JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2011. szeptember 29.-i 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
A polgármester köszöntötte a képviselőket a meghívott vendégeket. Megállapította, hogy,
képviselő-testületi ülés határozott képes.
Ezután ismertette a napirendi pontokat és kérte annak elfogadását. A Képviselő-testület
egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat.

Napirendi

pontok

Napirend:

Előadó:

1. Bag Nagyközségi Önkormányzat 4/2011. (II.11.) számú
Gábor
költségvetési rendeletének módosítása (előirányzat módosítás)

Tóth
polgármester

2. Bag Nagyközségi Önkormányzat 2011. I. félévi beszámolója
Tóth Gábor
polgármester
3. Művelődési Ház Büfé hasznosítási kérelmek
Tóth Gábor
Polgármester
4. Galga-menti Viziközmű Beruházást Lebonyolító és Működtető
Tóth
Gábor
(Üzemeltető) Társulás által elfogadott százalékos arányok rögzítése
polgármester
5. Helyi vízkár – védelmi terv készítése
Tóth Gábor
Polgármester
6. Jobbik Magyarországért Mozgalom helyi szervezetének
Gábor
kérelme-az edzőpálya szélén felállítandó kettős kereszt ügye

Tóth
polgármester
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7. Malom - dűlő Gksz övezetbe való átsorolása
Tóth Gábor
Polgármester
8. 7. – 8. osztályos programban való részvétel támogatása
Andrea

Beke
Jegyző

9.

Tornacsarnok tetőhéjazat felújítási munkái

Tóth Gábor
polgármester

10. Wado-ryu Karate Klub kérelme tornacsarnok bérleti díj elengedéséhez

Tóth Gábor
polgármester

11. Iglice Napközi Otthonos Óvoda házirendjének módosítása

Beke Andrea
jegyző

12, Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény 2010/2011 tanévről beszámoló

Beke Andrea
jegyző

13. Bagi Temetőben kripták kialakítása

Tóth Gábor
polgármester

14. Egyebek

Tóth Gábor
polgármester

-

Galgamente Ivóvízkészletét Védő és Megőrző Önkormányzati Társulás Társulási
Tanácsának KEOP-2.2.3 pályázat támogatási szerződés jóváhagyása.

-

Vasutasok turai nyugdíjas csoportjának támogató kérelme.
Nyolcadrész – Mezőbag Kft használatába átadott önkormányzati földterület.
Dr. Maxim Mihály háziorvosi teendők ellátására megbízás
Sajóvölgye Takarékszövetkezetnek szándéknyilatkozat.
Bursa Hungrika – ösztöndíj

Tóth Gábor: Mielőtt elkezdenék a napirendi pontok tárgyalását bemutatta a testületnek Dr.
Józsa Viktóriát. Mivel a II. számú orvosi körzet praxisa visszaszáll az önkormányzatra, és a
doktornő elvállalná az orvosi ellátást, ezért került sor a bemutatkozásra.
Dr. Balatoni Gyöngyi: A Józsa doktornő a Perjési doktorék ajánlata. II. számú körzet
praxisának holnap lejár a határideje, ahol még Dr. Perjési György adhatja el a praxist. A
kolléganő fiatal 2010-ben szerezte meg a háziorvosi vizsgát.
Mindenféleképpen a testületnek kell, majd dönteni abban, hogy ki lesz az orvos.
Dr. Józsa Viktória: Bemutatkozásában elmondta, hogy 2005-ben végezte el az
Orvostudományi Egyetemet, 2010-ben szakvizsgázott és jött föl Budapestre. Öt évig
mentőzött, kilenc hónapig Soroksáron dolgozott háziorvosként. Jelen pillanatban állást keres.
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Dr. Balatoni Gyöngyi: Megkérdezte, hogy ha Ő kapná a körzetet akkor további körzetek
után érdeklődik-e?
Dr. Józsa Viktória: Amennyiben a ráckevei háziorvosi állás összejön, akkor oda fog menni,
ott januárban lesz rá lehetőség.
Tóth Gábor: Megköszönte Dr. Józsa Viktóriának, hogy eljött és őszintén elmondta, hogy ha
kap máshol ajánlatot, akkor oda megy.
Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester asszony a teremből kiment.
1.) Napirendi pont: Bag Nagyközségi Önkormányzat 4/2011.
költségvetési rendeletének módosítása (előirányzat módosítás)

(II.11.)

