
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2011. június 09.-i képviselő-testületi ülésén.

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

Meghívottak: Beke Andrea jegyző, Benke Zoltánné pénzügyi előadó Dr. Gaszner Zsuzsanna, 
Gódor Ferenc Aszódi Rendőrőrs Parancsnoka

A  polgármester köszöntötte a képviselőket a meghívott  vendégeket.  Megállapította,  hogy, 
képviselő-testületi  ülés határozott  képes,  majd tájékoztatta  a képviselőket,  hogy Dr. Dénes 
Tamás képviselő úr igazoltan van távol.

Ezután ismertette a napirendi pontokat és felkérte a testület tagjait, hogy a második napirendi 
pont tárgyalásával várják meg Dr. Gaszner Zsuzsanna háziorvost.
Az egyéb napirendi pontok tárgyalásánál az alábbi pontokat terjesztette a testület elé:

       
- Aszódi  Kistérség  Önormányzatainak  Többcélú  Társulása  Tanácsának  Társulási 
Megállapodás  módosítása.  (Kartal  kilép  a  pedagógiai  szolgáltatásból  és  a  munka  és 
tűzvédelmi feladatkörből.)  Ezt elfogadjuk és javasoljuk, hogy ugyan ebből a két feladat 
ellátásból lépjünk ki.

- Bagiak  Boldogulásáért  Alapítvány  Alapításához  a  művelődési  ház  költségvetéséből 
100.000 Ft tőkebiztosítása. (Művelődési ház működéséhez jön létre az alapítvány.)

- Sajóvölgye  Takarékszövetkezet  ajánlatának  ismertetése,  elnökének  későbbi 
időpontban történő meghallgatására javaslat.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta a kiegészítéssel javasolt napirendi pontokat.

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

Napirend:   Előadó:

1.) Gödöllői Rendőrkapitányság beszámolója 2010. évi tevékenységéről. Tóth Gábor
       (a napirendi ponthoz tartozó anyag megtekinthető a jegyzőnél) polgármester

2.) Dr. Gaszner Zsuzsanna végleges vásárlási szándékának bejelentése a Beke Andrea



      II. számú háziorvosi körzet praxisjogára. jegyző

3.) 2011. I. negyedévi pénzügyi tájékoztatója. Beke Andrea
jegyző

4.) Arany János Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény Beke Andrea
       pedagógiai program elfogadása – az iskolában kis létszámú osztály jegyző
       indításának engedélyezése

5.) Oktatási intézményekben elvégzett átvilágítás eredményeként Beke Andrea
      az intézményvezetők által elkészített ütemterv elfogadása. Jegyző

6.) Galgamenti Viziközmű Kft üzemeltetési szerződése Tóth Gábor
polgármester

7.) 2010. évi gyermekvédelmi és gyámügyi beszámoló. Beke Andrea
jegyző

8.) Beszámoló a falunap programjáról Beke Andrea
jegyző

9.) Javaslat a tartalékkeret akként történő felosztására, hogy            Beke Andrea
      pályázatot ír ki az önkormányzat civilszervezetek támogatására.            jegyző
      

10.) Tájékoztató tűzoltósági utóellenőrzés következményeiről.            Beke Andrea
           jegyző

11.) Egyebek           Tóth Gábor
          polgármester

- Aszódi  Kistérség  Önormányzatainak  Többcélú  Társulása  Tanácsának  Társulási 
Megállapodás  módosítása.  (Kartal  kilép  a  pedagógiai  szolgáltatásból  és  a  munka  és 
tűzvédelmi feladatkörből.)  Ezt elfogadjuk és javasoljuk, hogy ugyan ebből a két feladat 
ellátásból lépjünk ki.

- Bagiak  Boldogulásáért  Alapítvány  Alapításához  a  művelődési  ház  költségvetéséből 
100.000 Ft tőkebiztosítása. (Művelődési ház működéséhez jön létre az alapítvány.)

- Sajóvölgye  Takarékszövetkezet  ajánlatának  ismertetése,  elnökének  későbbi 
időpontban történő meghallgatására javaslat.

1.) Napirendi pont:   Gödöllői Rendőrkapitányság beszámolója 2010. évi tevékenységéről.

