáról,  valamint  az 
önkormányzat  költségvetési  szervei  által  javasolt   előirányzat-átcsoportosítások  miatt  a 
költségvetési  rendelet  módosításáról  a képviselő-testület  a jegyző által  történő előkészítése 
után, a polgármester előterjesztése alapján félévente dönt.

12.§.

(1) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, 
a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel,  csak a 
testület jóváhagyását követően.

Záró és vegyes rendelkezések

13.§.

(1)  E rendelet  a kihirdetés  napján lép hatályba,  de rendelkezéseit  2011. január  1.-től  kell 
alkalmazni.
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Egyebek:

Varga  András: Elmondta,  hogy  aggódik  a  civilszervezetekért.  Amennyiben  nem  kap 
támogatást a sport akkor meg fog szűnni. Nem tudja, hogy tud tovább működni a Muharay 
Egyesület és a Polgárőrség?

Tóth Gábor: Felajánlotta a polgármesteri fizetésének 10 %-át a civilszervezetek felé, ezzel is 
próbál segíteni. 
A költségvetésben a  sport  épület  működtetését  az  önkormányzat  biztosítja,  a  Muharaynak 
pedig a kultúrházban a próbákat biztosítja. 
Lehet, hogy a sportegyesületben majd csak helybéli gyerekekkel tudnak focizni.
Javasolta, hogy pályázzanak a civilszervezetek.

Dr. Dénes Tamás: Elmondta, hogy ha a civilszervezeteket támogatják, akkor az intézmények 
kerülnek veszélybe. 

Balázs János: Úgy gondolta, hogy az alapvető működéshez biztosítani kell a feltételeket az 
önkormányzatnak. Van tartalék és úgy gondolja, hogy vég szükség esetén ahhoz hozzá lehet 
nyúlni.

Varga  András: Csatlakozott  a  polgármester  úrhoz  és  felhívta  a  képviselő  társakat,  hogy 
mutassanak példát és mindenki lemondhatna a tiszteletdíjról.

Beke Andrea: Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy ezt egyénileg írásban kell a képviselőknek 
jelezni.

Tábik Andrásné:  Elmondta,  hogy az Árokaljánál  nem épült  meg a zaj  védőfal.  Kérdése, 
hogy mikor épül meg? Jó lenne ha át lehetne látni rajta, ezt meg lehet-e oldani.

Tóth Gábor: Úgy tudja, hogy a zajvédő falat lehet dekorálni pl. gyerekrajzokkal is, le kell 
majd ülni a befektetővel és ezt megtárgyalni.

Balázs János: Szemétszállítás ügyben kérdezett, hogy a szelektív hulladék elszállítására miért 
nem kaptak zsákokat a lakosok? Lesz-e erre megoldás?

Tóth  Gábor: Elmondta,  hogy  közel  két  éve  foglalkozik  az  önkormányzat  a  témával, 
tárgyalások  folynak  a  Zöldhíddal.  Megfizethető  és  reális  hulladék  díjak  megállapítását 
szeretné. 
Észak-Kelet Pest Megyei Önkormányzati  Társulás Ökörteleki völgyben elkészült  mű közel 
hétmilliárd  forint  értékben.  30-40 ezer  forintos  évi  díjat  akarnak,  melyet  a  maga  részéről 
elfogadhatatlannak tart, ezt 14-15 önkormányzat a jelen pillanatban nem tudja elfogadni. A 
hulladéktárolók  literben  vannak  megadva,  ezután  határozzák  meg  a  fizetési  összeget, 
miközben a  hulladéklerakó telepen tonnában történik  a hulladék kezelése  és köbméterben 
történik a lerakás. Nincs valós bázis szám. Ammortizációt tíz évre számoltak, de ki az aki tíz 
évre épít épületet.  
Javasolta,  hogy  a  következő  két  hónapban  a  Bagra  beérkező  autót  hitelesített  mérlegen 
lemérjék és amikor kimegy akkor is, így meg tudják, hogy mennyi hulladékot szállítanak a 
településről.
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Beke Andrea: Kérte,  hogy aki  le  akar  mondani  a  tisztelet  díjáról  az  írásban tegye  meg. 
Kiosztásra került  a testületnek egy előterjesztés a munkatervvel  kapcsolatban,  amennyiben 
akarnak még további napirendi pontokat azt később is be tudják tenni.

Tóth  Gábor: Felkérte  a  testület  tagjait,  hogy  hozzák  meg  döntésüket  a  2011.  évi 
munkatervről.

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

6/2011. (02.11.) 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 a  2011. évi Munkatervet.

Határidő: azonnal
Felelős: 
Végrehajtásban közreműködik: Beke Andrea jegyző

Mivel  nem  volt  több  kérdés  a  polgármester megköszönte  a  részvételt,  hozzászólásokat, 
véleményeket és az ülést bezárta.

-k.m.f.-

Tóth Gábor Beke Andrea
polgármester jegyző
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