számú

Tóth Gábor: Felkérte Dr. Dénes Tamást a pénzügyi bizottság elnökét, hogy mondja el
szóbeli kiegészítését.
Dr. Dénes Tamás: Megvitatásra került a költségvetési rendelet módosítása, melyet a
bizottság egyhangúlag elfogadott. Kérte, hogy ha van kérdése a képviselőknek azt vitassák
meg.
Benke Zoltánné: Elmondta, hogy az előirányzat módosítása a június 30.-i állapotot mutatja,
ez egy technikai jellegű döntést igényel.
Egyes szociális feladat kiegészítés támogatás címén 17 317 e Ft-ot utaltak ki – ápolási díj,
rendszeres szociális segély, rendelkezésre állási támogatás, bérpóló juttatás, lakásfenntartási
támogatás, jogcímek alapján
Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések és az integrációs rendszerben résztvevő
intézményekben dolgozó pedagógusok támogatásáról szóló 5/2011 (II.15.) KIM rendelet
szerint 3 883 e Ft támogatási összeget utaltak ki.
2009. évi költségvetésről szóló 2008. évi CII. tv 5 sz melléklet 9. pontja alapján a helyi
szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására biztosított
hozzájárulásból 1 234 e Ft-ot utalt ki. Ez Önkormányzatunknál 2 főt érint a prémiumévek
program keretében.
A BM az önkormányzat részére a Magyar Köztársaság 2011. évi Ktgv-ről szóló 2011. évi
CLXIX. Trv. IX. Fejezet Helyi Önkormányzatok támogatási és személyi jövedelemadója. Új
a12. cím a Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjára 1 965 e Ftot utalt ki.
Június havi igénylés alapján kiutalásra került 390 e Ft óvodáztatási támogatás, amely 29
gyermeket érintett.
Az Áht. 1992. évi XXXVIII. Trv. 64§ (5) bek. Aa, pontja értelmében 2011. április 30-ig
beküldött lemondások 2011. évi előirányzatait 2 319 e Ft-tal csökkentette.
Összesen 22 470 e Ft-tal emeltük meg a 2011. évi előirányzatot.
Tóth Gábor: Megköszönte a kiegészítéseket és felkérte a testület tagjait, hogy hozzák meg
döntésüket.
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal megalkotta a 12/2011.
(IX.29. Költségvetési Rendeletét, mely módosítja a 4/2011.(II.11.) számú költségvetési
rendeletet.
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Bag Nagyközség Önkormányzatának
12/2011. (IX.29.).számú rendelete, amely módosítja az
4/2011 (II.11.) számú Költségvetési Rendelete
I. §
/1/ 2011.01.01. és június 30.-a között pótelőirányzatként biztosított normatívák miatt az
4/2011. (II.11.) számú költségvetési rendelet 3 paragrafusában megállapított
− kiadási főösszeget
− bevételi főösszeget

22 470 e Ft-tal
22 470 e Ft-tal

a képviselő testület megemeli, így a módosított
− kiadási főösszeget
− bevételi főösszeget

609 316 e Ft-tal
609 316 e Ft-tal

állapítja meg.
/2/ A módosított kiemelt előirányzatokat
Kiadások:
− működési kiadások
− speciális célú támogatások
− felhalmozási célú kiadások
− tartalékok
− egyéb kiadások
Összesen:

359 147 e Ft
33 738 e Ft
1 500 e Ft
82 089 e Ft
132 842 e Ft
609 316 e Ft

Bevételek:
saját bevételek
- átengedett megosztott bevételek
- átvett pénzeszköz
- állami hozzájárulások és támogatások
- Működési célú hitel
Összesen:

