
J E G Y Z Ő K Ö N Y V E K

Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2012. május 31-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,  Bakos  Mónika  gyámügyi  előadó,  Benedek  Miklós 
műszaki előadó, 

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

Ismerteti  a  napirendi  pontokat  és  felkérte  a  képviselő-testületet,  hogy  további  három 
napirendi pont felvételét fogadják el.

- Beszámoló a 2011 évi Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok, intézkedésekről,

-  Együttműködési Megállapodás a Bagi Roma Nemzetiségi  Önkormányzattal

 -  Lengyelországi Morawica várossal testvérvárosi kapcsolat létesítése

Ezután szavazásra kérte föl a testületet.

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

Napirendi pontok:

Tárgy: Előadó:

1.) Beszámoló a 2011 évi Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról, Beke Andrea
intézkedésekről, jegyző

  
2.) Varga András képviselő úr tiszteletdíjának felajánlása Beke Andrea

jegyző

3.) 3. számú főút meletti (Csinto-hotel környéki) önkormányzati Tóth Gábor
     tulajdonban lévő árok tisztítása polgármester

4.) Angyal Zoltán kérelme a Bag 1468 hrsz-ú terület átsorolása Tóth Gábor
polgármester



5.) BAGázs Közhasznú Egyesület telekigénye közös ház építésére Beke Andrea
jegyző

6.)  Együttműködési Megállapodás a Bagi Roma Nemzetiségi BekeAndrea
      Önkormányzattal             jegyző

7.) Lengyelországi Morawica várossal testvérvárosi kapcsolat létesítése     Tóth Gábor
  polgármester

8.) A „KMOP-4.5.3-10-11 Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz Tóth Gábor
     (akadálymentesítés) „ projekt keretén belül indított közbeszerzési eljárás polgármester
     bírálata

9.) Egyebek                       Tóth Gábor
            polgármester

1.) Napirendi pont:   Beszámoló a 2011 évi Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról,
intézkedésekről,

Tóth Gábor: Felkérte  a  Jegyzőnőt,  hogy mondja  el  szóbeli  kiegészítését  a  beszámolóval 
kapcsolatban.

Beke  Andrea: Köszöntötte  a  Képviselő-testület  tagjait.  Tájékoztatásul  elmondta,  hogy 
minden évben megtörténik a Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról, intézkedésekről 
szóló beszámoló, mely a testületnek kiosztásra került. 
Amennyiben van kérdés, vélemény arra válaszol.

Tóth  Gábor: Megköszönte  a  gyámügyes  kolléganő  munkáját.  Elmondta,  hogy  Bagon  a 
gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatok kiemelt fontosságúak. Ezúton kíván további sok 
sikert munkájához.
Megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban kinek van kérdése, véleménye?

Antal  Istvánné: Megkérdezte,  hogy  összesen  hány  gyermeket  helyeztek  el  családban, 
otthonokban?

Bakos  Mónika: Eddig  összesen  18  gyermek  került  elhelyezésre,  ebből  11  fő  átmeneti 
elhelyezést kapott, 7 fő nevelőszülőknél lett elhelyezve, egy pedig gyermekotthonban.

Varga András: Megkérdezte, hogy összesen mennyi gyermek van még a romatelepen ezen 
kívül akikkel szemben még ilyen gyermekvédelmi intézkedés szükséges.

Bakos Mónika: Konkrétan 11 fő van három családból, abból 9 gyermek egy családból, másik 
két gyermek kettő családból.

Antal Istvánné:  Ezek a gyermekek miért lettek elhelyezve?
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Bakos Mónika: Iskolai hiányzás, garázdaság, betörés, stb.
Varga András: Ez végleges statisztika? Miért nem tettek intézkedést ezekkel a gyerekekkel 
szemben?

Bakos Mónika: Ez a szám folyamatosan változik? A családok időt kapnak, minden esetben a 
számukra előírt kötelezettségek teljesítésére. 

Tóth Gábor:  Ezekkel a gyermekekkel komoly munka folyik, mivel ezekből a családokból 
kerülhetnek ki olyan gyerekek akik bűnözés útjára lépnek.
Ezután, felkérte a testület tagjait, hogy fogadják el a beszámolót.

