
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2012. április 26.-án  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,  Kiss  Ferenc 
könyvvizsgáló

A polgármester köszöntötte a képviselőket, a meghívott vendégeket és a megjelenteket. 
Megállapította, hogy Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester asszony hiányzik és a képviselő-
testületi ülés határozott képes. 

Ismertette a napirendi pontokat. 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.) Bag Nagyközség Önkormányzat 4/2011. (II.01.) számú költségvetési Tóth Gábor
     rendeletének módosítása polgármester

2.) Bag Nagyközség Önkormányzat 2011. évi pénzügyi beszámolója Tóth Gábor
polgármester

3.) Bag Nagyközség Önkormányzat 2011. évi zárszámadásának elfogadása, Tóth Gábor
     rendelet alkotás polgármester

4.) Intézmények akadálymentesítési pályázatának lebonyolítására megbízás Beke Andrea
jegyző

5.) Bagi Polgárőrség 2011. évi tevékenységéről beszámoló Tóth Gábor
polgármester

6.) Egyebek Tóth Gábor



- Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjainak megválasztása
- Tájékoztató Angyal Zoltán féle terület ügyében
- Tájékoztató a folyamatban lévő ravatalozó felújításával kapcsolatban
- Bagról az elmúlt hetekben nyilvánosságot kapott vélt és valós hírekről tájékoztatás

Beke  Andrea: Kérte  a  Képviselő-testület  tagjait,  hogy  adjanak  szót  Maschekné  Torda 
Amáliának. Közérdekű információja lenne, melyet ismertetni szeretne a jelenlévőkkel.

Maschekné  Torda Amália: Megköszönte  a  lehetőséget  és  tájékoztatásul  elmondta,  hogy 
május 6.-án este 6 órakor a művelődési házban jótékonysági rendezvényt tart a „Legyen az Ön 
Szívügye  is  Alapítvány"  az  aszódi  rendelőintézet  műszereinek  támogatásához,  ezzel 
kapcsolatban hozott ötszáz és ezer forintra szóló támogató jegyeket, melyeket a polgármesteri 
hivatalban, az óvodában és az iskolában lehet megvásárolni.

Tóth Gábor: Megköszönte a tájékoztatást. Nem hiszi, hogy ez menti meg az aszódi SzTK-t, 
de megpróbálnak mindenkit  elérni,  hogy támogassák az alapítványt.  Ez egy pozitív  és  jó 
kezdeményezés.

1.) Napirendi pont: Bag Nagyközség Önkormányzat 4/2011. (II.01.) számú költségvetési
                               rendeletének módosítása .

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

Beke Andrea: Tájékoztatta  jelenlévőket,  hogy a bizottság  megtárgyalta  a  4/2011. (II.01.) 
számú költségvetési rendelet módosítását és a testület felé elfogadásra javasolta.

Tóth Gábor:  Mivel  nem volt  kérdés,  vélemény,  szavazásra  kérte  fel  a  képviselő-testület 
tagjait.

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal megalkotta a 8/2012. 
(IV.26.)  számú  Költségvetési  Rendeletét,  mely  módosítja  a  4/2011.  (II.01.)  számú 
költségvetési rendeletet.

Bag Nagyközség Önkormányzatának
8/2012. (IV.26.) számú Költségvetési Rendeletét, mely módosítja a 4/2011. (II.01.) számú 

költségvetési rendelete

I. §

/1/ 2011.01.01. és december 31.-a között pótelőirányzatként biztosított normatívák miatt az 
4/2011. (II.11.) számú költségvetési rendelet 3 paragrafusában megállapított
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− kiadási főösszeget   44 201 e Ft-tal
− bevételi főösszeget   44 201 e Ft-tal

a képviselő testület megemeli, így a módosított

− kiadási főösszeget 653 517 e Ft-tal
− bevételi főösszeget 653 517 e Ft-tal 

állapítja meg.