93 521 e Ft
139 654 e Ft
6 524 e Ft
153 981 e Ft
215 336 e Ft
609 316 e Ft

jogcímenkénti megosztásban állapítja meg.
2. §
A polgármesteri hivatal módosítás utáni előirányzatát az 1.számú melléklet adatai
tartalmazzák.
2.) Napirendi pont: Bag Nagyközségi Önkormányzat 2011. I. félévi beszámolója
Tóth Gábor: Felkérte a bizottság elnökét, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban mondja el
szóbeli kiegészítését.
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Dr. Dénes Tamás: Elmondta, hogy a szeptember 26.-i bizottsági ülésen tárgyalták és
egyhangúlag elfogadták a 2011. I. félévi beszámolót.
Varga András: Megkérdezte, hogy június 30.-án mennyi volt a kifizetetlen száma?
Benke Zoltánné: Tájékoztatta a testület tagjait, hogy június 30.-án nem volt kifizetetlen
számlája az önkormányzatnak.
Varga András: Nem érti az ügyvédi díjat, szüksége van erre az önkormányzatnak?
Benke Zoltánné: Elmondta, hogy havi átalányban dolgozik az ügyvédi iroda.
Varga András: A térfigyelő-rendszerrel kapcsolatban megkérdezte, hogy milyen költsége
van, ha azt nem figyeli senki?
Tóth Gábor: Tájékoztatásul elmondta, hogy a térfigyelő-rendszernek fenntartási költsége van
és rendszeresen figyelik az arra jogosultak.
Varga András: A pályázati kifizetésekről kérdezett, úgy tudja, hogy ebben az évben ez nem
kellett, eddig siker díjat kértek.
Benke Zoltánné: Azok a költségek vannak kimutatva, amit az iskola nyert. Vannak olyan
költségek amit itt mutatnak ki, ez a kiadási oldal. A másik oldalon pedig meg van, hogy mit
kaptak központilag.
Tábik Andrásné: Félreértések elkerülése végett elmondta, hogy a pályázati díjat csak az
iskola használhatja föl.
Beke Andrea: Az iskola számlára megveszi azt amit a pályázaton nyertek máshová nem lehet
felhasználni. Az ügyvédi munkával kapcsolatban elmondta, hogy jelenleg is vannak perek,
amiben képviseli az önkormányzatot az ügyvédi iroda.
Tóth Gábor: Felkérte a testület tagjait, hogy ha nincs több kérdés hozzák meg a
beszámolóval kapcsolatos döntésüket.
A Képviselő-testület 6 igen és egy tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
34/2011. (IX.29.) 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. I. félévi beszámolóját.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző
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3.) Napirendi pont: Művelődési Ház Büfé hasznosítási kérelmek
Tóth Gábor: A művelődési ház büféjével kapcsolatos kérelmeket elnapolják, mivel a ház
akadálymentesítésre nyert az önkormányzat harmincmillió forintot. Amikor befejeződik a
beruházás akkor tudnak vele foglalkozni.
Tábik Andrásné: Gratulált a pályázathoz, reméli, hogy jól sikerül majd a beruházás.

