
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2012. április 05-én  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,   Benedek  Miklós  műszaki  előadó,  Dr.  Bozsó Zoltán 
Gödöllő  Rendőrkapitányság vezetője,  Gódor Ferenc aszódi  őrsparancsnok,  Szásziné Győri 
Éva igazgató, Krnács Péter.

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

Ismertette a napirendi pontokat. A kiküldött napirendi pontokhoz még két témát javasolt – az 
egyik a hőszivattyús rendszerek – energetikai pályázata, a másik a Viziközmű szolgáltatás 
javasolt átalakításáról szól. 
Majd felkérte a testület tagjait, hogy fogadják el a kibővített napirendi pontokat.

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

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

Napirend:   Előadó:

1.) Arany János Általános Iskola 2011-2012 évi tanév I. félévi beszámolója Beke Andrea
jegyző

2.) Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása Beke Andrea
jegyző

3.) Bag Nagyközség Önkormányzat SZMSZ-nek módosítása Beke Andrea
jegyző

4.) Polgármester, önkormányzati képviselők és bizottsági tagok Beke Andrea
     tiszteletdíjának megállapítására szóló rendelet módosítása jegyző

5.) Angyal Zoltán kérelme 1468 hrsz-ú terület átsorolásával kapcsoltban Beke Andrea
jegyző

6.) Szent István emlékmű felállításának ügye Tóth Gábor



polgármester

7.) Tűzvédelmi utóellenőrzés a Polgármesteri Hivatalban és intézményeiben Tóth Gábor
polgármester

8.) Rendőrség beszámolója a 2011. évi tevékenységéről Tóth Gábor
polgármester

9.) Hőszivattyús rendszerek – energetikai pályázata Tóth Gábor
polgármester

10.) Viziközmű szolgáltatás javasolt átalakítása Tóth Gábor
polgármester

       

1.) Napirendi pont:   Arany János Általános Iskola 2011-2012 évi tanév I. félévi 
beszámolója

Tóth Gábor: Felkérte  Balázs  János  képviselő  urat,  hogy mondja  el  szóbeli  kiegészítését 
bizottság döntéséről.

Balázs János: Elmondta, hogy a bizottság tanulmányozta a 2011/2012-es tanév első félévéről 
szóló  beszámolót.  A  beszámoló  részletes,  mindenre  kiterjedő,  a  bizottság  elfogadásra 
javasolta a testületnek.

Tóth Gábor: Megkérdezte az Igazgató Nőt, hogy a járőrök kimennek-e az iskolába? 

Szásziné  Győri  Éva: Elmondta,  hogy  esetenként  jönnek,  és  igen  jó  a  kapcsolatuk  a 
rendőrséggel.

Tóth Gábor: Mivel nem volt több kérdés, észrevétel, felkérte a testület tagjait, hogy hozzák 
meg a döntésüket.

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

11/2012. (IV.05. )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 az Arany János Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
2011/2012es tanév első félévéről szóló beszámolóját megismerte és azt elfogadta.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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Végrehajtásban közreműködik: jegyző

2.) Napirendi pont:   Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása

Tóth Gábor: Felkérte a Beke Andrea jegyzőnőt,  hogy mondja el  szóbeli  kiegészítését  az 
előterjesztéssel kapcsolatban.

Beke Andrea: Tájékoztatásul elmondta, hogy az  Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény és  a  annak végrehajtásáról  szóló 368/2011.(XII.31.)  Korm.  rendelet  tartalmazza  a 
2012.  január  1-jétől  hatályos,  az  önkormányzati  gazdálkodásra  vonatkozó  új  szabályokat. 
Mindezek  mellett  az  56/2011.(XII.31.)  NGM  rendelet  rendelkezik  a  2012.  január  1-jétől 
hatályos szakfeladat rendről és az államháztartási szakágazati rendről.

Ezen jogszabályok  értelmében  az  Önkormányzat  és  a  Polgármesteri  Hivatal  gazdálkodása 
elkülönül  egymástól,  és  ebből  következően  az  Önkormányzat  alaptevékenységeihez 
kapcsolódó tevékenységek nem szerepelhetnek a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratában, 
tehát  azokat  abból  törölni  kell.  Vannak  olyan  szakfeladatok  is,  amelyeket  a  Magyar 
Államkincstár automatikusan törölt, és erről értesítést küldött. 
Az Alapító Okirat  módosítását  a  Magyar  Államkincstár  felé  is  be kell  jelenteni,  az általa 
vezetett törzskönyvi nyilvántartásban való átvezetés végett.

