JEGYZŐKÖNYV

Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2013. február 28.-án megtartott képviselő-testületi
ülésén.
Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester, Antal
István Lászlóné, Balázs János, Tábik Andrásné, képviselők
Meghívottak: Beke Andrea jegyző, Benke Zoltánné pénzügyi előadó, Benedek Miklós
műszaki előadó, Deli József
Polgármester megnyitja az ülést köszöntötte a képviselőket, a Galga TV nézőit és a
megjelent és vendégeket.
Megállapította, hogy a testületi ülés határozatképes, Dr. Dénes Tamás és Varga András
képviselők hiányoznak.
Javasolta a testületnek, hogy első napirendi pontként a Településfejlesztési Bizottság külsős
szakértő tagjának megválasztását tárgyalják meg.
Új napirendi pontként javasolta felvenni a Nyolcadrészek bérbeadását.
Továbbá javasolta, hogy a Bagi TC 96 TAÓ támogatási igénylését visszaadják a
bizottságnak, az SZMSZ szerint ebben a bizottságnak döntési joga van.
Ezután felkérte a Képviselő-testületet, hogy az elhangzott javaslatokkal fogadják el a
napirendi pontokat.
A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a módosított napirendi pontokat.

Napirendi pont
Tárgy:
1.) Pénzügyi, Ellenőrző, Gazdasági, Vagyongazdálkodási és
Településfejlesztési Bizottság külsős szakértő tagjának megbízása
2.)Bag Nagyközség Önkormányzat 2013. évi költségvetési
rendelet alkotása
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3.)Polgármesteri Hivatal alapító okirat és az Önkormányzat
SZMSZ-nek módosítása a MÖTV szellemében.
4.) Neumann Ház védelembe vonásának ügye
Intézmény fenntartói jogának átadása
5.) Nyolcadrészek bérbeadása
6.) Egyebek
1.) Napirendi pont: Pénzügyi, Ellenőrző, Gazdasági, Vagyongazdálkodási és
Településfejlesztési Bizottság külsős szakértő tagjának megbízása
Tóth Gábor: Felkérte a jegyzőnőt, hogy tegye meg szóbeli kiegészítését.
Beke Andrea: Polgármester úr javaslata alapján a Pénzügyi, Ellenőrző, Gazdasági,
Vagyongazdálkodás és Településfejlesztési Bizottság külsős tagjának javasolja Deli Józsefet.
Az előterjesztésben előadta, hogy Deli úr önzetlen segítségét, a falunapokon rendszeresen
elvégezte a szükséges áramellátással kapcsolatos feladatokat, a művelődési házban a
rendezvények elektromos biztonsági ellenőrzését, felügyeletét és a karácsonyi díszkivilágítás
felszerelését.
Tóth Gábor: Megköszönte a szóbeli kiegészítését és megkérdezte a jelöltet, hogy elvállalja-e
a bizottsági munkát?
Deli József: Ezúton köszönte a bizalmat és ha a testület megszavazza a jelölését elvállalja.
Tóth Gábor: Felkérte a képviselő-testület tagjait, hogy hozzák meg döntésüket.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
5/2013. (II. 28.) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörében
eljárva, az alábbi határozatot hozta:
A Magyarország helyi önkormányzatairól ( továbbiakban Mötv) szóló 2011. évi CLXXXIX.
Tv. 58.§ (2) bekezdése a bizottságok összetételének személyi változásáról a következőkben
döntött:
a Pénzügyi, Ellenőrző, Gazdasági, Vagyongazdálkodási és Településfejlesztési Bizottság
külsős szakértői tevékenységre Deli Józsefet választja meg.
Határidő: 2012. február 28.
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Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző
Polgármester felkérte Deli Józsefet, hogy a Képviselő-testület előtt tegye le az esküt.
Deli József eskütétele:
Én Deli József esküszöm becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz
és annak Alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom
bizottsági külsős tag tisztségemből eredő feladataimat Bag fejlődésének előmozdítása
érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
Isten engem úgy segéljen.
Polgármester megköszönte az eskütételt.