4.) Napirendi pont: Galga-menti Viziközmű Beruházást Lebonyolító és Működtető
(Üzemeltető) Társulás által elfogadott százalékos arányok rögzítése
Tóth Gábor: Felkérte Benedek Miklós műszaki előadót, hogy mondja el szóbeli kiegészítését
az előterjesztéssel kapcsolatban.
Benedek Miklós: A pénzügyi bizottság már többször tárgyalta az Aszód és térsége
szennyvízcsatornázását és szennyvízelvezetését, a mai ülésen a társulási tanács által
elfogadott százalékos arányokat kell rögzíteni.
Tóth Gábor: Megköszönte a kiegészítését és felkérte a képviselő-testület tagjait, hogy
hozzák meg döntésüket.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
35/2011. (IX.29.) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot
hozta:
Bag Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja, hogy a Galga-menti
Víziközmű Beruházást Lebonyolító és Működtető Társulás KEOP-1.2.0/2F/09-2009-0007
azonosítószámú, „Aszód és térsége szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása” c. pályázatának
megvalósítási szakasza során a pályázat Részletes Megvalósítási Tanulmányában (RMT) szereplő
számítások, illetve a hatályos Támogatási Szerződés és mellékletei alapján az önkormányzatok
vagyoni hozzájárulásának arányában, Bag Nagyközség 1,53%-os szavazati joggal rendelkezik.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző
Tóth Gábor: Elmondta, hogy az ötödik napirendi pontban nem érintett az önkormányzat,
ezért elnapolják a helyi vízkár – védelmi terv készítését.
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6.) Napirendi pont: Jobbik Magyarországért Mozgalom helyi szervezetének kérelme - az
edzőpálya szélén felállítandó kettős kereszt ügye.
Tóth Gábor: Tájékoztatta a testület tagjait, hogy szóban érkezett olyan igény, hogy a
művészházaspár szeretne kettős keresztet állítani.
Antal Istvánné: Beszélt a művészházaspárral és a tervezésük Szent István kardra változott, el
kell gondolkozni azon, hogy a két emlékművet egy helyre kellene felállítani.
Balázs János: Ezzel kapcsolatban megoszlott a vélemény, nem az emlékmű felállítása végett
van a baj, az elhelyezés helyéről volt vita. A bizottság javasolta, hogy a testületi ülésen
szülessen döntés a kettős kereszt helyéről.
Javasolta az Erzsébet park melletti részt, vagy a piactér helyét. Az edzőpálya melletti részt
nem javasolta, de erre még az atyának is rá kell bólítani.
Benedek Miklós: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az egyházközségnek formai
gondjai voltak, ezt a levelet csatolta az előterjesztéshez.
Antal Istvánné: Javasolta, hogy a piacteret rendbe kell hozni, de jónak látja az Erzsébet parki
területet is.
Tóth Gábor: A hozzászólások után felkérte a testület tagjait, hogy ki az aki az edzőpálya
melletti terület fogadja el.
A Képviselő-testület 7 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
36/2011. (IX.29.) 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 nem engedélyezi a Jobbik Magyarországért Mozgalom helyi
szervezetének, hogy a kettős fakeresztet az edzőpálya szélén felállítsa.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző
Tóth Gábor: Ezután felkérte a jelenlévőket, hogy hozzák meg döntésüket, mely helyszínt
támogatják.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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37/2011. (IX.29.) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot
hozta:
a.) A Képviselő-testület nem járul hozzá, hogy politikai szervezet, bármilyen emlékművet
emeljen a község területén.
b.) A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy bagi civilszervezet, vagy civilszervezetek
kettős keresztet állítsanak fel, ehhez a Képviselő-testület az alábbi három területet jelöli ki,
melyek közül a kiválasztott helyszínen felállításra kerülhet a kettős kereszt:
- Erzsébet parknál, vagy a
- Hunyadi térnél, vagy a
- Szent András és a temető közötti háromszög területén.
c.) A helyszín kijelöléséről legkésőbb 2011. október 30.-ig nyilatkozzon a létesítő szervezet.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző
7.) Napirendi pont: Malom – dűlő Gksz övezetbe való átsorolása
Tóth Gábor: Felkérte Benedek Miklóst, hogy tegye meg szóbeli kiegészítését az
előterjesztéssel kapcsolatban.
Benedek Miklós: Az előterjesztésben szereplő területek nem kerültek be a
Településrendezési Tervbe sem belterületbe, sem a Gksz övetbe való átsorolásba. Az említett
területek Gksz övezetbe való átsorolásához a szükséges anyagokat már átküldte a
településtervezőnek. Az átsoroláshoz egy új Képviselő-testületi határozatra van szükség,
mintegy megerősítve a korábbi határozatot.
A belterületbe vonáshoz is szükség van testületi határozatra.
A Gksz. Övezetbe való átsorolás településrendezési terv módosításának tervezési díját a
tulajdonosoknak kell majd megfizetniük, amely majd a határozat elfogadása után válik
aktuálissá.
Tóth Gábor: Megköszönte a kiegészítést és felkérte a testület tagjait, hogy hozzák meg
döntésüket.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
38/2011. (IX.29.) Képviselő-testületi határozat
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Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatokat hozta:
1.) A Képviselő-testület Megbízza a Pomsár és Társa Építész Iroda Kft.-t a
Településrendezési Terv módosításával a következők szerint: a Bag 0117/6, 0117/7,
0117/8, 0117/9, 0117/10, 0117/11, 0116/2, 0116/3, 0114/3 és 0114/4 hrsz.-ú, jelenleg
Mko besorolású területek Gksz Övezetbe való átsorolásával. A terv módosításának
díját, illetve minden egyéb költséget az érdekelt tulajdonosoknak kell megfizetniük a
tervező felé.
2.) A Képviselő-testület engedélyezi a Bag 0117/6, 0117/7, 0117/8, 0117/9, 0117/10,
0117/11, 0116/2, 0116/3, 0114/3 és 0114/4 hrsz.-ú, jelenleg külterületű területek
belterületbe való átsorolását, és azok mezőgazdasági művelésből való kivonását. A
belterületbe vonás összes költséget az érdekelt tulajdonosoknak kell megfizetniük.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző
8.) Napirendi pont: Felzárkóztató oktatás támogatása (7-8. osztályos programban
való részvétel támogatása.)
Tóth Gábor: Felkérte Beke Andrea jegyzőnőt, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban tegye
meg szóbeli kiegészítését.
Beke Andrea: Elmondta, hogy a tavalyi év során már a testület támogatta három roma fiatal
tanulását, akik megszerezték az 5. 6. osztályos végzettséget. A fiatalok az önkormányzat
közmunkásai, ezért a vizsga díját az önkormányzatnak kellene bevállalni, ugyanis a TámaszPont Alapítvány csak a közmunka programban részt nem vevőket tudja támogatni a
„TÁMOP-5.3.1 IC Alapozó projekt” keretén belül.
Kérte a testület támogatását a vizsga díj összegének kifizetését, mely 150.000.- Ft.
Tóth Gábor: Felkérte a Képviselő-testületet, hogy hozzák meg döntésüket.
A Képviselő-testület 6 igen és egy tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
39/2011. (IX.29.) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatokat hozta:
A Képviselő-testület 150.000 Ft-al támogatja Csurán György, Kanalas Georgina és Lakatos
István 7. 8. osztályos felzárkóztató programon belüli vizsga díját.
Határidő: azonnal
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Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző
9.) Napirendi pont: Tornacsarnok tetőhéjazat felújítási munkái
Beke Andrea: A tornacsarnok gondnoka jelezte, hogy tornacsarnoknál meglazultak a
trapézlemezek. A műszaki előadóval, az iskola és a tornacsarnok gondnokával helyszíni
szemlét tartottak és megállapításra került, hogy annak idején a tornacsarnok építésénél a
trapézlemezeket nem rögzítették előírás szerint. A szükséges minimum 4 csavar helyett
egyetlen, nem is a tetőszerkezet típusához valóval rögzítettek. Ezek a csavarok az eltelt évek
során a szeleknek köszönhetően kilazultak, erősebb szélfújás esetén az egész tető zörög,
mozog és balesetveszélyes.
Több vállalkozót megkeresése után, egyedül a HABAF Kft. adott árajánlatot a komplett tető
megerősítésére.
Tóth Gábor: Megköszönte az előterjesztéssel kapcsolatos tájékoztatót és felkérte a testület
tagjait, hogy hozzák meg a tornacsarnok tetőszerkezet megerősítésére szóló döntésüket.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
40/2011. (IX.29.) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatokat hozta:
A Képviselő-testület megbízza a HABAG Kft.-t, hogy az árajánlatában szereplő 382.000.- Ft
+ ÁFA összegért a tornacsarnok tetőhéjazatának megerősítését az árajánlatában szereplő
módon végezze el.
Forrás oldala a tornacsarnok bevétele.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző

10.) Napirendi pont: a Bagi Wado-Ryu Karate Klub kérelme a tornacsarnok bérleti
díj elengedéséhez
Balázs János: Javasolta, hogy mivel mindenki fizet bérleti díjat, nem kell tárgyalni a Bagi
Wado-Ryu Karate Klub kérelmét.
11.) Napirendi pont: A Bagi Iglice Napközi Otthonos Óvoda Házirendjének
módosítása
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Beke Andrea: Az Iglice Napközi Otthonos Óvoda jogszabályi kötelességének eleget téve a
11/1994. MKM rendelet által előírt változások miatt módosította az óvoda házirendjét. A
házirend magába foglalja az óvoda működését, a gyermekek óvodába járásának feltételeit, az
óvodások értékelésének rendjét, annak szempontjait. A beiskolázás előkészítésére vonatkozó
feltételeket. Az alapító okiratokra vonatkozó jogszabály változások miatt szükséges az óvoda
alapító okiratának módosítása is.
A bizottság megtárgyalta a házirendet és a módosított alapító okiratot és kérte a testület általi
elfogadását.
Tóth Gábor: Felkérte a testület tagjait, hogy hozzák meg döntésüket az óvoda házirendjének
módosításáról.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
41/2011. (IX.29.) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatokat hozta:
a.) A Képviselő-testület elfogadta az Iglice Napközi Otthonos Óvoda házirendjének
módosítását.
b.) A Képviselő-testület elfogadta az Iglice Napközi Otthonos Óvoda módosított Alapító
Okiratát.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző
12.) Napirendi pont: Az Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény beszámolója a 2010/2011-es tanévről
Beke Andrea: Ismertette a bizottság határozatát, melyben javasolják a képviselő-testületnek
az intézmény beszámolójának elfogadását.
Balázs János: A beszámolóval kapcsolatban elmondta, hogy mindenre kiterjedő anyagot
kaptak az iskolától.
Antal Istvánné: Elmondta, hogy az iskola sok pályázatot benyújtott, melyre nyolc millió
forintot nyertek ebben a tanévben, ezúton gratulált az iskolavezetés munkájához.
Tóth Gábor: Megköszönte a hozzászólásokat és felkérte a testület tagjait, hogy hozzák meg
döntésüket.
A Képviselő-testület 7 igen alábbi határozatot hozta:
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42/2011. (IX.29.) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatokat hozta:
A Képviselő-testület elfogadta az Arany János Általános Iskola és alapfokú Művészetoktatási
Intézmény beszámolóját a 2010/2011-es tanévről.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző

