
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2012. augusztus 21.-i rendkívüli képviselő-testületi 
ülésén.

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

Meghívottak: Beke Andrea jegyző,  Benedek Miklós műszaki ügyintéző

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

Napirend:   Előadó:

1.) Dózsa György Művelődési Ház akadálymentesítésére        Dr. Balatoni Gyöngyi

kiírt közbeszerzés eredményhirdetése        alpolgármester

2.) Egyebek        Tóth Gábor

- Katasztrófák elleni védekezés        polgármester

- Bag – Aszód összekötő út „Trockás” ügye

1.) Napirendi pont:  Dózsa György Művelődési Ház akadálymentesítésére  
kiírt közbeszerzés eredményhirdetése        

Tóth  Gábor: Felkérte  Dr.  Balatoni  Gyöngyi  alpolgármester  asszonyt  a  Közbeszerzési 
Bizottság elnökét, hogy a bizottsági döntésről tájékoztassa a testület tagjait.

Dr. Balatoni  Gyöngyi: A pályázat  a művelődési  ház akadálymentesítésére  íródott  ki.  Az 
eredeti  első  körben  felajánlott  összegnél,  két  millióval   alacsonyabb  tárgyalási  értéken 
realizálódott, ezt a bizottság egységes igennel elfogadta. Bízik benne, hogy sikerül az anyagi 
hátteret is előteremteni.

Tóth Gábor: Megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban van-e kérdés, vélemény? Amennyiben 
nincs akkor kérte, hogy a testület támogassa a bizottság döntését.



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

48/2012. (VIII.21.) számú Képviselő-testületi határozat

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

Az 1. részajánlat „A bagi Dózsa György Művelődési Ház és környezete akadálymentesítése” 
vonatkozásában:  mivel  a  Galga  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 1. részajánlat vonatkozásában a 
megismételt közbeszerzési eljárást érvényesnek javasolja kihirdetni.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző

2.) Napirendi pont  : Egyebek – Katasztrófák elleni védekezés

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

Benedek Miklós: Köszöntötte a Képviselő-testületet, tájékoztatásul a következőket mondta 
el:
A  katasztrófák  elleni  védekezéssel  összefüggő  lakosságvédelem  érdekében,  és  a 
katasztrófavédelemmel  kapcsolatos  feladatok  megfelelő  ellátása  érdekében,  a  Pest  Megyei 
Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  levélben  szólította  fel  önkormányzatot,  hogy  a  2011.  évi 
CXXVIII. Tv. 15. § (2) bekezdés a) és e) pontja alapján az önkormányzat jelöljön ki olyan 
befogadó helyet, amelyet egy esetleges katasztrófa esetén használni lehet.

Praktikusan ez a hely - szinte egyedüliként - a bagi Arany János Általános Iskola lehet, ahol a 
tantermekbe el lehet helyezni összesen 139 főt (szükséghelyzetben a tornacsarnokban további 
158 főt). Az időközben (az iskola segítségével) elkészült befogadási tervet az előterjesztéshez 
mellékelem.

Szintén levelükben szólítottak fel minket arra, hogy a befogadó helyen nevezzünk ki öt főt, 
aki a polgári  védelmi feladatokat  ott  ellátja.  Ezeknek praktikusan az iskola igazgatójának, 
annak műszaki helyettesének, az iskola karbantartójának, és két, Bagon lakó pedagógusnak 
kell lennie.

Az iskola igazgató asszonnyal a két bagi pedagógus személye egyeztetésre került, így az öt 
polgári védelembe bevont személy: Szásziné Győri Éva (iskolaigazgató), Matschekné Torda 
Amália  (gazdasági  helyettes),  Kádár  Péter  (karbantartó),  Nagy  Jánosné  (pedagógus),  és 
Horváthné Maczkó Katalin (pedagógus) lenne.
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Tóth Gábor: Megköszönte a szóbeli előterjesztést és felkérte a testület tagjait, hogy hozzák 
meg döntésüket.

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

49/2012. (VIII.21.) 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  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  katasztrófák  elleni  védekezéssel 
összefüggő  lakosságvédelem  érdekében  a  katasztrófavédelemmel  kapcsolatos  feladatok 
megfelelő  ellátására  befogadóhelyként  a Bagi  Arany János Általános Iskola Alapfokú  és 
Művészetoktatási Intézményt  és Tornacsarnokot (2191 Bag, Szent András u. 41. - 773 hrsz.) 
jelöli ki.

2.) Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgári védelmi szolgálatát a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII.  törvény 63. § (3) bekezdése (települési  pv.  szervezetnél)  alapján a  Bagi Arany 
János Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézet polgári védelmi szervezet befogadó 
rajában a következő személyeket osztja be: Szásziné Győri Éva (iskolaigazgató), Matschekné 
Torda Amália (gazdasági helyettes), Kádár Péter (karbantartó), Nagy Jánosné (pedagógus), és 
Horváthné Maczkó Katalin (pedagógus).