A Képviselő-testület 5 igen és egy tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

28/2012. (V.31.) számú Képviselő-testületi határozat

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

A Képviselő-testület  elfogadta a 2011 évi beszámolót a Gyermekjóléti  és gyermekvédelmi 
feladatokról, intézkedésekről.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző

2.) Napirendi pont: Varga András képviselő úr tiszteletdíjának felajánlása

Beke  Andrea: Tájékoztatta  a  Képviselő-testületet,  hogy  Varga  András  képviselő  úr 
felajánlotta  tiszteletdíját  50-50  százalékban  a  Bag  Polgárőrségnek  és  a  Bag  
TC futball klubb javára 2-2 hónapos bontásban.

Tóth Gábor: Megkérte a testület tagjait, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban hozzák meg 
döntésüket.

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

29/2012. (V.31.) számú Képviselő-testületi határozat

Bag  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  helyi  önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított  jogkörében eljárva, az alábbi határozatot 
hozta: 
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Varga András képviselő úr a  2012. évi tiszteletdíját  felajánlotta  50-50 százalékban a Bag 
Polgárőrségnek és a Bag TC futball klub javára (2-2 hónapos bontásban).

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző

3.) Napirendi pont: 3. számú főút meletti (Csinto-hotel környéki) önkormányzati 
     tulajdonban lévő árok tisztítását levette a napirendről.

4.) Napirendi pont: Angyal Zoltán kérelme a Bag 1468 hrsz-ú terület átsorolására

Benedek  Miklós:   A  bizottság  megtárgyalta  és  egyhangúlag  támogatta  a  három  oldalú 
szerződés megkötését.

Tóth Gábor: Szavazásra kérte föl a testületet a terület átsorolása ügyében.

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

30/2012. (V.31.) számú 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  hozzájárul  a  jelenleg  Zkk besorolású, 
1468  hrsz.-ú  telek  falusi  lakóövezetbe  való  átsorolásához.  Az  átsorolás  átvezetésével,  a 
településrendezési terv módosításával a Képviselő-testület a Pomsár és Társa Kft.-t bízza meg 
oly módon, hogy olyan háromoldalú szerződést kell készíteni, amiben szerepel, hogy minden 
felmerülő költséget a kérelmező, Angyal Zoltán fizet.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző, műszaki előadó

5.) Napirendi pont: BAGázs Közhasznú Egyesület telekigénye közös ház építésére

Beke Andrea: A BAGázs Közhasznú Egyesület  két  éve  tartalmas  munkát  végez  a  roma 
telepen. Saját tapasztalatom is az, hogy munkájuk értékes és hasznos. Kiemelném a mentori 
programjukat,  mellyel  a  veszélyeztetett  roma  telepi  fiatalok  felzárkóztatását  segítik.  A 
mentorok  segítségével  azok  a  fiatalok,  akik  a  bűnelkövetéssel  és  kábítószer 
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veszélyeztetettséggel élnek együtt ki tudnak törni abból a körből, amely börtönhöz, illetve a 
teljes társadalmi lecsúszáshoz vezet. Az egyesület hatékonyabb munkája érdekében szeretne 
egy  közös  házat  építeni  a  telepen  levő  önkormányzati  tulajdonban  lévő  területre  a  telepi 
emberek és külsős önkéntesek segítségével.
Dr.  Both  Emőke  elnök  elképzelése,  melyet  a  mellékelt  beadványukban  leír  véleményem 
szerint támogatható.  
A bizottság megtárgyalta és az alábbi feltételekkel elfogadta az előterjesztést.

• Az egyesület köteles az ingatlant közművesíteni, rendbetenni.
• Az önkormányzat hozzájárulását adja az ingatlanon építendő „közös ház” felépítéséhez, 2 

éves beépítési kötelezettséggel.
• Az egyesület vállalja, hogy öt évig folyamatosan roma fiatalok felzárkóztatása érdekében 

a „közös házban” közhasznú munkát végez.
• Öt  év  elteltével  az  egyesület  az  önkormányzattal  együtt  próbál  különböző  állami 

forrásokra pályázni.
• Az ingatlanra elidegenítési jogot kell bejegyeztetni, azt az egyesület nem adhatja el, nem 

adhatja bérbe az önkormányzat tudta nélkül, ezt közjegyző előtt kell érvényesíteni.
• Amennyiben az egyesület 5 éven belül megszüntetné tevékenységét, az ingatlan, és a rajta 

lévő épület tulajdonjoga ellenszolgáltatás nélkül visszaszáll az önkormányzatra.