Felkérte a Képviselőket, hogy először a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítását 
szíveskedjenek  jóváhagyni,  majd  a  második  határozatban  az  egységes  szerkezetbe  foglalt 
Alapító Okiratot fogadják el.

Tóth Gábor: Mivel nem volt több kérdés, észrevétel, felkérte a Képviselőket, hogy hozzák 
meg döntésüket.
Első határozatban az Alapító Okirat módosítási javaslatait kérte, hogy szavazzák meg.

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

12/2012. (IV.05. )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  megismerve  a  Polgármesteri  Hivatal  Alapító  Okiratának  módosított 
változatát azt elfogadta.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző

Tóth Gábor: Ezután a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának egységes szerkezetbe foglalt 
határozati javaslatára kérte föl a testület tagjait.
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

13/2012. (IV.05. )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 megismerve a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát elfogadta.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző

3.) Napirendi pont:   Bag Nagyközség Önkormányzat SZMSZ-nek módosítása

Tóth Gábor: Felkérte a Jegyzőnőt, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban tegye meg szóbeli 
kiegészítését.

Beke  Andrea: Az  Államháztartásról  szóló  2011.  évi  CXCV.  törvény  és  a  annak 
végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet,  tartalmazza a 2012. január 1-jétől 
hatályos,  az önkormányzati  gazdálkodásra  vonatkozó új  szabályokat.  Mindezek mellett  az 
56/2011.(XII.31.)  NGM  rendelet  rendelkezik  a  2012.  január  1-jétől  hatályos 
szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről.
A felsorolt jogszabályok értelmében a Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának módosítása 
maga  után  vonja  az  Önkormányzat  SZMSZ-ének  módosítását  is  azzal,  hogy  a 
szakfeladatszám  szerinti  -  korábban  a  Polgármesteri  hivatal  feladatkörébe  tartozó  - 
feladatokat az Önkormányzat tevékenyégéhez kell felsorolni.
Az SZMSZ-ben további módosításokat írt elő a Kormányhivatal Törvényességi felügyeletét 
ellátó főosztálya.  Ezek a módosítások még a 2007-ben elfogadott  SZMSZ-re vonatkoznak, 
amelyeket  a  2011-es  SZMSZ  módosítása  után  tártak  fel.  Erre  észrevétel  érkezett  a 
Kormányhivataltól.
Ennek szellemében az azokban előírtak szerint a javasolt változtatásokat elvégezte, felkérte a 
Képviselő-testületet,  hogy  fogadják  el  az  Önkormányzat  módosításokkal  egységes 
szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatot.

Tábik Andrásné: Felhívta a figyelmet,  hogy nincs Ügyrendi  Bizottság és kérte,  hogy azt 
vegyék  ki.  Javasolta,  hogy  a  Pénzügyi-  Ellenőrző,  Gazdasági,  Vagyongazdálkodási  és 
Településfejlesztési Bizottságban legalább három települési képviselőt válasszon a testület.

Tóth Gábor: Megköszönte a figyelmeztetést. Technikai jellegű kérdésekről van szó, mivel 
nem  volt  más  javaslat,  szavazásra  bocsátotta  az  SZMSZ  egységes  szerkezetben  való 
elfogadását.
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Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal megalkotta a 6/2012. 
(IV.05.) rendeletét, mely a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 9/2011. (IV.07.) 
számú rendeletének módosításáról egységes szerkezetben.
(A 6/2012.(IV.05.) számú rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

4.) Napirendi pont: Polgármester, önkormányzati képviselők és bizottsági tagok 
tiszteletdíjának megállapítására szóló rendelet módosítása

Beke Andrea: Tájékoztatásul elmondta, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal törvényességi 
észrevételt tett (iktatószáma: 30PM-1730/1/2011) a 7/2011. (IV.07.) számú rendelettel 
kapcsolatban, amely a polgármester, az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok 
tiszteletdíjáról szólt.
A rendeletbe be kellett építeni az 1994. évi LXIV Tv. (Pttv.) alapján a megvonható 
tiszteletdíj mértékét és maximális idejét.
Ezeket módosította, azonban a törvényességi észrevételben kifogásolt nem képviselő-
testületi bizottsági tagok díjazását nem vette ki, mivel a Pttv. 14-15 §-a lehetővé teszi.

Tóth Gábor: Megköszönte  a  tájékoztatást  és  felkérte  a  Képviselő-testületet,  hogy 
hozzák meg döntésüket.