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Gábor polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Benedek  Miklós műszaki ügyintéző

Egyebek: - Bag – Aszód összekötő út „Trockás” ügye

Tóth Gábor: Tájékoztatásul  elmondta,  hogy a  „Trockás”  út  ügyében  többször  kérték  fel 
Galgamácsa  polgármesterét,  hogy  állítsák  vissza  azt  az  állapotot,  amit  az  önkormányzat 
felújított,  mivel  a  szennyvízcsatorna  komposztálás  építésének  során  a  nagy  teherautókkal 
tönkretették. Bagon szállítják be a szennyvizet az aszódi telepre, amellyel az utunkat tönkre 
teszik.

Mint  közismert,  a  Galgamácsa  gesztorságával  készülő,  bagi  szennyvíztelep  beruházás  a 
végéhez közeledik. Menet közben a nehéz munkagépek teljesen tönkretették a Trockás utat 
(mind a két padkát járhatatlanul szétrombolták, lenyomták, az utat betömhetetlen kátyúkkal 
„tették” tele, felhullámosították), aminek következtében a mai napra már szinte járhatatlanná 
vált  személygépkocsival.  A  helyreállítási  kérelmeink  mindmáig  elutasításra  kerültek,  a 
tiltakozásunkra pár lapát mart aszfaltot (a saját készletünkből) lapáttal bedöngöltek a nagyobb 
lyukakba, de ez semmit nem javított az úton, és a tartóssága is igen erősen kétséges. Mindez 
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abban  a  tudatban  felháborító,  hogy  a  szennyvíztelepet  Aszóddal  összekötő  szakaszát 
autópálya minőségben, 6-7 cm vastag, tükörsima aszfalttal fedték le.

Vircsák Mihály úrnak ebben az ügyben levelet írtak. Addig is, amíg megoldódik az út ügye, 
szükséges, hogy fenyegetésünket komolyan vegyék, ezért táblával tiltanánk meg a Trockás út 
teherautókkal való használatát:

A fentiek miatt, hogy a saját gazdáink a földjeiket használni tudják, a tábla alá kellene a fehér 
„Kivéve mezőgazdasági járművek” kiegészítő táblát feltenni.

Egy ilyen  jelzőtábla  ára  (normál)  870.-  Ft  +  Áfa /  (fényvisszaverős)  1550.-  Ft  + Áfa.  A 
„kivéve” táblát  saját magunk is legyárthatjuk, vagy legyártathatjuk. Ennek ára nagyjából a 
tábla árával egyezhet meg. A teljes becsült költség (amennyiben tudunk szerezni felesleges 
táblaoszlopot) 6000.- Ft + ÁFA környékén marad.

Javasolta a testületnek,  hogy kezdeményezzék,  ameddig nem születik konszenzus,  addig a 
teherautó forgalmat tiltsa ki az önkormányzat, erre van határozati javaslat.

Benedek Miklós: A legnagyobb probléma az,  hogy már kézi erővel nem lehet  kijavítani, 
komoly munkagépekkel lehet rendbetenni. 

Tóth Gábor: Elmondta,  hogy az Államtitkár  Úrnak jelezte,  hogy az útjavítási  programra 
tervezzék be a 3-as út és a „Trockás” út építését.

Varga András: Elmondta,  hogy a „Trockás” úttal  kapcsolatban a  testület  is  hibás,  mivel 
nincs képviselő akinek ott kellene lennie.

Balázs János: Megkérdezte, hogy van-e joga az önkormányzatnak oda kitenni táblát?

Tóth Gábor: Elmondta,  hogy joga  van az  önkormányzat  a  táblát  kitenni,  például  ha  ott 
baleset történne, mivel rossz az út akkor fizetni kellene az önkormányzatnak.

Ezután felkérte a testület tagjait, hogy hozzák meg döntésüket.

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

50/2012. (VIII.21.) 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 Önkormányzat  Képviselő-testülete  elrendeli,  hogy amíg a Trockás út 
helyreállítása megnyugtató módon nem rendeződik, addig a fenti „Tehergépkocsival behajtani 
tilos” és a „Kivéve mezőgazdasági járművek” kiegészítő jelzőtáblát a Trockás út mind a két 
végére el kell helyezni. A tábla korlátozásának betartását/betartatását az aszódi rendőrőrstől 
külön levélben kell megkérni.
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Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Gábor polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Benedek Miklós műszaki ügyintéző

Antal Istvánné: Javasolta a művelődési ház akadálymentesítési  munkálatainál a szerződés 
aláírásakor  vegyék  figyelembe  a  művelődési  ház  szerződéseit,  pl.  esküvők,  iskolai 
rendezvények, stb.

Egyebek: Gazdasági jogi tanácsadás

Antal Istvánné:  Gazdasági tanácsadással és ingatlan ügyekkel foglalkozó ügyvédi irodával 
vettük fel a kapcsolatot.  A bizottság egyhangúlag támogatta tanácsadás megkötésére szóló 
szerződést.

Tóth Gábor: Felkérte a Képviselő-testületet, hogy hozzák meg döntésüket.