Tábik Andrásné: Üdvözölte a kezdeményezést, jól ismeri a telepi embereket mint szakember 
is. Jó, hogy van olyan aki felvállalja és mentorálja őket, hogy fölemelkedjenek és tanuljanak. 
Nehéz idő vár rájuk és ránk is. Támogatni kell a kezdeményezést.

Tóth Gábor: Fontosnak tartja a munkájukat. A roma populációnak be kellene intergálódni a 
falu  közösségébe.  Nem  vesznek  részt  a  falu  életében,  Támogatja  a  bizottság  határozati 
javaslatát.

Dr. Balatoni Gyöngyi: Megjegyezte, hogy már hat évvel ezelőtt el akarták ezt érni, akkor 
még állt a Dimák ház és maga a cigányság állt ellen. Örül Both Emőke vállalkozásának, sok 
sikert kíván hozzá. Konszolidálódni fog a terület,  mindent megtesz, hogy sikerüljön nekik, 
közhasznú feladatokat látnak el.

Varga András: Szerette volna, ha többet mondanak el magukról. Megkérdezte, hogy miért 
nem bagiak fogják csinálni? Javasolta, hogy a munkájukra önkormányzatnak legyen rálátása.

Tóth Gábor: Kérte, hogy évente egyszer a munkájukról számoljanak be a testületnek.

Beke Andrea: Elmondta, hogy a bizottsági ülésen is erről volt szó. Dr. Both Emőke nem 
zárkózott el, hogy pénzügyileg bemutassa, hogy mit mire fordítottak.

Balázs János: Ismeri a munkájukat, nincs gond velük. Javasolta, hogy tíz évet ki kell kötni a 
használatra.

Tábik  Andrásné: Tavaly  résztvett  a  záró  rendezvényükön.  Ott  pozitív  dolgot  látott,  jó 
hatással volt a telepi emberekre. 
Önkéntes dolgozók segítik  a munkájukat,  akiket  nagyon meg kell  becsülni,  mivel  teljesen 
ellenszolgáltatás nélkül dolgoznak. 
Ebben a munkában Ő is szeretne önkéntes munkát vállalni.
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Tóth Gábor:  Felkérte a jegyzőnőt, hogy közjegyző által készítsék el az iratot. Úgy látja, 
hogy a testület támogatja a határozati javaslatot. Szavazásra kérte a testület tagjait.

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

31/2012. (V.31.) számú 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  1000  forint/év   használati  díjért  a  BAGázs  Közhasznú  Egyesület 
használatába adja a Bag, Liget u. 375 hrsz-ú ingatlanát az alábbi feltételekkel:

• Az egyesület köteles az ingatlant közművesíteni, rendbe tenni.
• Az önkormányzat hozzájárulását adja az ingatlanon építendő „közös ház” felépítéséhez, 2 

éves beépítési kötelezettséggel.
• Az egyesület vállalja, hogy öt évig folyamatosan roma fiatalok felzárkóztatása érdekében 

a „közös házban” közhasznú munkát végez.
• Öt  év  elteltével  az  egyesület  az  önkormányzattal  együtt  próbál  különböző  állami 

forrásokra pályázni.
• Az ingatlanra elidegenítési jogot kell bejegyeztetni, azt az egyesület nem adhatja el, nem 

adhatja bérbe az önkormányzat tudta nélkül, ezt közjegyző előtt kell érvényesíteni.
• Amennyiben az egyesület 5 éven belül megszüntetné tevékenységét, az ingatlan, és a rajta 

lévő épület tulajdonjoga ellenszolgáltatás nélkül visszaszáll az önkormányzatra.

Határidő: 30 nap
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző

6.) Napirendi  pont: Együttműködési  Megállapodás  a  Bagi  Roma  Nemzetiségi 
Önkormányzattal

Beke  Andrea: A  megállapodás  a  Nemzetiségi  törvényben  foglaltak  alapján  készült.  A 
hivatalnak a  Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak minden technikai segítséget biztosítania 
kell, a hivatal vezeti a számlájukat.