2.) Napirendi pont: Bag Nagyközség Önkormányzat 2013. évi költségvetési
rendelet alkotása
Tóth Gábor: Felkérte a pénzügyi bizottság elnökét, hogy tegye meg szóbeli kiegészítését.
Antal Istvánné: Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a bizottság kétszer tárgyalta a 2013 évi
költségvetést. A költségvetésbe tulajdonképpen mindent bele tudtak tenni a pénzügyi
szakemberek, még egy kis tartalékot is tudtak képezni. Úgy tűnik, hogy az elmúlt évekhez
képest ez a költségvetés stabil. A kiadási főösszeg: 439.049 millió forint a bevételi főösszeg
is: 439.049 millió forint.
A bizottság minden egyes tagja támogatta a költségvetés elfogadását.
Tábik Andrásné: Örömmel nyugtázta, hogy nincs hiány, reméli hogy ezeket a számokat meg
tudják tartani. A rendeletet olvasta, hogy a Kormány konszolidálta az önkormányzatokat,
ennek fejében újabb szabályokra kötelezték az önkormányzatokat, amit jónak tart. Csak
rendkívüli esetben kerülhet sor hitelfelvételre. Örül, hogy a közalkalmazottak és
köztisztviselők prioritást élveznek.
Ezután megköszönte a pénzügyi vezetőnek a munkáját.
Tóth Gábor: Szintén köszönte a pénzügy munkáját a költségvetés összeállításában. Szeretne
egyéb bevételeket például az önkormányzat földjeit bérbeadni. Van még néhány földterültet
ami adott esetben vita tárgyát is képezheti, hogy ki és hogyan jutott hozzá.
Van egy iroda, akit az elmúlt esztendőben is sikeresen bíztak meg az ÖNHIKI pályázat
elkészítésében. Reméli, hogy ebben az évben is tudnak majd pályázni, a művelődési ház,
óvoda és a sportcsarnokra ezek közel kettőszáz milliós pályázatok, ehhez nincs olyan tartalék
a költségvetésben, hogy tudjunk önrészt fizetni, ehhez kellene pályázatot beadni.
Ezúton is megköszönte Deli József munkáját aki igen sokat tett a községért.
Majd szavazásra kérte föl a testületet, hogy fogadják el a 2013. évi költségvetést.
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Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal megalkotta az 1/2013.
(II.28.) önkormányzati rendeletét a 2013. évi költségvetésről.
1/2013. (II.28.) számú Önkormányzati rendelete
a 2013. évi költségvetésről
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Mökt. szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvényben, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23-24. §ában, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról a 368/2011 (XII.31) Korm.
rendelet (továbbiakban Ávr.) foglaltak alapján a 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet
alkotja.
I.
A rendelet hatálya
1.§

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az Önkormányzatra,
valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő szervekre terjed ki.

2.§

(1)Az önkormányzat költségvetési szervei:
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv:
Bag Nagyközség Polgármesteri Hivatala
Önállóan működő költségvetési szervek:
Iglice Napközi Otthonos Óvoda
Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan
működő intézmények külön-külön címet alkotnak.
(3) Az önkormányzat címrendjét a 4. sz melléklet tartalmazza.
II.
Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2013. évi költségvetése

3.§

Az önkormányzat a 2013. évi költségvetési főösszegét
kiadási főösszegét
melyből: működési:
felhalmozási:
bevételi főösszegét
melyből: működési:
felhalmozási:

439 049 e Ft
428 001 e Ft
11 048 e Ft
439 049 e Ft
439 049 e Ft
0 e Ft
állapítja meg.

4. § Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzatát és az előirányzatcsoportok szerinti bontásban, az 1 sz. melléklet tartalmazza.
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5. § A Önkormányzati költségvetési szervek kiemelt előirányzatait és az előirányzat csoportok
szerinti bontásban, a 2. sz mellékletek tartalmazzák.
6. § A normatív állami hozzájárulásokat jogcímenként a 3. sz. melléklet tartalmazza.
7. § Az Önkormányzat költségvetési szerveinek összesítését főcsoport szerinti bontásban az 5.
számú melléklet tartalmazza.
8. § Az Önkormányzat beruházási és felújítási előirányzatait célonként a rendelet 6. számú
melléklete szerint hagyja jóvá.
9. § Az önkormányzat és költségvetési szervek aláírási szabályozását a 7. számú melléklet
tartalmazza.
10. § Az irányító szerv általi támogatások költségvetési szervenkénti alakulását a 8 sz.
melléklet tartalmazza.
11. § A stabilitási tv. szerinti adósság korlátot a rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.
12. § A statisztikai átlagos állományi létszámot a 10 sz. melléklet tartalmazza.
13. § Az Áht. 78 § (2) bekezdés által előírt likviditási tervet a 11. sz. melléklet tartalmazza.
14 § Az Önkormányzat gördülő költségvetését a többéves kihatású döntések bemutatást a 12.
sz melléklet tartalmazza.
15 § Az Önkormányzat költségvetési mérlege a 13. sz melléklet szerint.
III.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
16.§ Az Önkormányzat költségvetési szerveinek elemi költségvetését a Polgármester hagyja
jóvá, az önkormányzat költségvetési rendeletének elfogadását követő 10 napon belül.
17.§ Bevételi előirányzatot csak az Áht. 30 §-ában foglaltak szerint módosíthatóak.
18 § Az Önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások, valamint a
költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai a z Áht. 34 § szerint
módosíthatóak, átcsoportosíthatóak.
19 § Költségvetési szerv a kiemelt előirányzatai között átcsoportosítást hajthat végre az Ávr.
43-44. §-aiban foglaltak szerint.
20.§ Jelen rendelettel megállapított előirányzatokon belül 100 000,- Ft összeghatárig a
Polgármester saját hatáskörben jogosult dönteni, ezen összeghatár felett minden esetben
a Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javaslata szükséges a Képviselő-testület
döntéséhez. A nem tervezett bevételek felhasználásánál a közalkalmazottak és a
köztisztviselők személyi juttatásai prioritást élveznek.
21.§ Újabb feladat felvállalására csak rendkívüli esetben kerülhet sor, a végrehajtáshoz
szükséges forrás biztosításával.
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22.§ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy szükség esetén az előirányzat
felhasználási ütemtervtől eltérhet, de a költségvetési előirányzatok éves összegét nem
lépheti túl.
23.§ Az általános tartalékkal kapcsolatos rendelkezési jog a Képviselő-testületet illeti meg.
24. § Az Áht. 85 § és Ávr. 148. § értelmében az Önkormányzat a bevételek beszedésekor,
kiadások teljesítésekor készpénzkímélő módot alkalmaz.
25 §. Az Áht. 36-38 §. alapján a pénzügyi utalványozások aláírási rendjét a 14. sz melléklet
tartalmazza. A személyek meghatalmazása pénzügyi belső szabályzatban történik.
26 § Az irányítószerv által nyújtott működési támogatás az előirányzatok felhasználása, a 11
sz melléklet szerint havi bontásban történik.
27.§ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a jogszabályváltozásból adódó
módosításokat a rendeleten átvezesse utólagos tájékoztatás mellett.
IV.
Záró rendelkezések
29.§ (1) Jelen rendelet 2013. február 28. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2013. január 1.
napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

