JEGYZŐKÖNYV

Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2013. április 25.-én megtartott 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, Benedek Miklós
műszaki előadó
Polgármester megnyitja az ülést köszöntötte a képviselőket és a megjelent és vendégeket.
Megállapította, hogy a testületi ülés határozatképes.
Az Iglice Napköziotthonos Óvoda beiskolázási tervét leveszik napirendről, helyette a
térfigyelő kamera pályázatot vennék fel napirendi pontnak.
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:

Előadó:

1.) Beszámoló a Gödöllői Rendőrkapitányság 2012. évben végzett
munkájáról

Tóth Gábor
polgármester

2.) Óvodavezető megbízásának meghosszabbítása

Beke Andrea
jegyző

3.) Bag Nagyközség Önkormányzatának 5/2012.(II.23.) költségvetés
módosítása, 2014 évi koncepció és 2012 év zárszámadása

Beke Andrea
jegyző

4.) Bag Nagyközség TSZT, HÉSZ és SZT módosítás

Tóth Gábor
polgármester

5.) Étkezési díj változás

Beke Andrea
jegyző

2
6.) Viziközmű (ivóvíz ellátó rendszer) egyes vagyon elemeinek és
kapcsolódó ingatlanok átadás-átvétel

Tóth Gábor
polgármester

7.) Arany János Általános Iskola pedagógus programjának, SZMSZ-nek
házirendjének elfogadása

Beke Andrea
jegyző

8.) Deli József, Dr. Dénes Tamás és Varga András
tiszteletdíjáról történő lemondása

Tóth Gábor
polgármester

9.) Térfigyelő kamera pályázat

Tóth Gábor
polgármester

10.) Egyebek

Tóth Gábor
polgármester

1.) Napirendi pont: Beszámoló a Gödöllői Rendőrkapitányság 2012. évben végzett
munkájáról