/2/ A  módosított kiemelt előirányzatokat 

Kiadások:
− működési kiadások 364 647 e Ft
− speciális célú támogatások   52 692 e Ft
− felhalmozási célú kiadások     1 500 e Ft
− tartalékok   79 816 e Ft
− egyéb kiadások  154 862 e Ft
Összesen: 653 517 e Ft

Bevételek:
 saját bevételek   93 521 e Ft
- átengedett megosztott bevételek 139 954 e Ft
- átvett pénzeszköz     8 888 e Ft
- állami hozzájárulások és támogatások 195 818 e Ft
- Működési célú hitel 215 336 e Ft
Összesen: 653 517 e Ft

jogcímenkénti megosztásban állapítja meg.

2. §

A polgármesteri hivatal módosítás utáni előirányzatát az 1.számú melléklet adatai 
tartalmazzák.

2. – 3.) Napirendi pontok: Bag Nagyközség Önkormányzat 2011. évi pénzügyi beszámolója, 
2011. évi zárszámadásának elfogadása.

Tóth Gábor: Felkérte Beke Andreát, hogy a beszámolóval kapcsolatban tegye meg szóbeli 
kiegészítését.

Beke  Andrea: Elmondta,  hogy  a  bizottság  egy  tartózkodással  elfogadta  a  2011.  évi 
beszámolót.  Soronként,  táblánként  megtárgyalták.  Kiss  Ferenc  könyvvizsgáló  úr  beszédét 
csatolták a beszámoló anyagához, mivel nem tud részt venni a testületi ülésen. 
Megköszönte  a  beszámoló  elkészítésében  közreműködő  Balázs  Jánosné  (Tasnádi  Margit) 
külsős bizottsági tag segítségét.
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Elmondta,  hogy  2012.  január  01.-től  az  önkormányzat  intézményeinek  külön  kellett  a 
beszámolót elkészíteni,  mely megsokszorozta a pénzügy munkáját,  ezzel a kormányzat  azt 
szeretni elérni, hogy a leutalt pénz az intézményeknél maradjon és áttekinthetőbb legyen a 
költségvetés. 
Tájékoztatásul  felolvasta  Kiss  Ferenc  könyvvizsgáló  úr  április  24.-i  pénzügyi  bizottsági 
ülésen tett beszámolóját.
„A kötvény felvételekor 260 millió forintot tett ki, mivel 70 millió forint zárolt betét. Tehát 
nem a jelenlegi tartozás állományt kb. 500 millió forintot költött el, ez az árfolyam mozgás 
miatt ennyi.
A  kötvény  nagy  részben  beruházásra,  fejlesztésre  lett  felhasználva,  egy  kisebb  része 
működésre.  A  kötvény  felvétele  egy  költségvetési  megszorító  időszak.  A  támogatások 
folyamatosan  csökkentek,  a  béreket  és  egyéb  kiadásokat  ki  kellett  fizetni.  A  kötvény 
visszafizetésének  fedezete  lehetne  az  önkormányzat  vagyona,  ingatlanokból  bejövő  pénz, 
amennyiben  ezek az ingatlanok eladásra kerülnének.  Igaz,  hogy a jelenlegi  helyzetben az 
önkormányzat az ingatlanait nem tudja értékesíteni. Véleménye szerint, ha a kormány nem 
tudja kezelni ezt a helyzetet az önkormányzatok felé évvégén egy fizetésképtelenség állhat 
fenn. Hetvenmillió forint a kötvényből a mai napig le van kötve.
A bank átütemezni  nem akarja a kötvényt,  csak az adóság futamidőn belüli  átrendezésére 
hajlandó.
Az  önkormányzat  helyzete  lényeg  a  számokban  benne  van.  A  beruházásokból  eredő 
vagyonnövekedés  csökkenet,  az  értékcsökkenést  el  kellett  számolni,  a  kötvény 
árfolyammozgása  2011-ben  is  85  millió  forint  árfolyamveszteséggel  járt.  Ez  sajnos 
csökkentette az önkormányzat  tőkéjét.  Az évvégén 134 millió forint tartalék jelentkezett  a 
pénzeszközökben,  de  ez  a  kötvény  visszafizetésével  és  egyéb  kötelezettségekkel  terhelt 
pénzeszköz volt.  Húszmillió  forint  audit  eltérést  állapítottunk meg,  pontosan ezek miatt  a 
kötelezettség vállalási terhek miatt.
Akkor  tudnánk  a  kötvény  visszafizetésével  az  árfolyamveszteséget  csökkenteni,  ha  pl.  a 
nyilvántartott érték duplájáért tudná az önkormányzat ingatlanjait értékesíteni, de ez jelenleg 
nem realizálható. Tehát összességében, ha a kormány az ősszel nem tesz valamit, akkor ebből 
a helyzetből nem lesz kiút. Ha a kötvény nem terhelné az önkormányzat pénzügyi helyzetét, a 
gazdálkodásban  ennél  az  önkormányzatnál  nem  lenne  ilyen  ellehetetlenülési  probléma,  a 
pénzügyi helyzet kezelhető lenne.
Segítség  lenne  az,  hogy  a  december  30.-én  lejáró  kötvény  tőketörlesztési  kötelezettség 
kifizetését az árfolyamváltozással lehetne kedvezőbbé tenni.