Tóth Gábor: Javasolta, hogy a testület részéről is delegáljanak képviselőt. Felkérte Varga 
András képviselő urat, hogy vállalja föl.

Dr. Balatoni Gyöngyi: Megkérdezte, hogy ők mibe működnek együtt?

Antal  Istvánné: Elmondta,  hogy szigorú  feltételei  vannak  annak,  ha  az  önkormányzatuk 
pénzt akar költeni.
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Varga  András  képviselő  úr  elvállata  a  Bagi  Roma Nemzetiségi  Önkormányzatba  történő  
delegálását.

Tóth  Gábor: Felkérte  a  testület  tagjait,  hogy  fogadják  el  a  határozati  javaslatot  azzal  a 
kiegészítéssel, hogy Varga András képviselő urat delegálja a Képviselő-testület.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal (egy fő érintett nem szavazott) az alábbi határozatot 
hozta:

32/2012. (V.31.) számú 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 Önkormányzatának Képviselő-testülete  megismerve  a  Bagi  Roma 
Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő – a határozat 1. számú mellékletét képező – 
együttműködési megállapodást azt elfogadja.

2) A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  az  1)  pontban  foglalt 
együttműködési megállapodás aláírására.

3) A Képviselő-testület Varga András képviselő urat bízza meg az együttműködés során 
a Bagi Roma Nemzetiségi Önkormányzat munkájában való részvétellel.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző

7.) Napirendi pont: Lengyelországi Morawica várossal testvérvárosi kapcsolat létesítése     

Tóth  Gábor:  Korábbi  testületi  ülésen  tájékoztatást  adott  arról,  hogy  önkormányzatunkat 
megkereste Morawica város polgármestere egy UNIÓS találkozóval kapcsolatban. 
Május 29.-én hivatalos meghívót kapott Morawicából augusztus 23-tól – 27-ig megrendezésre 
kerülő találkozóra. Ezen a találkozón településeink kulturális és történelmi hagyományairól 
folytatnánk eszmecserét.  Bag bemutatkozhat  Morawicában. Ennek apropóján úgy gondolta 
hivatalos testvérvárosi kapcsolatot alakíthatna ki Bag Nagyközség Önkormányzata, tekintettel 
a Lengyel-Magyar több évszázados barátságra.
A  testvérvárosi  kapcsolat  kiterjedhet  kulturális  együttműködésre,  kölcsönös  baráti 
kapcsolatok  kialakítására,  közös  sportrendezvények  megszervezésére.  Ehhez  kérte  a 
Képviselő-testület támogatását.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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33/2012. (V.31.) számú 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 kifejezi arra vonatkozó szándékát, hogy 
testvérvárosi kapcsolatot létesít a lengyelországi Morawica várossal.
A  testvérvárosi  kapcsolatra  vonatkozó  megállapodás  a  két  település  kulturális,  sport, 
történelmi és hagyományőrző tevékenységére terjed ki.
A megállapodás megkötésére felhatalmazza Tóth Gábor polgármester urat.

Határidő: augusztus 01.
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző

8.)  Napirendi  pont:  A  „KMOP-4.5.3-10-11  Egyenlő  esélyű  hozzáférés  a 
közszolgáltatásokhoz (akadálymentesítés)  „  projekt  keretén  belül  indított  közbeszerzési 
eljárás bírálata

Tóth Gábor: Felkérte  a  Dr.  Balatoni  Gyöngyi  alpolgármester  asszonyt,  mint  a  bíráló 
bizottság elnökét, hogy mondja el szóbeli kiegészítését az előterjesztéssel kapcsolatban.

Dr.  Balatoni  Gyöngyi:  Tájékoztatásul  elmondta,  hogy  május  30.-án  összeült  a 
Közbeszerzési  Bíráló  Bizottság  és  Endrédi  Gábor  hivatásos  közbeszerzési  tanácsadó 
szakvéleményében foglaltakat megtárgyalta és az alábbi javaslatot hozta:

1.)  Az  1.  részajánlat  „A  bagi  Dózsa  György  Művelődési  Ház  és  környezete 
akadálymentesítése”  vonatkozásában:  mivel  az  ajánlati  összeg  jóval  magasabb,  mint  a 
pályázatban megnyert,  rendelkezésre álló összeg, és a különbözetet  az önkormányzat  nem 
tudja  finanszírozni,  ezért  az  1.  részajánlat  vonatkozásában a  közbeszerzési  eljárást 
eredménytelennek javasolja kihirdetni.