Bag  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal  megalkotta 
7/2012.(IV.05.) rendeletét, mely a 7/2011/.IV.07./  rendelet módosítja: 
„A  polgármester,  az  önkormányzati  képviselők  és  bizottsági  tagok 
tiszteletdíjának megállapításáról” 

7/2012.(IV.05.) rendelete a
7/2011/.IV.07./  rendelet

módosításáról

A polgármester, az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjának 
megállapításáról

Bag Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990.  évi  LXV.  törvény,  valamint  kapott  felhatalmazás  a  polgármesteri  tisztség 
ellátásának  egyes  kérdéseiről  és  az  önkormányzati  képviselők  tiszteletdíjáról  szóló 
1994. évi LXIV. Törvény 3 §;14-15 §-a, képviselők bekezdése alapján a következő 
rendeletet alkotja (továbbiakban: R)

Települési képviselők tiszteletdíja
1. §

1.) A képviselő-testület tagjai a képviselő-testületi munkáért  bruttó 37.500 Ft/ hó 
tiszteletdíjra jogosultak.

A Képviselő-testület bizottságai nem képviselő tagjainak
tiszteletdíja
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2. § 

1.) A Képviselő-testület bizottságainak nem képviselő tagjainak a képviselő-testület 
havi bruttó 15.000.- Ft költségtérítést állapít meg.

Vegyes, záró rendelkezések

3. §

1.) Az önkormányzati képviselőtől tiszteletdíj megvonható az alábbi esetekben:
       

- ha feladatai ellátásában 1 hónapon túl akadályoztatva van;
- ha munkáját önhibájából elhanyagolja és egymást követő 2 testületi illetve 

bizottsági ülésen igazolatlanul távol van.

2.) A tiszteletdíj megvonásáról ideiglenesen összehívható 3 tagú  ad-hoc bizottság 
dönt. A tiszteletdíj megvonásának mértéke a mindenkori tiszteletdíj 25%-a, amely 
maximum 12 hónapra vonatkozhat.

3.) A tiszteletdíjak mértékét az éves költségvetés tárgyalásakor a képviselő-testület 
felülvizsgálhatja.

4.) A z önkormányzati képviselő tiszteletdíjáról vagy annak egy részéről írásban 
lemondhat, megjelölve annak felhasználását. A tényleges felhasználásról a Képviselő-
testület dönt.

4.§ 

1.)Jelen R. a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2010. október 15-től 
visszamenőleges hatállyal kell alkalmazni.

2.)A R. hatálybalépésével egyidejűleg az 1/1999.(I.28.) sz.rendelet hatályát veszti 

5.) Napirendi pont: Angyal Zoltán kérelme 1468 hrsz-ú terület átsorolása ügyében

Tóth  Gábor: Felkérte  Benedek  Miklós  műszaki  ügyintézőt,  hogy  az  előterjesztéssel 
kapcsolatban tegye meg szóbeli kiegészítését.

Benedek Miklós: Elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta és egyhangúlag úgy határozott, 
hogy hozzájárul  a  1468 hrsz-ú  ingatlan  zöldövezetből  lakóövezetbe  való  átsorolásához,  a 
háromoldalú szerződés megkötéséhez arról, hogy , a felmerülő költségeket a tulajdonos fizeti. 
Továbbá  elfogadták,  hogy  a  művelődési  ház  parkját  ajánlja  fel  a  csere  területnek,  amit 
zöldövezetté kell átsorolni. A bizottság azzal a kitétellel járult hozzá, hogy a szerződésbe bele 
kell foglalni azt, hogy az átsorolás után a szomszédos területet, amely szintén Angyal Zoltán 
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tulajdonát képezi, egy új  helyrajzi szám alatt egybe kell vonni, hogy megszűnjön az 1468-as 
telek „zárvány” jellege.

Tóth Gábor: Praktikusnak tartaná, ha a tulajdonos ajánlana fel zöldterületet.

Benedek Miklós: Zöldövezetbe lett a telke besorolva, ezért kell az önkormányzatnak máshol 
területet javasolni.

Dr. Balatoni Gyöngyi: Ehhez látni kellene az egész térképet, mert akkor bárki tud majd ilyet 
kérni, akinek zöldövezetbe van besorolva ingatlana.
Nem érti, hogy miért kötelessége a testületnek ilyen esetben zöldterületet biztosítani. 

Tóth Gábor: Javasolta, hogy támogassák a kérelmet, úgy hogy Angyal Zoltán gondoskodjon 
más terület biztosításáról, amelyet zöldövezetbe sorolhat a testület.