Az  jó  volt,  hogy  kivártuk  évvégén  az  árfolyamcsökkenést,  idén  lett  törlesztve,  ezzel  a 
kötvénytörlesztésénél lehetett nyerni, a veszteséget minimalizálni.”

Tóth Gábor:  Megjegyezte,  hogy az ötszázmillió  forintos  összeg,  az egy virtuális  összeg. 
Amennyiben nem vett volna fel az önkormányzat „frank hitelt” kötvényben akkor nem tudtak 
volna fejleszteni.
Jogosnak tartja, hogy az állam látni akarja tételesen, hogy hol használják fel az önkormányzat 
pénzét, de viszont olyan szintű adminisztrációs terhet ró az önkormányzatra és a dolgozókra, 
amelyet igen nehéz követni.
Tajvantól vár ajándékfejlesztést reméli, hogy ez sikerülni fog. 

Beke Andrea:  Sajnos a linuxos programot nem lehet a DOS-ra tenni, csak azoknak tudnak 
ebből behozni, akik nem a MÁK-al vannak kapcsolatban.
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Tóth Gábor: Lényeg, hogy talán egy pár millió forintot tudnak ebből kapni. Megkérdezte, 
hogy van-e kérdés, vélemény.

Dr.  Dénes  Tamás: A  tajvani  fejlesztéssel  kapcsolatban  volt  kérdése.  A  szoftverek 
tekintetében újból meg kell vásárolni, esetlegesen erre nem lehet-e pályázni. 

Tóth Gábor: Kérte,  hogy ha  mód  és  lehetőség  van  rá,  akkor  a  szoftver  fejlesztéshez  is 
kapjanak támogatást.

Beke Andrea: Másfélmillió  forintot  terveztek  be,  mely  öt  gépet  és  programot  jelent.  Az 
látható volt, hogy gyorsabb a program, de a Windosos rendszerű anyagot vagy át tudja venni, 
vagy nem. Ki kell majd próbálni, hogy működik.

Tóth Gábor: Megköszönte a kiegészítést, észrevételt és szavazásra bocsátotta a beszámoló 
elfogadását.

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen és egy nem szavazattal megalkotta 
a  9/2012.  (IV.26.)  számú  rendeletét  Bag  Nagyközség  Önkormányzat  2011.  évi 
Költségvetési zárszámadását.

9/2012. (IV. 26.) számú rendelete

az önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadásáról

Az önkormányzat  képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított  1992. 
évi XXXVIII. törvény 82 §-ában meghatározott jogkörében: eljárva a 2011. évi költségvetési 
zárszámadásáról a következő rendeltet alkotja.