3.) Napirendi pont: Polgármesteri Hivatal alapító okirat és az Önkormányzat
SZMSZ-nek módosítása a MÖTV szellemében.
Tóth Gábor: Felkérte a jegyzőnőt, hogy tegye meg szóbeli kiegészítését.
Beke Andrea: A 6/2012. (IV.5.) SZMSZ-t kell módosítani, mivel a 2011. évi CLXXIX.
Törvény 84. § (5) bekezdésének a) pontja rendelkezik arról, hogy a települési
önkormányzatok polgármesteri hivatalai elnevezését úgy kell alakítani, hogy a település nevei polgármesteri hivatal legyen valamint a MÖTV 82. § (1) értelmében a jegyző kinevezési
jogköre a polgármestert illeti meg 2013. január 01-től. Ennek megfelelően a hivatal alapító
okiratában ezt a módosítást meg kell tenni.
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Tóth Gábor: Megköszönte a szóbeli kiegészítést és felkérte a képviselő-testület tagjait, hogy
hozzák meg döntésüket először a polgármesteri hivatal alapító okiratáról, majd az SZMSZ
módosításáról.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
6/2013. (II. 28.) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörében
eljárva, az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület elfogadta Bag Nagyközség Polgármesteri Hivatal Alapító okirat
módosítását.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal megalkotta a 2/2013.
(II.28.) sz. rendeletét, mely a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2012. (IV.5.)
számú rendeletének módosítása.
2/2013.(II.28.) sz. rendelete
képviselő-testület és szervei
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI
SZABÁLYZATÁRÓL szóló
6/2012.(IV.5.) sz. rendeletének módosítása
(1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Bag Nagyközség Önkormányzata (a
továbbiakban: Önkormányzat)
Székhelye: 2191 Bag, Szent Imre út 52.
(2) A képviselő-testület hivatalos megnevezése: Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban: képviselő-testület)
Székhelye: 2191 Bag, Szent Imre út 52.
(3) A képviselő-testület hivatalának megnevezése: Bagi Polgármesteri Hivatal (a
továbbiakban: Hivatal)
Székhelye: 2191 Bag, Szent Imre út 52.
A Polgármesteri Hivatal: jelzőszámai:
Adószám: 15391418-2-13
TB törzsszám: 222250-1
Bankszámla szám: 55400194-11050865
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4.) Napirendi pont: Neumann Ház védelembe vonásának ügye Intézmény fenntartói
jogának átadása
Tóth Gábor: Felkérte a jegyzőnőt, hogy mondja el szóbeli előterjesztését.
Beke Andrea: Tájékoztatásul elmondta, hogy a Polgármester úr megkeresésére, és a
Helytörténeti Baráti Társulat (Balázs Gusztáv elnök) kezdeményezésére, a Pomsár és Társa
Mérnökiroda Kft. lépviselője, Tapolczai Tiborné (a településrendezési tervünk készítője)
megvizsgálta, és elkészítette a Szent Imre utca 16. hrsz.-ú volt Postakocsi állomás, ún.
Neumann-ház helyi védelembe vonásának lehetőségét, és elkészítette az ehhez szükséges, az
Állami Főépítésznek küldendő dokumentációkat.
Antal Istvánné: A bizottság támogatta a Neumann ház védelembevételét. Ez az épület
egyszer már védelembe volt véve, de azt 2004-ben megszüntették.
Tábik Andrásné: Megnézte az épületet, iszonyatos állapotban van. Megkérdezte, hogy lesz-e
erre ember, aki azt helyre tudja állítani. Nem tudja a tulajdoni viszonyokat, tudjuk-e majd
kérni a jelenlegi tulajdonosoktól a kötelezettségeket. Valamikor ez az épület a
termelőszövetkezet irodája volt. Javasolta, hogy a félreértések végett még ezt az ügyet járják
körbe!
Tóth Gábor: Az önkormányzat kötelezheti, hogy tartsa rendben a saját házát, első körben fel
kell kérni, majd határozatban kötelezni az állagmegóvást!
Felkérte Beke Andrea jegyzőnőt, hogy a vonatkozó rendeletet vegye elő és aktualizálja a
határozatot.
Ezután felkérte a testület tagjait, hogy hozzák meg döntésüket.
A Képviselő-testület 4 igen és egy tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
7/2013. (II. 28.) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörében
eljárva, az alábbi határozatot hozta:
-

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a „Neumann ház”
védelembe vonását.

-

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a jegyzőt, hogy a
HÉSZ rendeletet a Pomsár és Társa Mérnökiroda Kft segítségével készítse elő.