Tóth Gábor: Felkérte Gódor Ferenc őrsparancsnok urat, hogy egészítse ki az írásos anyagot. 
Ezúton köszönte meg a rendőrség munkáját.
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Gódor Ferenc: Köszöntötte a képviselő-testület  tagjait.  Elmondta,  hogy az elmúlt  évektől 
eltérően nem csak Bagról van szó a rendőrségi beszámolóban, hanem a környék települései is 
szerepelnek  benne.  A bűncselekmények  száma  nem mutat  más  számot,  hanem minimális 
csökkenést.  A tavalyi  évről  elmondta,  hogy itt  voltak  a  faluban Készenléti  Rendőrségtől, 
sikernek  lehet  nevezni,  hogy  csak  egy  körözött  személy  van  Bagon.  Viszont  van  olyan 
személy is aki már lopásból 14 évet összegyűjtött. 
Idén januártól sajnos pénzt vontak el a rendőrségtől. 
Kérése: próbálják a lakosság felé közvetíteni, hogy ablakot nyáron ne hagyjanak nyitva, mert 
a legtöbb besurranásos lopást így követik el. Az időseknek pedig el kell mondani, hogy ne 
higgyenek  azoknak  az  embereknek,  akik  beállítanak,  hogy az  ÉMÁSZ-tól  jöttek,  vagy  a 
polgármesteri hivataltól és pénzt hoztak vissza, mert kihasználják az idősek jóhiszeműségét és 
meglopják őket.

Tóth Gábor: Megköszönte a kiegészítést és azt, hogy különösen Bagot figyelték. Felkérte 
Balázs János képviselő urat, a Bagi Nyugdíjas Klub vezetőjét, hívják meg Gódor Ferencet, 
hogy el tudja mondani a fentieket.
Szeretné,  ha  a  rendőrség  hetente  legalább  egyszer  benézne  az  iskolába,  ez  jó  lenne  a 
gyerekeknek is.

Varga András: Megkérdezte, hogy mikor éri el a falu, hogy legalább két körzeti rendőrje 
legyen?

Gódor Ferenc: Elmondta, hogy jelenleg nincs körzeti megbízotti hely,  mihelyt megkapják 
erre a létszámot lesz körzeti megbízott Bag és Hévízgyörk községeknek.

Tóth Gábor: Külön még egyszer megköszönte Gódor alezredes úrnak, hogy napi szinten el 
tudja érni, még vasárnap is! Elmondta, hogy a köznyugalom jelenleg jobb mint ami eddig 
volt,  továbbá  szeretné  ha  a  rendőrőrs  használná  a  kamerarendszert,  ez  sokban  segítené 
munkájukat.
Ezután felkérte a testület tagjait, hogy fogadják el a rendőrségi beszámolót.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

19/2011. (VI.09.) Képviselő-testületi határozat

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

Megköszönte a Gödöllői Rendőrkapitányság és az Aszódi Rendőrőrs 2010. évben elvégzett 
munkáját, ezzel egyidejűleg elfogadta az elmúlt évről készült beszámolót.

Felelős: Tóth Gábor polgármester
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2.) Napirendi pont: 2011. I. negyedévi pénzügyi tájékoztatója.

Tóth Gábor: Felkérte a jegyzőnőt, hogy a tájékoztatóval kapcsolatos szóbeli kiegészítését 
mondja el.

Beke Andrea: Tájékoztatásul  elmondta,  hogy azért  hozta  be a  képviselőknek a  pénzügyi 
tájékoztatót, hogy lássák a bevételek és kiadások hogyan teljesülnek. Továbbá elmondta, hogy 
a  Raiffeisen  Bankkal  folyik  a  tárgyalás,  hogy  a  nyolcvanmillió  folyószámla  hitelből   az 
ötvenmillió forintot hosszúlejárattá változtassák át, valamint a harmincmillió forintot rulírozó 
hitellé átalakítsanak.

Varga András: Felhívta a figyelmet,  hogy még a tiszteletdíjának felajánlását  nem kapták 
meg a civilszervezetek.

Beke  Andrea: Elmondta,  hogy  mindig  félévenként  szokták  kiutalni  a  civilszervezetek 
támogatását, amely most lesz esedékes.

Tóth Gábor: Megköszönte a tájékoztatást.

3.) Napirendi pont:   Arany János Általános  Iskola  és Művészetoktatási  Intézmény alapító 
okirat és a pedagógiai program elfogadása – az iskolában kis létszámú osztály indításának 
engedélyezése.