Tóth Gábor: Felkérte Gódor Ferencet az aszódi rendőrőrs parancsnokát, hogy az
előterjesztéssel kapcsolatban tegye meg szóbeli kiegészítését.
Gódor Ferenc: Elmondta, hogy a Gödöllői Rendőrkapitányság minden önkormányzatnak
elküldte az írásos beszámolóját, melyben a kapitánysághoz tartozó összes település benne van.
Ebből kiderül, hogy az aszódi rendőrőrs a leg leterheltebb. A bűncselekmények száma nőt,
mely vaslopásokra terjed ki, illetve lakossági bejelentések szintén lopás ügyben. Sok bűntető
eljárás folyik.
A polgárőrség munkája nagyban segíti munkájukat. A térfigyelőrendszer jól működik, a
rendszert ellenőrzik, figyelik a mozgásokat, több bűncselekményt tártak fel ezzel a
rendszerrel.
Az lenne az érdekük, hogy minél több kamera legyen. Az lesz az igazi, ha majd 24 órában
fogják figyelni a kamerarendszert, kiképzett polgárőrök is nézhetik, majd a kamerákat, hosszú
távon ez a terv. Aszódi rendőrőrstől február 01.-től Turát elvették, ez azt jelenti, hogy
folyamatosan többet itt tudnak lenni Bagon.
Úgy tudja, hogy Galgahévízen is komoly munka folyik a kamerarendszer kiépítésében.
Várja a képviselők kérdését, véleményét.
Tóth Gábor: Megköszönte a kiegészítést a politika felelőssége, hogy nem született meg még
olyan törvény, hogy hogyan lehet a kamerarendszert megfigyelni, jogszabályi háttér kellene,
amely lehetővé tenné. Ahol a kamera ott van ott nem úgy működnek a „rossz fiúk”. Nem rajta
múlt, hogy erre nincs meg a jogszabály.
Dr. Bozsó Zoltán r.dandártábornok kért elnézést, hogy nem tudott eljönni az ülésre.
Mivel nem volt kérdés, ezután felkérte a testület tagjait, hogy fogadják el a rendőrségi
beszámolót.
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
10/2013. (04.25.) 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 a Gödöllői Rendőrkapitányság 2012.
évben végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző
2.) Napirendi pont: Óvodavezető megbízásának meghosszabbítása
Napirendi pont: Óvodavezető megbízásának meghosszabbítása
Tóth Gábor: Felkérte a bizottság elnökét, hogy mondja el szóbeli kiegészítését.
Balázs János: Elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta az óvodavezető megbízásának
meghosszabbítását.
A Képviselő-testület kérje ki az óvoda nevelőtestületének álláspontját. A bizottság támogatják
a jelenlegi vezető megbízását.
Tóth Gábor: Felkérte a Jegyzőnőt, hogy a nevelőtestülettől kérje meg a véleményt, majd
kérte a testületet, hogy fogadják el az előterjesztést.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
11/2013. (04.25.) 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 nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 67. §-a (7) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján
kikéri az óvoda nevelőtestületének a vezetői állásra vonatkozó
véleményét.
A Képviselő-testület kifejezi azon szándékát, hogy támogatja a jelenlegi vezető, Kovács
Istvánné további megbízását a vezetői teendők ellátására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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Végrehajtásban közreműködik: jegyző
3.)Napirendi pont: Bag Nagyközség Önkormányzat 5/2012. (II.23.) Költségvetési
rendelet módosítása, 2014 évi költségvetési koncepció és 2012 év zárszámadása
Tóth Gábor: Felkérte a bizottság elnökét, hogy tegye meg szóbeli előterjesztését.
Antal Istvánné: Tájékoztatásul elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta a 2014 évi
koncepciót, az előirányzat módosítást és a 2012 évi zárszámadást. Mind a három előterjesztést
elfogadásra javasolták a testületnek.
Benke Zoltánné: Elmondta, hogy egyes szociális feladat kiegészítés támogatás címén 8 997 e
Ft-ot utaltak ki – ápolási díj, rendszeres szociális segély, rendelkezésre állási támogatás,
bérpótló juttatás, lakásfenntartási támogatás, jogcímek alapján.
Az Áht. 368/2011. (XII. 31) kormányrendelet 101 § (4) bekezdés aa) pontja 2012. október 30ig beküldött lemondások és igénylések 2012. évi előirányzatait 1 876 e Ft-tal csökkentette.
Magyarország 2012. évi központi költségvetésről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény IX.
fejezet Helyi Önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személyi jövedelemadója 5.
cím Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása előirányzatokon belül az önhibájukon kívül
hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása jogcímen 47 217 e Ft-ot utaltak ki.
2012. (XII.3.) CLXXXVII. Költségvetési törvény értelmében az 5 000 fő alatti települések
részére Bag önkormányzati konszolidáció keretében 595 646 e Ft-ot kapott.
Az Iglice Napközi Otthonos Óvoda a Generali a Biztonságért Alapítvány Szimba
pályázatának keretében 100 e Ft-ot nyert.
2012. évben közfoglalkoztatottak támogatására 6 504 e Ft támogatást utaltak ki.
Bejelentette, hogy a könyvvizsgáló elkészítette a jelentést, mely kiosztásra került a
képviselőknek.
Tóth Gábor: A 2014. évi költségvetési koncepcióval kapcsolatban elmondta, hogy a
kormány
ezzel akarja előbbre vetíteni, hogy mennyi az a forrás oldal, amit az
önkormányzatok fel kívánnak használni.
Önkormányzat saját bevételének nagy részét az iparűzési adó és a gépjárműadó teszi ki.
Az önkormányzat több éve nem változtatott a helyi adók mértékén, tekintettel a lakosság és a
helyi vállalkozások évek óta folyamatosan romló anyagi helyzetére.
Kiadások tervezésénél figyelembe kell venni a források nyújtotta lehetőségeinket, csak a
bevételi összeg erejéig lehet kiadást tervezni.
Költségvetésünk kiadási oldalára nagyobb részét a személyi juttatások és azok járulékai teszik
ki.
Fő feladatunk az óvodai ellátás biztosítása és az iskola működtetése.
Szociális területen, az alanyi alapon jogosultak ellátását biztosítani kell.
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A következő évben is szeretnénk „közmunka program” keretében, az idei évhez hasonlóan 6
órás és 8 órás munkaerőt is alkalmazni.
A mai napig ezek az információk állnak rendelkezésre, melyek figyelembevételével állították
össze a koncepciót.
A fentieket szem előtt tartva önkormányzatunknak a pénzügyi egyensúly megteremtése
érdekében takarékos költséggazdálkodásra, a kiadások radikális visszafogására, a bevételi
források körének növelésére kell törekednie.
Tábik Andrásné: Ennek van egy figyelem felhívása is. Nem adósodhatnak el az
önkormányzatok. Önként vállalt feladatokat csak úgy lehet elvégezni, ha van rá fedezet.
Dr. Balatoni Gyöngyi: Csak akkor tudja az önkormányzat tartani, ha a kötelező feladatokra
megfelelő pénzt adnak. Évente 28-30 millió forintot vettek el.
Tóth Gábor: Olyan lehetőségek teremtődtek meg a községben – iskola felújítás, ingatlanok
belterületbe vonása – ami később hoz eredményt.
Megköszönte a hozzászólásokat és felkérte a testületet, hogy hozzák meg döntésüket a 2014
évi költségvetési koncepcióval kapcsolatban.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
12/2013. (04.25.) 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 2014. évi költségvetési
koncepciót.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző
Tóth Gábor: Ezután felkérte a Képviselő-testületet, hogy először szavazzanak a 2012. IV.
negyedévi előirányzat módosításáról, majd a 2012 évi beszámolóról.
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal megalkotta a 3/2013.
(IV.25.) számú rendelete, amely módosítja az 5/2012. (II.23.) számú Költségvetési
Rendeletét
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3/2013. (IV.25.) számú rendelete, amely módosítja az
5/2012. (II.23.) számú Költségvetési Rendeletét
I. §
/1/ 2012. január 01. és december 31. között pótelőirányzatként biztosított normatívák miatt az
5/2012. (II.23.) számú költségvetési rendelet 1 paragrafusában megállapított
− kiadási főösszeget
− bevételi főösszeget