1.§

(1)  Az  önkormányzat  képviselő-testülete  a  2011.  évi  költségvetés  végrehajtásáról  szóló 
zárszámadást az 1 – 13. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően:

537 212 e Ft teljesített bevétellel
475 442 e Ft teljesített kiadással
66 425 e Ft módosított pénzmaradvánnyal

jóváhagyja.

(2)  Az  önkormányzat  kiadásait  jogcímenként,  bevételeit  forrásonként  az  1.  számú 
mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Az önkormányzat részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételei és kiadásai 
előirányzatainak teljesítését a 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

2.§
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A  képviselő-testület  az  önkormányzat  beruházási  és  felújítási  kiadásait  a  3.,  4.   számú 
mellékletek szerint hagyja jóvá.

3.§

(1) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét 
az 5/a, és 5/b számú melléklet szerint fogadja el.

(2) Az önkormányzat mérlegkimutatást  a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásait és bevételeket a 7. számú melléklet szerint 
hagyja jóvá.

4.§

8.  számú  melléklet a  helyi  adóbevételek  előírásának,  befizetéseinek,  hátralékának  és 
túlfizetésének alakulását e szerint hagyja jóvá.

5.§

(1) A képviselő-testület  az önkormányzat  2011.  évi  egyszerűsített  mérlegét,  egyszerűsített 
pénzforgalmi  jelentését,  egyszerűsített  pénzmaradvány-kimutatását,  a  9/a,  9/b,  9/c,  számú 
mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(2)  A képviselő-testület  a  pénzmaradványát  a  10.  számú mellékletnek megfelelően  hagyja 
jóvá.
(3) Szociális szakfeladat kimutatás a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) 2011. évi pénzeszközváltozást a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) 13. számú melléklet a vagyoni kimutatás szerint hagyja jóvá.
(6) 14. számú melléklet kötvény analitika
(7) 15. számú melléklet EU projekt kimutatás

6.§

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

4.) Napirendi pont: Intézmények akadálymentesítési pályázatának lebonyolítására megbízás

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

Beke  Andrea: Tájékoztatásul  elmondta,  hogy  a  KMOP-4.5.5-10-11-2011-0064  számon 
nyilvántartott  „akadálymentesítés”  megvalósítására  folyó  pályázatunkat  eddig  is  a  Mönch 
Kereskedelmi és Szolgáltató BT munkatársa Szivi Orsolya gondozta.
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A pályázat lebonyolítását, koordinálását a pályázatot kiíró VÁTI-val kapcsolattartást egészen 
az építkezés befejezéséig vállalta.
A testületnek kiosztott vállalkozási szerződésben foglaltak alapján kérte a képviselőket, hogy 
szíveskedjenek  megbízni  a  céget,  illetve  Szivi  Orsolyát  a  pályázat  lebonyolításával.  A 
megbízás időtartama 2012. április 01-től – 2012. október 31-ig szól, díja: 70.000.- Ft/ÁFA/hó

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

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

22/2012. (IV. 26.) Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozta:

A  Képviselő-testület  megbízza  Mönch  Kereskedelmi  és  Szolgáltató  Bt.  képviseletében  Szivi 
Orsolyát a KMOP-4.5.3-10-11-2011-0064 számon nyilvántartott „akadálymentesítés”-i pályázat teljes 
körű lebonyolításával.

A megbízás 2012.  április  01-től  – 2012. október 31.-ig szól.  Díja 70.000.-  Ft+ÁFA/hó,  melyet  az 
önkormányzat a pályázatok költségére tartalékba helyezett költségvetési előírásából biztosítja.

Megbízza a Polgármestert a szerződés aláírásával.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző, műszaki ügyintéző

5.) Napirendi pont: Bagi Polgárőrség 2011. évi tevékenységéről beszámoló

Tóth Gábor: Az írásos beszámoló kiosztásra került a testületnek. Felkérte Mezőfi Ferencet, 
hogy mondja el szóbeli kiegészítését a beszámolóval kapcsolatban.