Antal  Istvánné: Megkérdezte,  hogy  a  Pomsár  és  Társa  miért  sorolta  ez  a  területet 
zöldövezetbe, hiszen ez magántulajdon?

Beke Andrea: Tájékoztatásul elmondta, hogy a törvény kimondja, hogy az elvett zöldterület 
helyett kell más zöldterületet biztosítani. 
A  rendezési  terv  kifüggesztésre  kerül  40  napra  a  törvény  szerint,  ezzel  megvalósul  a 
kiértesítés, erre lehet észrevételt tenni.
A  rendezési  tervek  elkészítésekor  a  kifüggesztés  teszi  lehetővé  a  magántulajdon 
érvényesítését. A rendezési tervek készítésénél figyelembe kell venni az országos a területi és 
egyéb rendezési terv koncepciókat.
Az, hogy ez a zárványtelek miért maradt zöldövezeti besorolásba azt nem tudni.

Tábik Andrásné: Javasolta,  hogy módosítsák  a  rendezési  tervet  az ügyfél  kérése szerint, 
hiszen annak a költségeit felvállalta.

Benedek Miklós: Javasolta a képviselőknek, hogy ebben az ügyben óvatos döntést kér!

Tóth Gábor: Javasolta a földcsere biztosítását.

Varga András: Korrektnek tartja a polgármester úr javaslatát, hiszen neki is volt ilyen ügye.

A Képviselő-testület 4 igen és 2 kettő tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

14/2012. (IV.05. )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,  hogy  Angyal  Zoltán  tulajdonát  képező  1470/2  hrsz-ú 
területtel  az 1468 hrsz-ú területet  összevonja ezzel  az 1468-as hrsz-ú telek zárványjellege 
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megszűnik,  valamint  az  1468-as  hrsz-ú  ingatlan  zöldövezetből  való  lakóövezetté  történő 
átsorolásához.
A területi átsorolás feltétele, hogy Angyal Zoltán saját erőből biztosítson  zöldövezetet a falu 
más területén az 1468-as hrsz-ú terület helyett.
A  fentiekkel  járó  rendezési  terv  módosítás  költségeit  egy  három  oldalú  szerződés 
megkötésével vállalja oly módon a tulajdonos, hogy a megbízó az önkormányzat, a tervező a 
Pomsár és Társa lenne a költségek fizetője pedig Angyal Zoltán.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző, műszaki ügyintéző

6.) Napirendi pont: Szent István emlékmű felállításának ügye

Tóth Gábor: Elmondta,  hogy a  Piros  Bagért  Egyesület  kérelemmel  fordult  a  Képviselő-
testülethez,  hogy engedélyezze Kapu Júlia és Kapu Lajos által  tervezett  és készített  Szent 
István emlékmű felállítását a művelődési ház előtti parkban. Az emlékmű fémből készült 3,5 
méter magas. Az egyesület minden költséget magára vállal. 

Balázs János: Tájékoztatásul elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta és egyhangúlag úgy 
határozott, hogy hozzájárul Kapu Júlia és Kapu Lajos által felajánlott emlékmű felállításához, 
a művelődési ház előtti parkban. 

Dr. Balatoni Gyöngyi: Azért javasoltak a művelődési ház előtti területet, mert ott van kamera 
ha esetleg megpróbálnák ellopni, vagy megrongálni.
A házaspár kérte, hogy minél előbb állítsák föl az emlékművet.

Tóth Gábor: Biztonságos helyen az iskolában tárolják az emlékművet.  Kérte a házaspárt, 
hogy a függőleges elemekbe,  periodikusan vasat tegyenek bele és betonnal ki kell  önteni, 
akkor nem tudják ellopni.  Továbbá javasolta a szimbólum levédettségét.

Mivel nem volt több kérdés, ezért felkérte a testület tagjait, hogy hozzák meg döntésüket az 
emlékművel kapcsolatosan.

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

15/2012. (IV.05. )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 engedélyezi a mellékletben szereplő, 3,5 m magas, fémből készült Szent 
István emlékmű felállítását a művelődési  ház előtti  parkban. Az emlékmű pontos helyét  a 
Piros Bagért Egyesület elnöke, az alkotók, a jegyző és a műszaki előadó közösen határozza 
meg.
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Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző, műszaki ügyintéző

7.) Napirendi  pont:   Tűzvédelmi  utóellenőrzés  a  Polgármesteri  Hivatalban  és 
intézményeiben

Benedek Miklós: A napirendi  ponttal  kapcsolatban  elmondta,  hogy a  pénzügyi  bizottság 
elhalasztotta a döntést. 
A munkát elvégző kivitelező kiválasztására később kerül sor a beérkezett árajánlatok alapján.