Beke Andrea: Elmondta, hogy a kulturális bizottság tárgyalta és a testület felé elfogadásra 
javasolta az alapító okiratot és a pedagógiai programot.

Tóth Gábor: Felkérte a képviselő-testület tagjait, hogy fogadják el az iskola alapító okiratát 
és pedagógiai programját.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

20/2011. (VI.09.) Képviselő-testületi határozat

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

- Az  Arany  János  Általános  Iskola  és  Művészetoktatási  Intézmény  alapító  okiratát 
elfogadta,

- Megismerve  az  Arany  János  Általános  Iskola  és  Művészetoktatási  Intézmény   és 
pedagógiai programját a Képviselő-testület azt elfogadta.
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Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Gábor polgármester
Végrehajtásban közreműködik:  jegyző, igazgató

Beke  Andrea: Tájékoztatásul  elmondta,  hogy  az  iskola  igazgatónője  kéréssel  fordult  a 
testület  felé,  melyben  kérte  egy  kis  létszámú  osztály  létrehozásához  az  önkormányzat 
hozzájárulását.
Az oktatási bizottság megtárgyalta és támogatja a kérést. 

Tóth Gábor: Felkérte a testület tagjait, hogy fogadják el a kis létszámú osztály indítását.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

21/2011. (VI.09.) Képviselő-testületi határozat

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

Arany  János  Általános  Iskola  és  Művészetoktatási  Intézményben  kislétszámú  osztály 
létrehozását engedélyezi 2011-2012-es tanévre.

Határidő: azonnal
Felelős:  polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző, igazgató

4.) Napirendi pont: Oktatási intézményekben elvégzett átvilágítás eredményeként az 
intézményvezetők által elkészített ütemterv elfogadása.

Beke Andrea: Tájékoztatta a testület tagjait, hogy megérkezett a Kistérség által biztosított 
belsőellenőrzési anyag, mely bizonyos mértékig azt tartalmazza, amit az átvilágító is írt. Ez a 
belsőellenőrzés a 2011. évi belsőellenőrzési tervünkben is szerepelt.
Az  óvodával  kapcsolatban  öt  csoport  indítására  készült  előterjesztési  javaslat,  vegyes 
csoportokra.

Tábik Andrésné: Másképp értelmezte az átvilágítást. Öt csoportról nem beszéltek, mindent 
kiemelt,  ami nagyon fontos Bagnak. Lehet, hogy költséges a hat csoport indítása, de jóval 
kevesebbe fog kerülni,  mint  az  idén,  mivel  öten mennek el  nyugdíjba ebben az évben és 
fiatalokat vesznek föl, akik sokkal kevesebb bért kapnak, mivel kezdők. 
Ma délután volt megbeszélés az óvodában 27 gyerekre jött ki egy csoport, meg fogják „ölni” 
az óvodai nevelést,  de itt  40 %-os etnikai  gyermek van, mivel  gyerekekről van szó, ezért 
mindig harcolni fog értük.

5



Tóth Gábor: Tisztelettel hallgatta a képviselő asszonyt, érhető, hogy az óvodát képviseli, de 
ezt  az  évet  túl  kell  élni.  Az oktatási  intézményekben  az  év  szeptemberben  kezdődik.  Az 
elmúlt  két-három évben  is  egy-két  tízmillió  forint  csurgott  el,  mert  akkor  is  több  volt  a 
létszám,  mint  aminek  kellett  volna.  Nem  lesznek  plusz  óvónők  felvéve.  Maximálisan 
támogatni  fogja,  hogy az  óvoda és  iskola  központi  rendszerben  állami  finanszírozás  alatt 
álljon, tovább egységes normatívát szeretne.

Tábik Andrásné:  Még annyit mondott el, hogy amit az óvodavezető benyújtott intézkedési 
tervet abban szerepel, hogy már ebben az évben is megtakarítást tudtak eszközölni és 2012-
ben tízmillió forint megtakarítás lesz. A bizottság is egyetértett vele, hogy szeptemberben hat 
csoport  indul.  Látott  egy határozati  javaslatot,  amit  a  Hadnagy Zsolt  írt,  amivel  nem tud 
egyetérteni.