Mező Ferenc: Elmondta, hogy igyekezett a faluhoz alkalmazkodni. Az iskolában, óvodában 
ha bármilyen rendezvény volt akkor azt biztosították a polgárőrök. Pályázatok útján tudnak 
pénzeszközt  kapni.  Jól  jönne  minden  forint,  az  állami  leosztás  késedelmes.  Van  egy  két 
hónapos tartalékuk, után nem tudja, hogy mi lesz.
Felkérte a testület tagjait és a polgármester urat is, hogy segítsenek, mivel a pályázatokhoz is 
önerő szükséges.
Ezután felkérte a testületet, hogy akinek kérdése van az tegye föl.

Tóth Gábor: Szeretne egy tételes szolgálati időbeosztásba betekinteni.

Mezőfi Ferenc: Van szolgálat szervezés, a rendőrséggel folyton egyeztetnek, minden esetben 
bejelentkeznek.
Minden rendezvénynél ott van a Polgárőrség.
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Tóth  Gábor: A  rendőrség  részéről  jött  olyan  észrevétel,  hogy  nem  voltak  mindig 
bejelentkezve.
Tisztelettel  adta  a  polgárőrségnek a pénzt,  de ebben az  évben meggondolja,  hogy a saját 
pénzéből támogassa őket. 
Javasolta,  hogy  jó  lenne  ha  vannak  gondok  azt  házon  belül  oldanánk  meg  és  nem  a 
médiumokon keresztül.
Amennyiben  a  testület  elfogadja,  úgy  jó  lenne,  ha  százezer  forinttal  támogatná  az 
önkormányzat a polgárőrséget, üzemanyagkártya vásárlásban.

Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester asszony az ülésre megérkezett.

Balázs János: Megkérdezte, hogy futja-e a tartalék keret a javasolt összeget?

Tóth  Gábor:  A költségvetésben  szereplő  tartalék  keret  fedezi.  Ezután  felkérte  a  testület 
tagjait, hogy hozzák meg döntésüket.

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

23/2012. (IV.26.) Képviselő-testületi határozat

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

A  Képviselő-testület  a  Bagi  Polgárőrség  2011.  évi  tevékenységéről  szóló  beszámolót 
megismerte és elfogadta.

A Képviselő-testület a Bagi Polgárőrség költségeihez százezer forint értékben benzinkártya 
formájában járul hozzá.

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

Antal  Istvánné: Megkérdezte  a  polgárőrség  vezetőjét,  hogy  a  régi  beszámolókban  több 
minden volt, miért nincs tételes elszámolás?

Mezőfi  Ferenc: Tájékoztatásul  elmondta,  hogy  az  éves  beszámolót  megtartották,  ahol 
tételesen minden benne van. A költségvetésük teljesen rendben van. Az elmúlt  években is 
ilyen készítettek, ha szükséges akkor beadja.

Tábik Andrásné: Megköszönte a Polgárőrség beszámolóját és munkájukat. Elmondta, hogy 
mindig készséggel álltak a kérésükre.  Azt viszont sajnálja,  hogy nem tudják több pénzzel 
segíteni munkájukat.

Tóth Gábor: Megköszönte a hozzászólásokat és javasolta, hogy a következő napirendi pontra 
térjenek át.
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6.) Napirendi pont:       Egyebek

- Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjainak megválasztása

Beke  Andrea: Tájékoztatta  a  testületet,  hogy  a  KMOP-4.5..3-10-11-2011-0064  számon 
nyilvántartott  „akadálymentesítés”  megvalósítására  folyó  pályázatnak  a  kivitelezésére  a 
közbeszerzési  eljáráshoz  Közbeszerzési  Szabályzatunk  alapján  bíráló  bizottságot  kell  a 
képviselő-testületnek megbíznia.
A  korábbi  bíráló  bizottsági  tagok  Gyarmatiné  Dr.  Balatoni  Gyöngyi,  Benke  Zoltánné  és 
Kovács Istvánné voltak.
A  szabályzat  értelmében  három  fő  bizottsági  tag  létszám  elegendő.  Az  eljárásba  bevont 
személy a jegyző. 
Ezután  felkérte  a  testület  tagjait,  hogy a  korábbi  bizottsági  tagok  tagságát  szavazatukkal 
erősítsék meg.