8.) Napirendi pont:   Hőszivattyús rendszerek – energetikai pályázata

Tóth  Gábor: Pályázat  jelenik  majd  meg  a  hőszivattyús  rendszerek  alkalmazására.  Az 
önkormányzatnak az intézmények fenntartása kerül a legtöbbe. A testületi ülésre meghívtuk 
Kráncs Pétert, aki egy pár szóval ismerteti az előterjesztést.

Kráncs Péter: Ismertette a képviselőkkel, hogy a polgármester úr kérésére összeállítottak egy 
fix díjas árajánlatot. A pályázatírás díja, pályázatonként (intézményenként) fel van sorolva, 
összesen: bruttó 1.637.000.- Ft. 
Az ajánlati kiírásnak megfelelően az épületek energetikai számítását és tanúsítását a 7/2006 
TNM-rendelet által meghatározott módon készítették el. Az energetikai számítások összesen: 
bruttó 1.123.950.- Ft-ba kerül.
A projekthez hamarosan ki fognak jönni 85 %-os támogatottságú állami támogatások, amit ha 
sikerül az elsők között beadni nagy eséllyel meg tud nyerni az önkormányzat.
A pályázat előfinanszírozása és az önrész biztosítása is most van kidolgozás alatt az  államilag 
garantált banki koncepció is, aminek segítségével kedvező hitelt lehet felvenni. 
Az első becslések szerint intézmények teljes fűtési megtérülése 30 % körüli lenne.

Tóth Gábor: Megkérdezte, hogy az előkészítő költségvetés a pályázatba beépíthető-e?

Kráncs Péter: Elszámolhatóak az előkészítő anyagok a pályázathoz.

Balázs  János: Megkérdezte,  hogy  mi  a  biztosítéka,  hogy  megnyerje  az  önkormányzat  a 
pályázatot?

Kráncs  Péter: Erre  nincs  garancia.  Viszont  a  pályázati  anyagot  nagyon  precízen  állítják 
össze. Van egy sikerdíjuk, közös érdek, hogy nyerjenek a pályázattal.

Balázs János: Az önkormányzatnak mennyibe kerül az önrész?

Kráncs Péter: Az önrész a bekerülési összeg 15 %-a.

Dr.  Balatoni  Gyöngyi: Megkérdezte,  hogy  tudnak-e  referenciát  kapni  az  elnyert 
pályázatokról.

Kráncs Péter: Igen tudnak referenciát adni, például Szentendrén van már ilyen hőszivattyús 
rendszer.
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Azt kell  tudni,  hogy egy nagyon egyszerű konstrukció,  olyan mint  egy hűtő csak fordítva 
működik.

Tóth Gábor: Megkérdezte, hogy a 15 %-os önrész körül-belül mikorra térül meg?

Kráncs Péter: Erre valók a megvalósíthatósági számítások.

Tóth Gábor: Megköszönte a tájékoztatót,  majd felkérte a képviselőket,  hogy hozzák meg 
döntésüket a pályázattal kapcsolatban.

A Képviselő-testület  4 igen és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

16/2012. (IV.05. )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  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy  dönt,  hogy  amennyiben  kiírásra 
kerül a  hőszivattyús  rendszerekkel  kapcsolatban bármilyen  energetikai  pályázat  azon részt 
kíván venni.

Bag  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  pályázat  kiírásának  függvényében 
megbízza polgármester urat, hogy kösse meg a szerződést az ÉSK Tervezőiroda Kft-vel, a 
project  elkészítéséhez  szükséges  pályázat,  illetve  energetikai  tanúsítványok  elkészítésével, 
bruttó 2.760.980.- Ft összeg ellenében.

A tervezési  összeget  az önkormányzat  a 2012 évi költségvetésében meghatározott  tartalék 
keret terhére biztosítja.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző, műszaki ügyintéző

9.) Napirendi pont  : Viziközmű szolgáltatás javasolt átalakítása

Tóth  Gábor: A  viziközmű  szolgáltatásról  szóló  2011.  évi  CCIX.  Törvényből  adódó 
önkormányzati és üzemeltetői feladatok meghatározása, az ÉK Pest megyei, majd a regionális 
Pest  Megyei  átalakulási  döntés  előkészítéséről  tartott  tanácskozást  Isaszegen.   Erre 
vonatkozóan a csatlakozó önkormányzatoknak szándéknyilatkozatot kell tenni.