Beke  Andrea: Elmondta,  hogy  ő  beszélt  a  belsőellenőrzést  végző  kolleganővel,  aki  azt 
mondta, hogy valóban a hat csoporttal lehet egy nagyon jó színvonalú óvodát működtetni, de 
öt  vegyes  csoporttal  is  tud  működni  az  óvoda  átmenetileg,  így  összhangban  vannak  a 
bizottsági javaslattal, mivel a bizottság azt mondta, hogy a közoktatási törvény változtatásával 
visszatérnek az óvoda működtetésére,  ez majd a kormányzati  vitában fog eldőlni,  hogy ki 
fogja működtetni az intézményeket. Jelen pillanatban arra van pénz, hogy öt csoportot tud 
működtetni az önkormányzat. 

Tóth Gábor: Szeretné a pénzügyi egyensúlyt megtartani, ezért javasolta az öt csoportot. Mi 
még talpon vagyunk, nincsenek kifizetetlen számláink. 
Amennyiben kérik meg szavazza a hat csoportot, de nem garantálja, hogy decemberben lesz 
fizetésük. Szíve szerint tíz csoportot szeretne.

Tábik Andrásné:  Elképesztőnek tartja az öt csoport indítását. Nem tudja, hogy van-e ilyen 
óvoda akiről ilyen véleményt írnak le. Javasolta, hogy bízzák a szakmai részt az óvodára.

Dr.  Balatoni  Gyöngyi:  Véleménye,  hogy ha  az  induló  csoportban  sok lesz  a  szociálisan 
hátrányos gyermek, akkor nagyon nehéz, hogy öt csoport legyen, majd esetleg később lehet a 
hatból ötöt, amikor már látják, hogy valamennyire szocializálódtak a gyerekek. Elején kell a 
figyelem a nagyobb segítség, akkor kell a több csoport.

Kovács Istvánné: Tájékoztatásul elmondta, hogy a bizottsági ülésen azt beszélték meg, hogy 
hat csoportot indít az óvoda és majd májusban tárgyalják újra a csoport létszámot.

Beke Andrea: Záró mondatként elmondta, hogy pedagógus létszámot nem tudnak bővíteni.

Tóth Gábor: Megköszönte a hozzászólásokat és kérte a testületet, hogy először szavazzanak 
az iskola ütemtervéről és az ott elvégzett átvilágítással kapcsolatos intézkedésről.

A Képviselő-testület hat igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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22/2011. (VI.09.) Képviselő-testületi határozat

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

Arany János Általános Iskola és Művészetoktatási  Intézményben által  készített  ütemtervet, 
amely  az  ott  elvégzett  átvilágítás  alapján  az  intézmény  takarékossági  intézkedéseit 
tartalmazza elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős:  polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző, igazgató

Tóth Gábor: Ezután felkérte, hogy az óvoda hat csoport indításáról szavazzanak.

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

23/2011. (VI.09.) Képviselő-testületi határozat

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

Iglice Napköziotthonos Óvodában elvégzett átvilágítás alapján készített ütemtervet az alábbi 
feltétellel fogadja el:

a.) Az  óvoda  2011.  szeptember  1-től  6  csoportban  folytathatja  a  gyermekek  óvodai 
nevelését, a jelenleg meglévő óvodapedagógus és dajka létszámmal.

b.) A  nyugdíjba  menő  dolgozók  helyett  a  2011-12-es  évben  új  munkatársat  nem 
alkalmazhat az intézmény.

Felszólítja az óvodavezetőt, hogy a jelen döntés szellemében szervezze át az óvodai munkát.

Határidő: szeptember 01.
Felelős:  polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző, óvodavezető

5.) Napirendi pont:   Galgamenti Viziközmű Kft üzemeltetési szerződése

Tóth Gábor: Tájékoztatta  a testületet,  hogy valójában kísért  a múlt,  itt  maradt egy olyan 
formátum, hogy nem volt a vízmű és az önkormányzatok között  működési megállapodás, ez 
az előterjesztés erről szól.

7



Antal Istvánné: Ez azt jelenti, hogy a vagyon a miénk és továbbra is ők üzemeltetik.

Tóth  Gábor: Elmondta,  hogy  már  több  évvel  ezelőtt  javasolta  a  vízműnek,  hogy  egy 
bizonyos összeget tegyenek félre a javításra, például Bagon, ha meghibásodik a rendszer az 
több millió forintba kerülhet és mindig annak az önkormányzatnak kell fizetni, ahol a hiba 
történt.
Ezután fölkérte a testület tagjait, hogy hozzák meg döntésüket.