Határidő: március 04.
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző, műszaki előadó
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4.) Napirendi pont: Nyolcadrészek bérbeadása
Tóth Gábor: Felkérte a pénzügyi bizottság elnökét, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban
mondja el szóbeli kiegészítését.
Antal Istvánné: Elmondta, hogy a Pénzügyi-Ellenőrzési, Gazdasági, Vagyongazdálkodási és
Településfejlesztési Bizottsága egyhangúlag úgy határozott, hogy a Nagynyolcadrészek,
Vadászbirtok ill. Szilvásvölgy 1-2. nevű, önkormányzati tulajdonban lévő, 019/1-139, 026/134, 028/1-23, ill. 030/1-20 hrsz.-ú, összesen 52,71 ha alapterületű, összesen 297,02
aranykorona értékű (0,02-5,75 AK, 5,68 AK/ha átlag) földterületet bérbe adását javasolja,
1.000.000.- Ft/év előirányzott bérleti díjért cserében, az alábbi feltételekkel:
• a fenti földterületből 1,00 ha-t elkülönít a BAGázs Közhasznú Egyesület részére, a
szociális földmunka programjuk megvalósítása céljából (ennek részletei később
kerülnek pontosításra)
• az elkülönített 1,00 ha földterületet bérlő évente egyszer megszántaná
• további, maximum 5,68 ha területet azzal a kikötéssel adná bérbe, hogy azon területet
bármikor, 6 hónapos felmondás mellett visszaveheti a bérleményből (a bérleti díj
további időszakra való arányos csökkentése mellett), hogy a BAGázs Közhasznú
Egyesület esetleges pályázathoz szükséges minimális földmennyiségét ezzel
biztosítani tudja
• a fenti 1,00 és maximum 5,68 (összesen max. 6,68) ha-os földterület a Szilvásvölgy 12. nevű területrészeken kerülne kijelölésre (028/1-23 Szilvásvölgy 1., összes terület:
3,62 ha, összes aranykorona érték: 17,76; illetve a 030/1-20 Szilvásvölgy 2., összes
terület: 3,06 ha, összes aranykorona érték: 14,98)
• a bérbeadási szerződés megkötése az aszódi közjegyző előtt, ő általa hitelesítve kell
megtörténni.
Javasolta, hogy minél előbb hirdesse meg az önkormányzat.
Tóth Gábor: Egyértelmű, hogy az iparűzési adó egyre kevesebb, de ez még is csak pótolna a
költségvetésben az évi egymillió forintot.
Felkérte a testület tagjait, hogy ha egyetértenek az előterjesztéssel úgy hozzák meg
döntésüket.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
8/2013. (II. 28.) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörében
eljárva, az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület egyhangúlag úgy határozott, hogy a Nagynyolcadrészek, Vadászbirtok
ill. Szilvásvölgy 1-2. nevű, önkormányzati tulajdonban lévő, 019/1-139, 026/1-34, 028/1-23,
ill. 030/1-20 hrsz.-ú, összesen 52,71 ha alapterületű, összesen 297,02 aranykorona értékű
(0,02-5,75 AK, 5,68 AK/ha átlag) földterületet bérbe adását javasolja, 1.000.000.- Ft/év
előirányzott bérleti díjért cserében, az alábbi feltételekkel:
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•
•
•

•

•

a fenti földterületből 1,00 ha-t elkülönít a BAGázs Közhasznú Egyesület részére, a
szociális földmunka programjuk megvalósítása céljából (ennek részletei később
kerülnek pontosításra)
az elkülönített 1,00 ha földterületet bérlő évente egyszer megszántaná
további, maximum 5,68 ha területet azzal a kikötéssel adná bérbe, hogy azon területet
bármikor, 6 hónapos felmondás mellett visszaveheti a bérleményből (a bérleti díj
további időszakra való arányos csökkentése mellett), hogy a BAGázs Közhasznú
Egyesület esetleges pályázathoz szükséges minimális földmennyiségét ezzel
biztosítani tudja
a fenti 1,00 és maximum 5,68 (összesen max. 6,68) ha-os földterület a Szilvásvölgy 12. nevű területrészeken kerülne kijelölésre (028/1-23 Szilvásvölgy 1., összes terület:
3,62 ha, összes aranykorona érték: 17,76; illetve a 030/1-20 Szilvásvölgy 2., összes
terület: 3,06 ha, összes aranykorona érték: 14,98)
a bérbeadási szerződés megkötése az aszódi közjegyző előtt történik, az általa
hitelesített okiratba foglalva.
Határidő: folyamatos
Felelős: Bizottság Elnöke
Végrehajtásban közreműködik: Jegyző
5.) Napirendi pont: Egyebek