Az  ÉK  Pest  Megyei  viziközmű  üzemeltetés  átalakításával  kapcsolatosan  17  települési 
önkormányzat már egybehangzóan adott szándéknyilatkozatot.
Felkérte a testület tagjait, hogy viziközmű szolgáltatásáról szóló  előterjesztést fogadják el.
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A Képviselő-testület  6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

17/2012. (IV.05. )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  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  önkormányzati  tulajdonban  lévő 
viziközművek  üzemeltetésére  létrehozott  Galgamenti  Viziközmű  Kft.  átalakítását 
támogatja, figyelemmel a viziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tv. előírásaira.

2. A Képviselő-testület kimondja, hogy a Kft. átalakítását más Pest megyei, már meglévő, 
kizárólag  önkormányzati  tulajdonban  lévő  üzemeltető  gazdasági  társaságokkal  való 
egyesüléssel (beolvadással) kell megoldani.

Megbízza az ügyvezetőt az átalakulási terv elkészítésével.

3.  A  Képviselő-testület  kimondja,  hogy  a  viziközművek  üzemeltetésével  kapcsolatban 
meghozandó döntéshozatalba  be  kell  vonni  azokat  a települési  önkormányzatokat is, 
akiknek  területén  a  Kft.  jelenleg  is  viziközmű  szolgáltatást  nyújt,  de  még  nem 
tulajdonosai a Kft.-nek.

Kimondja  továbbá,  hogy  Acsa,  Csővár,  Galgagyörk  Püspökhatvan,  Kisnémedi, 
Püspökszilágy  és  Verseg  Községek  önkormányzatait  100.000  Ft/önkormányzat 
befizetendő üzletrésszel fel kell venni a tagjai sorába.

4. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a viziközműveket létrehozó illetve működtető 
önkormányzati  társulások  törzsvagyon  behozatallal,  tőkeemeléssel  szintén 
csatlakozzanak a létrehozandó új gazdasági társaság tagjaihoz.

5. A Képviselő-testület  kimondja, hogy a Galgamenti Viziközmű Kft. ügyvezetője tegye 
meg a szükséges intézkedéseket a cégek egyesülése érdekében, szervezési, jogi, gazdasági 
és műszaki szakértői feladatok vonatkozásában, különös tekintettel az alábbiakra;

- a működtető vagyon felértékelésére, a vagyonleltár tervezetek egységes elveinek és 
módjának kidolgozására,
-  a  befogadó  társaságban  való  tulajdonszerzés  részleteinek  kidolgozására,  az  új 
társasági szerződés előkészítésére,
-  a  társaság  működésének  megszervezésére,  munkafolyamatainak,  belső 
szabályainak és munkaszervezetének kialakítására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző
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Beke Andrea: Javasolta, hogy a polgármester urat hatalmazza fel a testület, hogy az egyesülő 
üzemeltetési szervezetek érdekeit képviselje a térségben.

A Képviselő-testület  5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: (Tóth Gábor polgármester 
érintettségét bejelentette és nem szavazott.)

18/2012. (IV.05. )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  felhatalmazza  Tóth  Gábor  Országgyűlési  képviselőt,  hogy az  Észak-
Kelet Pest megyében található 26 viziközmű, mint egyesülő üzemeltetési szervezetek érdekeit 
képviselje.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző

Tóth Gábor:  Felkérte a testület tagjait, hogy együttműködési szándékot nyilvánítsanak arra 
vonatkozóan,  hogy  Monor  és  Dabas  városokkal  és  térségeikkel  együttműködik,  majd  a 
Galgamenti Viziközmű Kft jogutódlással beolvad a befogadó gazdasági társaságba. Továbbá 
felkérik  Dabas  város  polgármesterét,  hogy  a  tulajdonukban  lévő  üzemeltető  gazdasági 
társaság  –  DAKÖV  Kft.  –  befogadja  a  csatlakozási  szándékukat  már  kinyilvánító 
településeket.

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

19/2012. (IV.05. )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  kinyilvánítja  együttműködési 
szándékát  a  viziközmű  szolgáltatásról  szóló  2011.  évi  CCIX.  Törvényben  az 
önkormányzatokra  előírt  viziközmű  ellátási  kötelezettségüknek  eleget  téve,  egy  az 
önkormányzatok közös tulajdonában lévő viziközmű szolgáltató társaság kialakítására.

2.) Kijelenti,  hogy az érintett  16 település az átalakítás során egymással együttműködik és 
együttműködési szándékát kiterjeszti Monor és Dabas városokkal és térségeikkel.
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3.) Kifejezi szándékát, - a résztulajdonában lévő Galgamenti Viziközmű Kft tekintetében - 
hogy az üzemeltető szervezetük átalakításával  jogutódlással beolvad a befogadó gazdasági 
társaságba. 