Tóth Gábor: Megkérdezte, hogy kinek van véleménye, javaslata az elhangzottakhoz?

Varga András: Elmondta, hogy nem igen volt hatékony a pályáztatás. Nem javasolta a bíráló 
bizottság elnökének Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester asszonyt.

Beke Andrea: Lehet módosítani a bizottsági ki lehet bővíteni főt öt főre. 

Dr. Balatoni Gyöngyi: Nem ragaszkodik ahhoz, hogy ő legyen az elnök. A pont rendszert 
nem tudják befolyásolni,  az a feladatuk, hogy a pályázat  támadhatatlan legyen, mivel jogi 
következményei vannak annak, ha bármiféle hibát követnek el.

Tóth Gábor: Javasolta elnöknek a doktornőt, és javasolta, hogy két fővel bővítsék ki a bíráló 
bizottságot. Amennyiben Varga András szívesen venne ebben részt, úgy támogatja.

Antal Istvánné: Javasolta Tábik Andrásné képviselő asszonyt a bizottságba.

Tóth Gábor: Ezután felkérte a testület tagjait, hogy hozzák meg döntésüket. Javasolta Tábik 
Andrásné és Varga András képviselőkkel  bővítsék ki a bíráló bizottságot.

A Képviselő-testület 6 igen és egy tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

24/2012. (IV.26.) Képviselő-testületi határozat

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

Bag  Nagyközség  Önkormányzata  a  KMOP-4.5.3-10-11-2011-0064  számon  nyilvántartott 
„akadálymentesítés” megvalósítására a kiírt Közbeszerzési Pályázat eljárásának lefolytatására 
az alábbi bizottságot hozza létre:

Bíráló bizottság tagjai: Gyarmatiné Dr. Balatoni Gyöngyi elnök
Benke Zoltánné tag
Kovács Istvánné tag

9



Tábik Andrásné tag
Varga András tag

Az eljárásba bevont személy:Beke Andrea jegyző

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Gábor polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Beke Andrea jegyző, Benedek Miklós műszaki ügyintéző

Egyebek: - Tájékoztató Angyal Zoltán féle terület ügyében

Tóth Gábor: Tájékoztatta  a testületet,  hogy az a terület  soha nem volt zöldterület,  a terv 
készítője felé kell javaslatot kérni.

Beke Andrea: Szerencsés volt, hogy a testület nem hozott ebben döntés. Ez egy technikai 
javítást  igényel.  Mindig  is  lakóövezet  volt.  A  Pomsár  és  Társa  egyeztetet  a  Hajnóczi 
főépítésszel is kijavítják a tervet.

Dr. Dénes Tamás: Egyetért, hogy a hibát ki kell küszöbölni. Van egy tulajdonjogi helyzet, 
ehhez az önkormányzatnak nincs köze, ez a felek feladata, hogy egymás között megtegyék.

Egyebek:  - Tájékoztató a folyamatban lévő ravatalozó felújításával kapcsolatban

Beke Andrea: Látható, hogy megkezdődött a felújítás. Volt egy indítvány, hogy az előtetőt 
helyezzük át a művelődési házhoz. A szakvélemény ezt nem javasolta, nem biztonságos.

Balázs János: Nem fogadta el a szakvéleményt, a szakértő nincs tisztában, hogy mit kértek. 
Nincs semmi rugalmasság.

Antal Istvánné: A tető alatt  emberek fognak állni,  ki  vállalja  a felelősséget,  ha baleset 
következik be?