Antal Istvánné: Tájékoztatásul elmondta, hogy kint volt a „Nyolcadrész” környékén, a
hegyről lejövő árok tele van szeméttel. Megkérdezte, hogy az ott lakók fizetnek-e
szemétszállítási hozzájárulást?
Javasolta, hogy a büntetéseket szemétszedéssel kellene kiváltani.
Tóth Gábor: Elmondta, hogy a Bagi Roma Kisebbségi Önkormányzat közmeghallgatást
tartott, közel nyolcvanan vettek részt. Ez részéről pozitív, a bagi cigányemberek domináns
része munkát szeretne. A művelődési házban heti egy napot szeretnének kérni kulturális
célra.
Közösségi ház kellene nekik, ezt javasolta még tavaly az alpolgármester asszony is. Felkérik a
kisebbség vezetőjét, hogy segítsenek ebben az ügyben, továbbá Varga András képviselő urat
megkérik, hogy segítsen, mint kisebbségi referens.
Balázs János: Hiányolja a kisebbségi önkormányzat jelenlétét, a testületi ülésekre meghívót
kapnak és nincsenek itt az ülésen.
Szomorúan tapasztalta, hogy felügyelet nélkül nem lehet őket a művelődési házba beengedni.
Megkérdezte, hogy mit akarnak ott csinálni?
Elmondta, hogy valamikor megígérték, hogy házanként ezer forintot adnak a
szemétszállításra, de ez nem történt meg. Javasolta, hogy terheljék rá az ingatlanokra.
Dr. Balatoni Gyöngyi: A telepi helyzet nagyon rossz! A kutyák megszaporodtak, nem
követhető, hogy ki a tulajdonosa. Veszélyes kutya továbbra is ott van, eddig öt gyereket
kapott el, felhívta a figyelmet, hogy ha baj lesz akkor mindenki hibás lesz ebben az ügyben!
Továbbá életveszélyes vályogházak vannak, amikre bontási kötelezettséget kell kérni.
Az életveszélyben lévő gyermekeket ki kell emelni! A gyerekek pénzéből él a család.
Javasolta, hogy gondolkozni kell arról, hogy a nyári időszakban a gyerekek ételt kapjanak,
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mivel akkor nincs óvoda és iskola sem, ahol legalább ennivalót kaptak. Sajnos nagyon sok
gyermek éhezik!
Tóth Gábor: Sajnálatos, hogy az elhangzottak valós problémák. Tényleg sok kutya van,
ebben az ügyben az aszódi őrsparancsnokkal akciót szerveznek. Az életveszélyes épületek
lebontásánál a közmunkások munkáját vennénk igénybe, el kell bontani a veszélyes
épületeket.
Továbbá fiktiválni kell a lakcímeket, ezek teljesítéséről írásos beszámolót kér.
Beke Andrea: A kutyákról tud az eb-rendész. A házak lebontásához ahhoz építéshatósági
határozat kell, Aszódhoz tartozik. A fiktiválással kapcsolatban két gond van, mindig
megnézik, hogy a lakásba egyáltalán bejelenthető-e, a másik az új népesség jogszabálya
szerint lakcím nélkül ember nem maradhat, kényszer kijelentés nem működik.
Antal Istvánné: A nem létező házakat a Földhivatal nagyon nehezen törli. Ki kell hozni
szakembereket, hogy ezek a házak nem élnek és akkor törölni lehet.
A másik sok gyerek van az utcán tanítási időben, úgy néz ki, hogy nem járnak iskolába.
Köteles-e jelenteni az iskola, hogy nem járnak a gyerekek iskolába?
Dr. Balatoni Gyöngyi: Az, hogy sok gyerek van az utcán azért van mert szigorítás
következett be, ha 10 óra igazolatlan hiányzása van a gyereknek akkor felfüggesztik a családi
pótlék adását, ha 50 óra akkor megszüntetik. Ezért állandóan hozzák őket, hogy igazoljuk a
hiányzást. A telepiek nagy része hozzá tartozik. Megvizsgálja a gyereket, két-három nap után
visszarendeli, hogy kiváltották-e a gyógyszert és kezelik-e. Ez az oka, hogy sok gyerek van az
utcán.
Tóth Gábor: Tájékoztatásul elmondta, hogy volt a kisebbségnek közmeghallgatása, ahol igen
sokan részt vettek.
Ezután mivel nem volt több napirendi pont a polgármester úr ZÁRT ülést rendelt el.

-k.m.f.-

Tóth Gábor
polgármester

Beke Andrea
jegyző