4.)  Felkéri  Dabas  város  polgármesterét  Kőszegi  Zoltánt  arra  vonatkozóan,  hogy 
tulajdonukban lévő jelenlegi  üzemeltető gazdasági  társaság – DAKÖV Kft.  – befogadja a 
csatlakozási szándékukat már kinyilvánító településeket.

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

Tóth Gábor: Elmondta  még, hogy a Kormány azon szándéka,  hogy a nemzeti  kincseket 
állami tulajdonba kívánja venni. A szolgáltatóknál folynak a pénzügyi átvilágítások, de sajnos 
csak két évre lehet vizsgálódni. 
Magyarországról a szolgáltatók extra profitot visznek ki az országból. Van olyan hőerőmű, 
amelyeik már tíz éve nem fűt, de a számlán rajta van az összeg.

10.) Napirendi pont:   Rendőrség beszámolója a 2011. évi tevékenységéről

Tóth Gábor: Köszöntötte Dr. Bozsó Zoltán dandártábornokot a gödöllői rendőrkapitányság 
vezetőjét és Gódor Ferenc rendőralezredes urat, az aszódi őrsparancsnok vezetőjét. 
Felkérte  a  Bozsó  Zoltán  Urat,  hogy  tegye  meg  szóbeli  kiegészítését  a  beszámolóval 
kapcsolatban.

Dr. Bozsó Zoltán: Köszöntötte  a Képviselő-testületet  és a megjelenteket.  Elmondta,  hogy 
örül  a  személyes  beszámolónak,  mert  jobb,  ha  direktben  kérdezhetnek.  Úgy  látja,  hogy 
Mindenki megkapta a beszámolót.

Az elmúlt  évben Gödöllői  Rendőrkapitányság volt  az EU soros  Elnökségének biztosítása, 
mely eddigi legnagyobb szakmai feladatot jelentett, ebből jelesen vizsgáztak.
Igen  nagyfokú  türelemre  és  toleranciára  volt  szükség  mindenki  részéről.  A feladatot  úgy 
kellett ellátni, hogy a napi tevékenységet is el tudják végezni. 
A vezetői,  szakértői  értekezletek,  rendezvények  biztosítását  a  Gödöllői  Rendőrkapitányság 
állománya látta el, megerősítve a Készenléti Rendőrség vezényelt állományával.
A másik fontos mérföldkő, hogy 81 fővel bővült a létszám. 29 körzeti megbízott helyük van, 
van olyan is ahol többen vannak. 
A rendőrség létszámát meg fogják emelni, ez a javaslat a Parlament előtt van.
Az elmúlt  évben a bűncselekmények  száma csökkent.  Ha a számoknál  maradnak azt  kell 
tudni,  hogy a statisztikát  kibővítették,  2010-ben még egy bűncselekménynek számított,  ha 
ellopták  a  pénztárcát,  míg  2011-ben  ugyanez,  ha  volt  benne  5  irat,  akkor  már  bővült  a 
bűncselekmények száma. 
Tény az, hogy sok település szeretné, ha ilyen jó bűnözési aránya lenne mint, Bagnak.
Az elmúlt évben Bagon 210 alkalommal teljesítettek szolgálatot,  10-12 fővel. 
Sok esetben gyerekek, fiatalkorúak az elkövetők.
Minden helyben dől el. A héten voltak egyeztetések,  sajnos abban nem tud segíteni,  hogy 
valakit elköltöztessen innen. 
Összességében elmondható, hogy a rendőrkapitányság a megnövekedett feladatokból adódó 
elvárásoknak megfelelően látta el tevékenységét.
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Ha összefognak és mindenki megteszi amit kell, akkor javulni fog a helyzet. 

Tóth Gábor: Megköszönte a kiemelt törődést, amit a községért tettek. Sajnálatos, hogy van 
rá ok, hogy ez így legyen.
Mindenféleképpen  szeretné,  ha  a  járőrök  az  iskolába  beköszönnének  a  szünetekben,  a 
gyerekek ennek örülnek, az igaz, hogy a rossz fiúk nem! 
Fontosnak  tartja,  hogy  törvényben  tiltsák  meg  –  melyet  a  Belügyminiszter  Úrnak  már 
elmondott  -,  hogy magánszemélyek  fémhulladékot  ne  tudjanak leadni,  s  akkor  talán  nem 
emelnék le a szomszéd kapuját. Szigorúbban kellene fellépni a fém lopások ügyében.
Sajnos a statisztika bűncselekmények területi megosztása nem jó. Bag 60,7 %-os.
A  köznyugalom  és  a  közbiztonság  külön  álló  fogalom.  A  köznyugalom   az  aktuális 
polgármester feladata, míg a közbiztonság a rendőrségé.