A Képviselő-testület  6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

24/2011. (VI.09.) 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 jóváhagyja a Galgamenti Regionális Vízmű Üzemeltetési 
Szerződését.  A  jóváhagyásról  a  Galgamenti  Regionális  Viziközmű  Kft-t  a  határozat 
megküldésével értesíti.

Határidő: azonnal
Felelős:  polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző, 

6.) Napirendi pont:   2010. évi gyermekvédelmi és gyámügyi beszámoló.

Beke  Andrea: Tájékoztatta  a  testületet,  hogy  minden  évben  kötelező  a  beszámoló  a 
gyermekvédelemről és gyámügyről, a tavalyi évben nem volt kiemelkedő probléma.

Tóth Gábor: Elmondta, hogy új folyamat is elindult,  a családoknál jobban odafigyelnek a 
gyerekekre,  mivel  ha  nem  teljesítenek  akkor  a  gyerekeket  kiemelik,  nevelőszülőkhöz 
kerülnek. Ezúton köszönte meg a munkáját a Gyermekjóléti Szolgálat dolgozóinak.

Tábik  Andrásné: Megköszönte  az  anyag  előkészítőjének  munkáját,  úgy  látja,  hogy  van 
előrelépés.

Tóth Gábor: Felkérte a testület  tagjait,  hogy fogadják el  a 2010. évi gyermekvédelmi  és 
gyámügyi beszámolót.

A Képviselő-testület  6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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25/2011. (VI.09.) Képviselő-testületi határozat

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

A 2010. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatokról szóló beszámoló elfogadta.

Határidő: azonnal
Felelős:  polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző

7.) Napirendi pont: Dr. Gaszner Zsuzsanna praxisjog vásárlási szándéka.

Tóth Gábor: Tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy meghallgatta és megismerte Dr. Gaszner 
Zsuzsanna háziorvos szándékát arra nézve, hogy meg kívánja vásárolni Dr. Perjési Györgytől 
a  II.  háziorvos  praxisjogot.  Kérte   a  képviselőktől  hogy  járuljanak  hozzá  a  a  praxisjog 
vásárláshoz. 
Felkérte Dr. Gaszner Zsuzsát, hogy tegye meg szóbeli kiegészítését.

Dr. Gaszner Zsuzsanna: Tisztelettel köszöntött Mindenkit. Budapesten végezte el az orvosi 
egyetemet, 30 éves fia van. Elmondta, hogy tíz évig intenzív osztályon dolgozott. 
2001-tól Erdőkertesen élnek. Elmondta, hogy sok kellemes élmény érte Bagon, nagyon sok 
szeretettel fogadták az emberek.
Szívesen dolgozna a településen, amennyiben megkapja a testülettől a bizalmat.

Dr. Balatoni Gyöngyi: Felhívta a figyelmet lakásprobléma? Erre a szerződés megkötésénél 
oda kell figyelni, nagyon fontos  az ügyelet végett is. 

Tóth  Gábor: A  megállapodás  megkötésénél  kell  rögzíteni,  hogy  az  itt  lakás  feltétele 
megvalósuljon. 
Mivel nem volt több kérdés szavazásra kérte fel a képviselőket.

 A Képviselő-testület  6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

26/2011. (VI.09.) Képviselő-testületi határozat

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

Megismerve Dr. Gaszner Zsuzsanna praxisjog vásárlási szándékát hozzájárul ahhoz, hogy a 
bagi  II.  számú  háziorvosi  praxist  (Bag,  Dózsa  Gyögy  u.  54.)  megvásárolja,  majd 
vállalkozóként háziorvosi tevékenységet folytasson az önkormányzat tulajdonát képező fenti 
címen lévő orvosi rendelőben.
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Megbízza  a  jegyzőt,  hogy  a  jelenleg  az  önkormányzat  működtetésében  levő  praxis 
működéséhez szükséges engedélyeket az ÁNTSZ-től és az OEP-től Dr. Gaszner Zsuzsanna 
közreműködésével megkérje.

Határidő: azonnal
Felelős:  polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző

8.) Napirendi pont:    Falunap

Tóth Gábor:  Ebben az  évben ünnepeli  fennállásának  50.  évfordulóját  a  művelődési  ház, 
ennek a megünneplését és a falunapot (rétesfesztivál) szeretnék méltó módon megünnepelni. 
Felkérte Balázs János képviselő urat, hogy tegye meg szóbeli kiegészítését.