2.) A 2. részajánlat „Bag sportlétesítmény főépületének akadálymentesítése” vonatkozásában: 
mivel  a  Biso  Bau  Kft.  ajánlata  teljesíti  az  ajánlattételi  felhívásban  és  dokumentációban, 
valamint  a  jogszabályokban  meghatározott  feltételeket,  formai,  tartalmi  és  szakmai 
szempontból  egyaránt  megfelel  a  kiírásnak,  ezért  a  2.  részajánlat  vonatkozásában a 
közbeszerzési eljárást érvényesnek javasolja kihirdetni.

3.) A Bíráló Bizottság javasolja, hogy az 1. részajánlat „A bagi Dózsa György Művelődési 
Ház  és  környezete  akadálymentesítése”  vonatkozásában  a  lehető  legrövidebb  törvényes 
határidőkön belül új közbeszerzési eljárás induljon.

4.) A Bíráló Bizottság javasolja, hogy az 1. részajánlat „A bagi Dózsa György Művelődési 
Ház és környezete akadálymentesítése” vonatkozásában megismételt közbeszerzési eljárás le 
zártáig  semmilyen  szerződés  aláírása  ne  történjen  meg.  Javasolja  továbbá,  hogy  az  1. 
részajánlat  megismételt  eljárás  elbírálása  után  döntsön  a  Képviselő-testület  az  egész 
beruházásról.

8



Beke  Andrea:  A  művelődési  ház  akadálymentesítésére  kiírandó  közbeszerzési  eljárás 
gyorsított eljárással mehet, több pályázót hívunk meg mint a korábbira.

Tóth Gábor: Javasolta, hogy Aszód, Tura, Galgahévízről is hívjanak meg vállalkozókat.

Varga András: Szintén javasolta, hogy minél több vállalkozót hívjanak meg.

Tóth Gábor: Névszerinti szavazást kért a testülettől a közbeszerzési eljárás kiírására.

Tóth Gábor igen
Dr. Balatoni Gyöngyi igen
Antal Istvánné igen
Balázs János igen
Tábik Andrásné igen
Varga András igen

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

34/2012. (V.31.) számú Képviselő-testületi határozat

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

1.)  Az  1.  részajánlat  „A  bagi  Dózsa  György  Művelődési  Ház  és  környezete 
akadálymentesítése”  vonatkozásában:  mivel  az  ajánlati  összeg  jóval  magasabb,  mint  a 
pályázatban megnyert,  rendelkezésre álló összeg, és a különbözetet  az önkormányzat  nem 
tudja  finanszírozni,  ezért  az  1.  részajánlat  vonatkozásában a  közbeszerzési  eljárást 
eredménytelennek javasolja kihirdetni.

2.) A 2. részajánlat „Bag sportlétesítmény főépületének akadálymentesítése” vonatkozásában: 
mivel  a  Biso  Bau  Kft.  ajánlata  teljesíti  az  ajánlattételi  felhívásban  és  dokumentációban, 
valamint  a  jogszabályokban  meghatározott  feltételeket,  formai,  tartalmi  és  szakmai 
szempontból  egyaránt  megfelel  a  kiírásnak,  ezért  a  2.  részajánlat  vonatkozásában a 
közbeszerzési eljárást érvényesnek javasolja kihirdetni.

3.) A Bíráló Bizottság javasolja, hogy az 1. részajánlat „A bagi Dózsa György Művelődési 
Ház  és  környezete  akadálymentesítése”  vonatkozásában  a  lehető  legrövidebb  törvényes 
határidőkön belül új közbeszerzési eljárás induljon.

4.) A Bíráló Bizottság javasolja, hogy az 1. részajánlat „A bagi Dózsa György Művelődési 
Ház és környezete akadálymentesítése” vonatkozásában megismételt közbeszerzési eljárás le 
zártáig  semmilyen  szerződés  aláírása  ne  történjen  meg.  Javasolja  továbbá,  hogy  az  1. 
részajánlat  megismételt  eljárás  elbírálása  után  döntsön  a  Képviselő-testület  az  egész 
beruházásról.
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Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző

9.) Napirendi pont: Egyebek

Balázs  János: A  falunappal  kapcsolatban  szót  kért.  Nem  tudja,  hogy  megvalósul-e? 
Javasolta, hogy adják el a jogot, lenne rá jelentkező. 
A falunap megrendezését a legszolidabban szeretné megvalósítani.