Tóth  Gábor: Ragaszkodott  hozzá,  hogy  szakértői  véleményt  kérjenek.  Addig  nincs 
probléma még nem zuhan rá senkire, de nem vállalja föl annak a felelősségét, hogy valakire 
ráessen.

Tábik Andrásné: Őszintén megmondta,  hogy az egész dolog nem tetszik.  Esztétikailag 
sem felel meg.

Egyebek: - Idősek Klubjának normatíva fölötti költségeinek finanszírozása

Beke  Andrea: Szándéknyilatkozatot  kértek  az  önkormányzattól  az  Idősek  Klubjának 
normatíva  fölötti  költségeinek  finanszírozásához.  A  pénzügyi  bizottság  álláspontja,  hogy 
semmiféle nyilatkozatot nem ad ki az önkormányzat. 
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Dr.  Balatoni  Gyöngyi:  Annak  idején  azért  nem  vágtak  bele,  mert  pont  a  kétszerese  a 
fenntartási költsége, mint amit a pályázaton lehet nyerni. Nem javasolta a későbbiekben sem. 

Balázs  János: Elmondta,  hogy a normatívát  akarják ezzel  növelni,  Bagot  egyenlőre  nem 
érinti.

Tájékoztatta a testület tagjait,  hogy május 6.-án a megrendezésre kerül megrendezésre egy 
jótékonysági  műsor,  melyet  a  művelődési  házban  tartanak.   Legyen  az  Ön  Szívügye  is 
Alapítvány-t támogatnák, a támogatásból  az aszódi rendelő intézet fennmaradását szeretnék 
támogatni.

Javasolta,  hogy  a  falunapot  tegyék  egy  későbbi  időpontra.  Augusztus  19.-ét  javasolta  és 
kössék össze Augusztus 20.-i ünnepséggel. Abban maradtak, hogy huszadikán hagyományt 
teremtenek a fölvonulásnak a koronával. 
Rétes ügyben felkereste az Muharay  egyesületet, de nem kapott választ rá.
Továbbá javasolta, hogy a művelődési ház elé a két meglévő emlékmű közé helyezzék el a 
Szent István kard emlékművet.

Tóth Gábor: Javasolta, hogy először akkor a falunap idejét szavazzák meg, úgy hogy a Szent 
István kard emlékművet is felavatnák.

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

25/2012. (IV.26.) Képviselő-testületi határozat

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

A Képviselő-testület  elfogadta,  hogy a 2012. évi  Falunapot  augusztus 19.-én tartják meg. 
Egyben Szent István kard emlékművet a művelődési ház előtti parkban, a két emlékmű közé 
állítsák föl.

Határidő: augusztus 18.
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző

Antal Istvánné: Javasolta a művelődési háznál egy egységes parkrendezést.

Tóth Gábor: Tervet kér hozzá!

Varga András:  Javasolta, hogy ahol volt a baleset a Vízmű mellett, ott egy mart aszfalttal 
kellene az utat javítani és jó lenne egy védőkorlátot is elhelyezni.

Tóth Gábor: Megköszönte és kérte a képviselő urat, hogy segítsen ebben.
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Gergely János bagi lakos közérdekű bejelentése:

Ma reggel halotta, hogy Gödöllő és Aszód között „gallyazzák a  M3-as út melletti területet. 
Megkérdezte, hogy az M3-as érinti Aszódot? 
A következő a TV műsor amit leadtak Bagról. A bagi kép ettől sokkal jobb. Reméli, hogy Bag 
területéért a képviselők is harcolni fognak. 
Az aszódi tábla nem jó helyen van kitéve.

Tóth Gábor: Megköszönte a bejelentést, és írásban fogja kérni Aszód jegyzőjétől, hogy az 
aszódi tábla, hogy került át? 

Ezután a polgármester úr zárt ülést rendelt el.

-k.m.f.-

Tóth Gábor Beke Andrea
polgármester jegyző
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