Balázs  János:   Javasolta,  hogy döntsék  el  mi  legyen  a  neve,  javaslata  hogy maradjon  a 
rétesfesztivál. Főbb részletek tisztázása megtörtént.  Szabó Imrével nem tudott egyeztetni a 
vendéglátás  megoldásáról  (óvoda  konyha  vezetője)  .  Elmondta,  hogy  Dropp  Gábor 
rendelkezik olyan sátorral, amivel vállalni tudja a kitelepülést. A falunapra százezer forintot 
ajánlott fel vendégek fogadására. Ezt jó dolognak tartja, ezért nem kérnek tőle helypénzt.
Két büfés lesz, akik szintén felajánlották, hogy a szereplők üdítőjét fedezik. 
A program tíz órakor kezdődik a megnyitó, gyerek műsor lesz délelőtt, a délutáni program 14 
órakor kezdődik az esti bált a Muharay zenekar fogja nyújtani. A kihangosítást megbeszélte a 
Mamuttal, fele árat kér mint ami a tavalyi volt. Függőben van még a rétes sütése.

Tóth Gábor: Megkérdezte, hogy a költségbecslés hol tart? 

Balázs János: A költségek egymillió forint körül mozog.

Tábik Andrásné:  Javasolta, hogy a vendégszereplőknek egy rétest és üdítőt nyújtsanak,  a 
bagiak pedig kapjanak egy ebédet.

9.) Napirendi pont: Tartalékkeretből történő pénzbeli juttatás a civilszervezetek részére

Tóth Gábor: Elmondta, hogy a testületi ülés előtt a sportegyesület vezetőjét hallgatták meg a 
képviselők, ahol is megállapodás született, hogy a Bagi TC 96 őszi  idény beindításához  a 
nevezési díjak összegét, a közüzemi költségek fizetését az önkormányzat átvállalja.
Felkérte a testület tagjait, hogy ezzel kapcsolatban hozzák meg döntésüket.

 A Képviselő-testület  6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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27/2011. (VI.09.) Képviselő-testületi határozat

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

Tartalékkeret  terhére  a  Képviselő-testület  nem  kíván  pályázatot  kiírni  2011-ben  a 
civilszerveztek támogatására.

A Bagi TC 96 –ot a nevezési díjak és a 2011 évi őszi idény beindításához szükséges egyéb 
kiadások (nevezési díjak, stb.) fedezésére a TC által leadott ütemterv alapján 800.000 Ft-ot 
azaz  nyolcszázezer  forintot  biztosít  a  Képviselő-testület  a  közüzemi  költségek  átvállalása 
mellett.

Határidő: azonnal
Felelős:  polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző

Beke  Andrea:  Elmondta,  hogy  Varga  képviselő  felajánlásáról  már  döntött  a  testület.  A 
polgármester felajánlotta a fizetésének 10 %-át erről kellene most dönteni.

           

 A Képviselő-testület  6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

28/2011. (VI.09.) Képviselő-testületi határozat

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

Tóth  Gábor  polgármester  által  felajánlott  illetményének  10  %-át  a  Képviselő-testület  a 
következőkben kívánja a civilszervezetek részére biztosítani:

Az  összeg  felét  a  Bagi  TC  96  részére,  a  másik  felét  pedig  a  Bagi  Nyugdíjas  Klub 
működéséhez utalja át.
Az összeg számfejtésével megbízza a pénzügyi csoportot.

Határidő: azonnal
Felelős:  polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző

11.) Napirendi pontok: Egyebek

11



-  Aszódi  Kistérség  Önormányzatainak  Többcélú  Társulása  Tanácsának  Társulási  
Megállapodás  módosítása.  (Kartal  kilép  a  pedagógiai  szolgáltatásból  és  a  munka  és  
tűzvédelmi feladatkörből.) 

Tóth  Gábor: Javasolta,  hogy  a  pedagógiai  szolgálatból  és  a  munka-  és  tűzvédelmi 
feladatkörből lépjen ki a település.

A Képviselő-testület  6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

29/2011. (VI.09.) Képviselő-testületi határozat

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

Aszódi  Kistérség  Önkormányzatainak  Többcélú  Társulásának  Pedagógiai  Szakmai 
Szolgáltatás  Feladat-ellátási  megállapodásáról  szóló  2011.  február  23.-án  hozott  36/2011. 
(II.23.) számú módosító határozatát, valamint a Társulási Megállapodás  módosításáról szóló 
44/2011. (III.28.) számú határozatát elfogadta.