Tóth Gábor: A falunappal  kapcsolatban elmondta,  hogy az fix  időpont  az augusztus  19. 
Június 15-ig kéri a program összeállítását.

Dr. Balatoni Gyöngyi: Felhívta a figyelmet, hogy augusztus 23-tól – 27-ig Lengyelországba 
Morawica városába utaznak.

Tóth Gábor: Ezzel kapcsoltban elmondta, hogy szeretné bevonni a lengyel kapcsolatba egy 
lengyel  származású  bagi  lakost,  aki  a  tolmács  szerepét  töltené  be.  Négy  fő  kapott  a 
rendezvényükre meghívást akinek állják a költségeit.

Tábik Andrásné: A falunappal kapcsolatban elmondta, hogy mivel nem a megszokott időben 
lesz, a legrövidebb időn belül meg kell oldani, hogy mit szeretnénk augusztus 19.-én, mivel 
ezt jelezni kell a Muharay együttesnek is, akiknek be kell osztani, hogy hol szerepelnek.

Balázs János: A roma telep szemétszállítása ügyében kért szót. Az ott kihelyezett konténerek 
elszállítása  évente  egymillió  forintjába  kerül  az  önkormányzatnak.  Javasolta,  hogy  ne 
szállítsák  el  ezután  a  telepről  a  szemetet,  vagy  kötelezzék  őket,  hogy  a  költségekhez 
járuljanak hozzá.

Tóth Gábor: Ebben megegyezik  a  véleménye  a  képviselő  úrral,  de az  önkormányzatnak 
vannak  kötelezettségei,  amennyiben  azt  nem  teljesítik  komoly  közegészségügyi 
következményei lehetnek. 

Beke Andrea: Javasolta, hogy próbáljanak megegyezni a nemzetiségi önkormányzattal, hogy 
a telepen élők fizessék a szemét elszállításának költségeit. Erről  már beszélt az elnökükkel, 
ígéretet kapott rá, hogy 1.000 Ft/ingatlan/hó fizetnek.

Antal  Istvánné: Amennyiben  nem  hajlandóak  rá,  akkor  az  önkormányzat  2-3  hónapra 
szüneteltesse a telepről a szemétszállítást. Rá kell őket venni, hogy járuljanak a költségekhez.

Tóth Gábor: Óvatosságra intette a testületet, ha a telepen felhalmozódik a szemét az nem 
tesz jót a községnek. 

Dr. Balatoni Gyöngyi: Elmondta, hogy a telepi embereket, nem fogja zavarni hogy a szemét 
szállítást szüneteltetik. Járhatónak tartja azt az utat, hogy házanként járuljanak a költségekhez. 
A szemetet el kell szállítani, ha nem fizetnek rá kell terhelni a házakra. 
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Tóth Gábor: Biztos, hogy valamit kell csinálni, nehéz lesz nevesíteni a tulajdonosokat. Meg 
kell vizsgálni a jogi oldalát, hogy mik a lehetőségeink.

Varga  András: Elmondta,  hogy  a  Bagi  Jobbik  nem  kapta  meg  a  művelődési  házat 
rendezvényére. 

Tóth  Gábor: Ebben  az  ügyben  elküldte  válaszát  a  helyi  Jobbiknak  és  az  országgyűlési 
képviselőjüknek is.

Beke Andrea: Nem kíván politikai rendezvényen részt venni.

A témával kapcsolatban szót kért Koncz Balázs mint a Jobbik Magyarországért szervezetének 
tagja.

Tóth Gábor: Szavazásra bocsátotta Koncz Balázs felszólalás iránti kérését.

A Képviselő-testület három tagja támogatta, három tagja ellene volt,  a jelenlévők szavazat 
aránya így 3-3 volt, tehát döntés nem született.

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

-k.m.f.-

Tóth Gábor Beke Andrea 
                        polgármester jegyző
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