13.) Napirendi pont: Bagi temetőben kripták kialakítása
Tóth Gábor: Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése,
véleménye?
Antal Istvánné: Elmondta, hogy a temetkezési vállalkozóval, a temetőgondnokkal és a
műszaki ügyintézővel átbeszélték a kripták kialakítását és járda építését. A temetkezési
vállalkozó pozitívan áll hozzá. Javasolta, hogy indítsák el a kripták építését.
Tóth Gábor: Tájékoztatásul elmondta, hogy egy millió forintot sikerült az önkormányzatnak
behozni a régi sírhelyek megváltásával.
Antal Istvánné: Javasolta, hogy az urnafal a ravatalozóval szembeni területre kerüljön, annyi
helyet kell hagyni, hogy télen a havat tudják hová tenni.
Kriptával kapcsolatban javasolta, hogy a fősoron lehetne kialakítani egy pár darab 4-es és egy
pár darab 6-os helyeket, ezt önkormányzati rendeletben le kellene szabályozni. Az urnafalat a
vállalkozó felépíti és az urnákat tíz évre értékesítik, annak a fejében, hogy ingyen felállítja a
falat.
Tóth Gábor: Jó lenne látni ezt rajzon, hogy fog kinézni.
Beke Andrea: Tájékoztatta a képviselőket, hogy ehhez temetőrendeletet kell hozzá
módosítani és majd a függelékben szerepelnek az árak.
Tábik Andrásné: Megkérdezte, hogy fog realizálódni ez a dolog, ha van terv jó lenne, ha a
testület elé kerülne.
Tóth Gábor: Sikerült a ravatalozó felújítására pályázatot nyerni. Nem építési engedély
köteles az a verzió, amit meg kell csinálni. A vázrajz elkészült.
Beke Andrea: A ravatalozóra megkapta az önkormányzat a támogató határozatot, el kell
kezdeni az építkezést, fel kell venni a kapcsolatot a kivitelezővel. Az egész pályázat
lebonyolítását egy hölgyre bízták ő végig fogja menedzserni.
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Benedek Miklós: Nem lesz elbontva a régi épület, az alapot fogják megerősíteni. Körbe az
épület kap egy drémcsövezést, hogy a talajvizet el tudják vezetni. A komplett tetőszerkezet
elbontásra kerül és egy nyeregtetőt fog kapni az épület.
A vállalkozó megvalósíthatónak tartja ebből az összegből.
Tóth Gábor: Megköszönte a hozzászólásokat és felkérte a testület tagjait, hogy hozzák meg
döntésüket a ravatalozóval kapcsolatban.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

43/2011. (IX.29.) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatokat hozta:
1.) A Képviselő-testület hozzájárul, hogy kripták épülhessenek a bagi temetőben.
2.) A Képviselő-testület a kripták helyének a Temető-dűlő kerítése melletti, jelenleg üres
területet (a temető déli oldalán) jelöli ki.
3.) A Képviselő-testület a kripták 50 éves megváltásának díját rendeletében határozza
meg az alábbiak szerint:
150×300 cm (4,5 m2) – 55.000.- Ft
250×300 cm (7,5 m2) – 80.000.- Ft
összegben határozza meg, akár új, akár régi megváltás esetén.
4.) A Képviselő-testület engedélyezi, hogy azon helyeken, ahol a szomszéd sírhelyek
megközelítését nem akadályozza, a sírtulajdonosok járdalapokkal rakhassák körül a
sírhelyet.
5.) A Képviselő-testület a járdalapok lerakását befizetés kötelessé teszi, amelynek összege
a sír megváltási díjával egyezik meg.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a fentiek alapján az 5/2009. (II.26.) számú
Temető díjakról szóló rendeletet módosítsa.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző
14.) Egyéb napirendi pontok:
- Galga-mente ivóvízkészletét Védő és Megőrző Önkormányzati Társulás Társulási
Tanácsának KEOP-2.2.3 pályázat támogatási szerződés jóváhagyása
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Tóth Gábor: Tájékoztatásul elmondta, hogy a pályázaton százharminc-millió forintot nyert a
térség, a képviselő-testülettől a támogatási szerződés jóváhagyását kérik.
Ezután felkérte a testület tagjait, hogy hozzák meg döntésüket.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
44/2011. (IX.29.) számú Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatokat hozta:
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Galga-mente Ivóvízkészletét Védő
és Megőrző Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának az ’Ivóvízbázis-védelem
konstrukció – Üzemelő vízbázisok diagnosztikai vizsgálata (A komponens)” tárgyú KEOP2.2.3/A/09-2010-0010 azonosító számon regisztrált sikeres pályázata Támogatási Szerződését
a mellékelt tartalommal jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző
-