Határidő: azonnal
Felelős:  polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző

- Bagiak  Boldogulásáért  Alapítvány  Alapításához  a  művelődési  ház  költségvetéséből  
100.000 Ft tőkebiztosítása. (Művelődési ház működéséhez jön létre az alapítvány.)

Tóth  Gábor: Bag  település  kulturális,  sport,  természet-  és  környezetvédelmi  értékeinek 
megőrzésére,  fejlesztésére  egy alapítvány tervezetett  készített  Katona Éva mb.  művelődési 
ház igazgatója, melyet a képviselők megkaptak.
Felkérte a képviselő-testület tagjait járuljanak hozzá, hogy az önkormányzat százezer forinttal 
készpénzzel fogadják el alapító okiratot.

 A Képviselő-testület  6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

30/2011. (VI.09.) Képviselő-testületi határozat

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

Bagiak  Boldogulásáért  Alapítvány -  melynek  egyik  alapítója  az  önkormányzat  -  céljával, 
amely a Dózsa György művelődési ház költségeinek fedezésére szolgál egyetért és hozzájárul 
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ahhoz, hogy az alapítvány törzstőkéjébe a művelődési ház költségvetésének terhére 100.000 
Ft-ot, azaz egyszázezer forintot biztosít.
Felkéri a jegyzőt és a művelődési ház igazgatóját, hogy az alapító okirat elkészítését, valamint 
az alapítvány létrehozásához szükséges egyéb teendőket elvégezze.

Határidő: azonnal
Felelős:  polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző

- Sajóvölgye  Takarékszövetkezet  ajánlatának  ismertetése,  elnökének  későbbi 
időpontban történő meghallgatására javaslat.

Tóth Gábor: Elvi  állásfoglalást  kért  a  testülettől,  hogy a  Sajóvölgye  Takarékszövetkezet 
ajánlatát elfogadják.

30/a//2011. (VI.09.) 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 elvi hozzájárulását adja a Sajóvölgye Takarékszövetkezet ajánlatához a 
takarékszövetkezettel  történő pénzügyi  szerződés megkötése tárgyában azzal, hogy Kriston 
Nándor elnök urat egy későbbi időpontban meghallgatja a feltételekről, konkrét javaslatokról, 
ezután meghozza a végleges döntést.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző

-Aszód Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulása
- 2010. évi szakmai munkájáról szóló beszámolót
- 2010. évi zárszámadásának tudomásul vétele
- 2011. évi költségvetésének tudomásul vétele 

 A Képviselő-testület  6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

31/2011. (VI.09.) 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,  mint  az  „Aszódi  Kistérség 
Szociális  és  Gyermekjóléti  Intézmény  Társulása”  tagönkormányzata  a  Kistérségi 
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Gondozási  Központ,  mint  feladatellátó  intézmény 2010. évi  szakmai  munkájáról  szóló 
beszámolót tudomásul veszi.

2.) Bag  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete,  mint  az  „Aszódi  Kistérség 
Szociális  és  Gyermekjóléti  Intézmény  Társulása”  alapító  önkormányzat  nevében  a 
Kistérségi  Gondozási  Központ,  mint  feladatellátó  intézmény  2010.  évi 
zárszámadásával  egyetért,  azt  81.991.763  Ft  bevétellel,  81.991.763  Ft  kiadással, 
valamint 3.229.638 Ft kötelezettséggel terhelt pénzmaradvánnyal tudomásul veszi.

3.) Bag  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete,  mint  az  „Aszódi  Kistérség 
Szociális  és  Gyermekjóléti  Intézmény  Társulása”  alapító  önkormányzat  nevében  a 
Kistérségi  Gondozási  Központ,  mint  feladatellátó  intézmény  2011.  évi 
költségvetésével egyetért, azt 88.008 eFt bevétel és 88.008 eFt kiadási előirányzattal 
tudomásul veszi.
A  Képviselő-testület  megbízza  a  polgármestert  a  további  szükséges  intézkedés 
megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős:  polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző

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

-k.m.f.-

Tóth Gábor Beke Andrea
polgármester jegyző
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