Dr. Balatoni  Gyöngyi: Megkérdezte,  hogy miért  nem tudja a  rendőrség hasznát  venni  a 
kamerarendszernek? Tizenkétmillió forintot az önkormányzat is beleinvesztált, ha Gödöllőn is 
ránéznének a rendszerre talán hatékonyabb lenne.
Hulladék  gyűjtéssel  kapcsolatban:  Aszód  adott  ki  új  működési  engedélyt  Turán  lévő 
hulladékgyűjtőre. 
Javasolta, hogy a felvevő hely adjon igazolást a begyűjtött hulladékról.
A kiskorúaknál  –  törvényi  hiba  – megszűnt  egy dolog a  szülő  felelősség  hiánya,  ha  egy 
gyerek hibát követ el, akkor a szülőt kellene felelősségre vonni, számon kérni.
Amelyik gyereket kiemeltek a környezetéből, már nem is akar oda visszakerülni, ahol voltak.

Tóth Gábor: A törvényi  lehetőségek  már  meg  vannak,  hogy be lehet  vonni  a  térfigyelő 
kamerákat, de ez még részletesen nincs kidolgozva. Bízik benne, hogy az önkormányzat létre 
tud hozni egy központot.

Dr. Bozsó Zoltán: Statisztika ezer lakosra véve igaz. Azt a törekvést nézzék, hogy az elmúlt 
egy évben drasztikus csökkenés volt.
Bizonyos  bűncselekmények  a felére  estek  vissza,  az  annak a következménye,  hogy sokat 
tettek ezért.
A kamerákkal kapcsolatban elmondta, hogy nem nézheti mindenki, az igaz, hogy a biztonság 
sokba kerül, de az megtérül.
A jogszabályi változásokról: végrehajtók vagyunk.
Sok fiatal korúval szemben indítanak eljárást, meg kell próbálni őket visszaterelni, ami igen 
nehéz.
Azon vannak, hogy a törvényi lehetőségeket kihasználják.

Balázs János: Javasolta, hogy vas leadásánál az átvevőnek kell kérnie, hogy honnan hozták.

Tóth Gábor: Megkérdezte, hogy van-e koncepció a rendőrségnek a kamerarendszerre?

Dr. Bozsó Zoltán: Nem kompatibilisek a rendszerek. Jónak tartaná egy bizonyos szűkebb 
körben  összeállni  és  ott  nézni.  Például  Bag  –  Turával,  24  órás  megfigyelés  legyen  és 
reagáljanak.

Tóth Gábor: Reagáló rendőrséget szeretne, hatékonyabb lenne a rendőrség. Nem szeretné, ha 
Bag „elhíresedne”, vannak emberek, akik ezt szeretnék! 
Javasolta, hogy a rendőrségen a kutyák számát bővítsék.
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Dr. Bozsó Zoltán: Elmondta, hogy ebben az ügyben már léptek.

Beke Andrea: Tájékoztatásul elmondta, hogy sok kiskorú gyermeket vesznek védelembe és 
kiemelnek a családból.

Tóth Gábor: Megköszönte a hozzászólásokat és felkérte a testület tagjait, hogy fogadják el a 
rendőrségi beszámolót.
Egyben felkérte a jegyzőt, hogy a honlapra tegyék fel a rendőrségi beszámolóját.

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

20/2012. (IV.05. )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  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megismerve  a  rendőrség  2011  évi 
beszámolóját azt elfogadta.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző

Egyebek:

Tóth Gábor: Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy Varsóban járt Dr. Latorczai Jánossal 
és ott megkoszorúzták Bem József emlékművét, majd Ópusztaszeren és Szegeden is részt vett 
Lengyel-Magyar Barátság rendezvényen.
A lengyelek most is tanúsítványt tettek a Március 15.-i ünnepségen. 
Szeretné,  ha  még  ebben  a  ciklusban  sikerülne  létrehozni  egy  testvér  városi  kapcsolatot 
lengyelországi településsel.

A Polgármester zárt ülést rendelt el, mivel banki ügyben kell határozatot hozni.

-k.m.f.-

Tóth Gábor Beke Andrea
polgármester jegyző
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