Vasutasok turai nyugdíjas csoportjának támogató kérelme

Antal Istvánné: Nem javasolta a turai csoport támogatását, mivel a község a saját
civilszervezeteit sem tudja támogatni.
Balázs János: Ez nem egy civilszervezet.
Tóth Gábor: Elfogadta az érveket, viszont a saját jövedelemből, amelyből 10 %-ot ajánlott
föl a civilszervezeteknek, ebből kérte, hogy juttassanak a turai vasutas csoportnak is. Felkérte
a jegyzőnőt, hogy tegye meg a szükséges intézkedést.
45/2011. (IX.29.) számú Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatokat hozta:
Tóth Gábor polgármester által a civilszervezetek részére jövedelméből felajánlott 10 %-a
terhére 25.000.- Ft-ot javasoltak a turai vasutasok részére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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Végrehajtásban közreműködik: jegyző
-

Nyolcadrész – Mezőbag KFT használatába átadott önkormányzati földterület

Tóth Gábor: Felkérte a Ro-Szi Arbet Kft ügyvezetőjét, hogy egy pár mondatban mondja el
elképzelését.
Sári Béla: Tájékoztatásul elmondta, hogy a cége amennyiben a testület hozzájárul évi 25.000
Ft/ha bérleti díjat hajlandó fizetni a településnek a terület haszonbérbe adásáért.
A területen energianövényeket (energiafűz) kívánnak termeszteni, melynek megvalósítására a
társasága pályázik. A pályázat sikeres elbírálásának egyik feltétele, hogy legyen legalább
szándéknyilatkozat a település önkormányzata részéről, hogy bérbe adja a tulajdonában lévő
földterületet.
A területen megtermelt energianövényekkel lehetőség nyílik a helyi közintézmények fűtésére
is a jelenleginél kedvezőbb feltételek mellett.
Tóth Gábor: Javasolta a testületnek, hogy egy elvi határozatot fogadjanak el.
Dr. Balatoni Gyöngyi: Megkérdezte, hogy lesz-e rá piac? Érdemesnek tartja, hogy a testület
támogassa.
Tóth Gábor: Javasolta a jogi kidolgozást, hogy az önkormányzatnak ne legyen ebből később
baja.
Dr. Dénes Tamás: Van némi fenntartása a határozatlan idővel kapcsolatban.
Balázs János: Nem látja a jogi helyzetet!
Tóth Gábor: Az előző testület tíz évre adta oda a Mezőbag Kft-nek ingyen a területet, 50 haról van szó. Dönteni kell, először a szerződést kell felmondani.
Dr. Dénes Tamás: Nem legitim, mivel testületi határozat nélkül lett odaadva a Mezőbagnak.
Ő is elvi döntést javasolt.
Fel kell a Mezőbaggal kötött közös szerződést bontani. Tájékoztatni kell őket arról, hogy
amennyiben nem egyeznek bele, akkor polgári peres úton jár el az önkormányzat és minden
kárigényt felszámol.
Tóth Gábor: Megköszönte a hozzászólásokat és felkérte a testületet, hogy hozzanak döntést
először a Mezőbaggal kötött szerződés ügyében, majd egy elvi döntést az energiafű ügyében.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
46/2011. (IX.29.) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatokat hozta:
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az úgynevezett nagy Nyolcadrészre 019 hrsz-ú területre
vonatkozó és 2005. január 6.-án a Mezőbag Kft-vel (2191. Bag, Szent Imre u. 43.) mint
használóval megkötött földhasználati szerződést a képviselő-testület 2011. október 5.-vel
közös megegyezéssel kívánja felbontani.
Amennyiben a földhasználó akadályt támaszt a közös megegyezéssel történő szerződés
felbontás elé a képviselő-testület meg kívánja tenni azon jogi lépéseket, amelyek a
földhasználati szerződés érvénytelenítésére irányul, ugyanis e szerződés mögött képviselőtestületi döntés nem áll.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
47/2011. (IX.29.) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatokat hozta:
A Képviselő-testület elvi hozzájárulását adja Ro-Szi Arbert Kft kérésének a 019 hrsz-ú
földterület földhasználatára.
Végleges döntés a termőföldről szóló 1994. évi LV törvény által meghatározott elővásárlási
jogi feltételek teljesülése után születik.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző
-