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

51/2012. (VIII.21.) számú Képviselő-testületi határozat

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

Gazdasági –jogi tanácsadással megbízza a Kleszó Ügyvédi Irodát (1012 Budapest, Logodi 
utca 30. II/6.).
A megbízás ingatlantanácsadói és gazdasági jogi kérdésekre terjed ki.
A megbízás díja 50.000 Ft+Áfa/ óra.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Gábor polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Benedek Miklós műszaki ügyintéző

Beke  Andrea: Az  első  félévi  sikeres  pályázatot  javasolta  újra  beadni  a       a  megyei 
önkormányzati  tartalék  /  az  önhibájukon  kívül  hátrányos  helyzetben  lévő 
önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igényt.

Tóth Gábor: Felkérte a testület  tagjait, hogy hozzák meg döntésüket. 
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

52/2012. (VIII.21.) 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 megyei  önkormányzati  tartalék  /  az  önhibájukon  kívül  hátrányos  helyzetben  lévő 
önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról 

1. Bag  Nagyközség  Képviselő-testülete  a  Magyarország  2012.  évi  központi 
költségvetéséről szóló  2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. melléklet 2. pontja alapján 
(továbbiakban  6.  melléklet)  támogatási  igényt  nyújt  be  a  megyei  önkormányzati 
tartalékból  származó támogatásra,  vagy az önhibájukon kívül  hátrányos  helyzetben 
lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására, 58.000.000.-  Ft összegben, vissza nem 
térítendő támogatásra.

2.  Bag  Nagyközség   Képviselő-testülete  a  megyei  önkormányzati  tartalékról,  és  az 
önhibájukon  kívül  hátrányos  helyzetben  lévő  önkormányzatok  2012.  évi 
támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi: 

2.1. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét költségvetési rendeletét 
    5/2012.(II.23.) 260 000 ezer forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el. 

  2.2.  A  települési  önkormányzat  helyi  adó  bevezetéséről  döntött  1994-ben  a 
2/1994.sz.rendeletében  és  2012.  évben  ilyen  jogcímen  35.000.000 ezer  forint  összegű 
bevételt tervez. 
     
    2.3. Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra  
      kötelezett. 

    2.4.  Kötelező  könyvvizsgálat  esetén  az  önkormányzat  2011.  évi  zárszámadását  a 
könyvvizsgáló elfogadta.( 9/2012.(IV.26. sz.rend.)

    2.5. Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) 
bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek 
megfelel. 

Határidő: szeptember 10.
Felelős: Tóth Gábor polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Beke Andrea jegyző
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Egyebek  :   Irattár átalakítás kivitelezése

Tóth  Gábor: Megköszönte  a  munkájukat,  akik  a  Falunap  és  a  Szent  István  ünnep 
szervezésében részt vettek – Balázs János Nyugdíjas Klub elnöke, Mondok Ervin és Piros 
Bag Egyesület - .

Balázs János: Meghívta a testület tagjait szeptember 02.-án 15 órakor kezdődő  Nyugdíjas 
Klub 35 éves jubileumi ünnepségre. Mindenkit szeretettel várnak.

Dr. Balatoni Gyöngyi: Az irattárral kapcsolatban megkérdezte, hogy a vállalkozókkal lett-e 
már egyeztetve? Jó ötletnek tartja a kenyér üzletet, ki fogja a kivitelezést elvégezni?

Tóth  Gábor: Az  irattárral  kapcsolatban  tájékoztatta  a  testületet,  hogy  Benedek  Miklós 
műszaki ügyintézőt felkérte, hogy az irattár ügyében készítsen tervet. Amit lehet a közcélú 
munkásokkal  végeztetnék el.  Az ott  lévő bérlőkkel  egyeztetni  kell,  hogy mi az amivel  be 
tudnak szállni és mennyivel? A felmerült költséget pedig a bérleti díjból le lehet vonni. Az 
természetes, hogy a gázszerelést, a villanyszerelést szakemberekkel végeztetnék el.

Antal  Istvánné: Javasolta,  hogy egységes  legyen  a  kocsma,  kenyér  és  a  zöldség  üzletek 
utcafrontja.

Tábik  Andrásné:  Felhívta  a  figyelmet,  hogy  addig  a  vállalkozók  nem  kapják  meg  a 
működési engedélyt amíg a feltételek nincsenek meg.

Tóth Gábor: A  szakhatóságokkal le kell egyeztetni, hogy milyen feltételeket kérnek, majd 
felkérte a testület tagjait, hogy az irattár átalakításához hozzák meg döntésüket.

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

53/2012. (VIII.21.) 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  testület  elfogadta  és  hozzájárult  a  Bag,  Szent  Imre  u.  53.  alatti  épületben  kerüljön 
kialakításra  a  hivatal  irattára,  oly  módon  hogy  a  meglévő  három  helyiség  helyett,  négy 
helyiség  kerüljön  kialakításra  Benedek  Miklós  műszaki  ügyintéző  által  készített  tervrajz 
alapján.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Gábor polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Benedek Miklós műszaki ügyintéző
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Miután nem volt több kérdés, vélemény a polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 
bezárta.

-k.m.f.-

Tóth Gábor Beke Andrea
polgármester jegyző
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