Dr. Wagner Viktor háziorvos visszalépése

Dr. Balatoni Gyöngyi: Tájékoztatta a testület tagjait, hogy tegnap előtt kaptuk meg Dr.
Wagner Viktor írásban való lemondását, mivel nem tudta megszerezni a szükséges papírokat,
amelyek szükségesek a háziorvosi ellátásra.
Tóth Gábor: Ez egy technikai szavazást igényel vissza kell vonni a testületnek a régi
határozatát, mert a doktor nem tudta a szükséges papírokat megszerezni.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
48/2011. (IX.29.) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatokat hozta:
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Dr. Wagner Viktor megbízásáról szóló 33/2011. (VIII.11.) határozatát, mely a Bag II. számú
háziorvosi praxis jog megvásárlásáról szól, a mai nappal a doktor úr kérésére visszavonja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző
-

Dr. Maxim Mihály háziorvosi teendők ellátására megbízás

Beke Andrea: A bizottsági ülésen itt volt Dr. Maxim Mihály aki a II. számú körzet ellátására
jelentkezett és legkésőbb decemberben tudna rendelni.
Tóth Gábor: Ezután felkérte a képviselő-testület szavazását.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
49/2011. (IX.29.) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot
hozta:
Képviselő-testület hozzájárulását adja, hogy Dr. Maxim Mihály háziorvos – amennyiben
korábbi praxisát el tudja adni, illetve az ottani tevékenységét le tudja zárni - területi ellátási
érdekkel és kötelezettséggel vállalkozási formában ellássa a Bag Nagyközség II. számú
körzetben a háziorvosi teendőket 2011. november 01-től.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző
A következő napirendi pont tárgyalásánál a polgármester zárt ülést rendelt el.
ZÁRT ÜLÉS
-

Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjrendszerben való részvétel
feltétele a települési önkormányzatok számára

Beke Andrea: Elmondta, hogy a nyilatkozat beküldési határideje: 2011. október 14. 2010-es
évben is volt, melynek összege havi 5.000.- Ft/fő. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer
létrehozásának célja, hogy a szociális támogatási rendszerben azon szinten történjen a
döntéshozás, ahol a legtöbb ismeret birtokában képesek a rászorultságot elbírálni.
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Tóth Gábor: Megköszönte a szóbeli kiegészítést és felkérte a képviselő-testületet, hogy
hozzák meg döntésüket.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
51/2011. (IX.29.) 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 részt kíván venni a Bursa Hungarica felsőoktatási
önkormányzati ösztöndíj rendszerben. Ennek megfelelően a rászoruló fiatalok támogatására
költségvetéséből 5.000.- Ft/fő/hó összeget biztosít.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző
Tóth Gábor: Tájékoztatta a testület tagjait, hogy Bag a térség komoly csomópontja lesz.
Elővárosi vasútvonal épül, a tervek már elkészültek, egy későbbi időpontban határozatot kell
majd hozni, hogy melyek azok a területek, amiket szeretnének igénybe venni.
Ez egy komoly siker története lesz a községnek.
Tábik Andrásné: Elmondta, hogy az Epreskertet, a Rét utcát is zúzott kővel kellene javítani,
mivel hatalmas gödrök vannak. Továbbá megkérdezte, hogy az Árokaljánál mikor lesz a
védőfal megépítve?
Tóth Gábor: Felkérte a műszaki ügyintézőt, hogy az elhangzott utcákat vizsgálják meg. Az
Árokaljával kapcsolatban elmondta, hogy hat hónapot csúszott a program. Ebben az ügyben
több szálon kíván segíteni, de sajnos nem tolonganak a befektetők.
– Dr. Józsa Viktória háziorvos megbízása
Dr. Balatoni Gyöngyi: Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy Dr. Maxim Mihály telefonon
közölte, hogy csak január 1-től tudja elvállalni a II. számú körzet háziorvosi állását.
Tóth Gábor: Javasolta a testületnek, hogy Dr. Józsa Viktóriát bízzák meg az üres háziorvosi
állás betöltésének helyettesítésével, aki jelen pillanatban állást keres, így a II. számú
körzetnek is lenne orvosa.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
52/2011. (IX.29.) Képviselő-testületi határozat
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Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatokat hozta:
Dr. Józsa Viktória háziorvost megbízza Bag Nagyközség II. számú háziorvosi körzet (2191.
Bag, Dózsa György u. 54.) ellátásával 2011. október 10-től – december 31.-ig határozott időre
területi ellátási kötelezettséggel
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző

Mivel nem volt több hozzászólás a polgármester megköszönte a részvételt és az ülést
bezárta.
-k.m.f.-

Tóth Gábor
polgármester

Beke Andrea
jegyző