656 588 e Ft-tal
656 588 e Ft-tal

a képviselő testület megemeli, így a módosított
kiadási főösszegét
melyből: működési:
felhalmozási:

1 374 148 e Ft
1 228 344 e Ft
145 804 e Ft

bevételi főösszegét
melyből: működési:
felhalmozási:

1 374 148 e Ft
1 264 881 e Ft
109 267 e Ft
állapítja meg.
2. §

A polgármesteri hivatal módosítás utáni előirányzatát az 1. számú melléklet adatai
tartalmazzák.
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal megalkotta a 4/2013.
(IV.25.) számú rendeletét a 2012 évi költségvetési zárszámadásról.
Bag Nagyközség Önkormányzatának
4/2013. (IV. 25.) számú rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetési zárszámadásáról
Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992.
évi XXXVIII. törvény 82 §-ában meghatározott jogkörében: eljárva a 2012. évi költségvetési
zárszámadásáról a következő rendeltet alkotja.
1.§
(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
zárszámadást az 1 – 13. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően:
1 264 503 e Ft
1 214 369 e Ft
49 022 e Ft

teljesített bevétellel
teljesített kiadással
módosított pénzmaradvánnyal
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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.§
A képviselő-testület az önkormányzat tárgyi eszköz és immateriális javak alakulását a 3.
számú mellékletek szerint hagyja jóvá.
3.§
(1) A. 4. számú melléklet a vagyoni kimutatás szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat mérlegkimutatást a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét
az 5/a, és 5/b számú melléklet szerint fogadja el
4.§
(1) Szociális ellátottak kimutatását a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) 8. számú melléklet a helyi adóbevételek előírásának, befizetéseinek, hátralékának és
túlfizetésének alakulását e szerint hagyja jóvá.
5.§
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. 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) Adósság állománykapcsolatos mutatók 11. sz melléklet szerint.
(4) Vagyoni helyzetet tükröző mutatatók a 12. sz melléklet tartalmazza
(5). 13. számú melléklet EU projekt kimutatás szerint hagyja jóvá
(6) 14. sz melléklet a leltárakat tartalmazza
6.§
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
4. ) Napirendi pont: Bag Nagyközség Önkormányzat TSZ, HÉSZ és SZT módosítása
Tóth Gábor: Felkérte Benedek Miklóst, hogy mondja el szóbeli kiegészítését.
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Benedek Miklós: A Bag, Malom utca 19 1468 hrsz alatti ingatlan övezeti besorolásának
megváltoztatása iránti igény merült fel, mivel a rendezési terv elkészítésekor a már korábbi
testületi ülésen tárgyalt terület ZKK besorolást, azaz zöldövezeti besorolást kapott.
A terület Angyal Zoltán 1/1 tulajdonában van, aki, mint ismeretes kérte a Lf 1.3 falusi
lakóövezetbe történő átsorolását a területnek.
A településrendezési terv készítője a POMSÁR és Társa tervező iroda munkatársa, Tapolczai
Tiborné elkészítette a módosításhoz szükséges munkarészeket a szerkezeti tervhez, a Helyi
Építési Szabályzat módosításához. Ezeket véleményezésre megküldtük a szakhatóságokhoz,
az azokban esetleg előforduló véleményeket figyelembe véve a végleges módosító
dokumentumok elkészültek.
Beke Andrea: Tájékoztatta a képviselőket, hogy először a település szerkezeti tervére
határozatot kell hozni.
Tóth Gábor: Szavazásra kérte fel a képviselő-testületet.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
13/2013. (IV.25.) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörében
eljárva, az alábbi határozatot hozta:
1. Bag Nagyközség Önkormányzata képviselő-testülete az 1990. évi LCV. Tv., valamint az
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Tv. 7.§-ának (3) bek. b)
pontjára tekintettel, továbbá hivatkozással a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelettel közzétett
OTÉK 2. §. (1) bekezdésében foglaltakra a Képviselő-testületi határozatában a település
igazgatási területére vonatkozóan elfogadja és jóváhagyja Bag nagyközség
Településszerkezeti Tervének módosítására vonatkozó mellékelt leírást, valamint a TSZT/M/1
jelű (m=1:10000) Településszerkezeti Terv módosítása című tervlapot.
2. E határozat a jóváhagyástól számított 30. nap lép hatályba.
Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 4/2011. (II.11.) önkormányzati határozattal elfogadott
Településszerkezeti Tervlap módosítással érintett területre vonatkozó terület-felhasználás.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző, műszaki felelős
Tóth Gábor: Ezután felkérte a testület tagjait, hogy hozzák meg döntésüket a Helyi Építési
Szabályzat módosításáról.
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal megalkotta az 5/2013.
(IV.25.) számú önkormányzati rendeletét, a Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról.
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Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének
5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete
a Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról szóló
3/2011. (II.11.) sz. rendelettel módosított
8/2005. (V.26.) sz. Ökt. Rendelet módosításáról
Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011.
évi CLXXXIX törvényben biztosított felhatalmazás alapján, az épített környezet alakításáról
és védelméről szóló, többször módosított 1997. évi LXXVIII. tv. 7.§ (3) bekezdés a.) pontja
szerint a Bag Nagyközség Helyi Építési Szabályzatról szóló 2/2011. (II.11.) sz Ökt. számú
rendeletet (a továbbiakban R.) az alábbiak szerint módosítja:
I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK
1.§ A rendelet hatálya a Honvéd u. és 1547/7 hrsz-ú út általhatárolt tömb, és az 1547/7 hrsz-ú
út tömbbel határos szakasza.
2.§ A R. 2.§. (1) bekezdés az alábbiak szerint módosul:
2.§. (1) A HÉSZ mellékletei az SZT-1/1, SZT-1/2, SZT-1/3, SZT-1/4, SZT-1/M jelű
Szabályozási Tervlapok, és az SZT-2 jelű Külterületi Övezeti Tervlap.
Záró rendelkezések
22.§
69.§. Záró rendelkezések
(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő 30. napon lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Bag Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról
szóló 3/2011. (II.11.) sz. rendelettel módosított 8/2005. (V.26.) sz. önkormányzati rendelet
jelen rendelettel módosított lakótömbjére vonatkozó előírásai és szabályozási terve hatályát
veszti .
5.) Napirendi pont: Étkezési díj változás
Tóth Gábor: Felkérte a pénzügyi bizottság elnökét, hogy tegye meg szóbeli kiegészítését.
Antal Istvánné: Változott a gyermekek után járó étkezési díj, jóval magasabb lett: 102.000Ft/gyermek és ha ezt nem a gyermekekre költjük akkor azt vissza kell fizetni.
Az EVER-FOOD Vendéglátóipari és Kereskedelmi Kft. Kapta meg a bizalmat a
közétkeztetés ellátására a 2013-as évre. Az új szerződés feltétele volt, hogy ez év első
negyedévében alacsonyabb térítési díjjal dolgozik. Itt az első negyedév vége, és ígéretünkhöz
híven felül kell vizsgálni a vállalkozó által benyújtott kérés alapján a közétkeztetési árakat.
A Magyarország központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. Törvény 2. számú
melléklete az alábbiakban rendezi az egy gyermekre jutó gyermekétkeztetési támogatás
összegét.
A 2012/2013. nevelési évre jutó támogatási összeg 7,5%-ának folyósítása január utolsó
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munkanapján, 17,5%-ának folyósítása február utolsó munkanapján, ezt követően a támogatás
folyósítása hat egyenlő részletben, az államháztartásról szóló jogszabályokban meghatározott
időpontokban történik. A 2013/2014. nevelési évre jutó támogatásnak folyósítása négy
egyenlő részletben: szeptember hónaptól havonta, az államháztartásról szóló jogszabályokban
meghatározott időpontokban történik.
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása
ELŐIRÁNYZAT:

44 799,3 millió forint

FAJLAGOS ÖSSZEG:

102 000 forint/fő/év

A fentiek alapján kérem, hogy az EVER-FOOD Kft kérelmének megfelelően a támogatás
összegéig a mellékelt számítások szerint rendezze a Testület a közétkeztetési díjakat.
Amennyiben a normatívaként érkező összeget nem a gyermeke közétkeztetésére használja fel
az önkormányzat, azt év végén vissza kell fizetni az állami költségvetésbe.
Hozzátenném, hogy a vállalkozó a megemelt összeg fejében emelni tudja az étkezés
minőségét is.
A pénzügyi bizottság megtárgyalta a konyha bérleti díját is. Annak idején levitték a bérleti
díjat, azért hogy lejjebb vigye a vállalkozó az étkezési díjat. Most a bizottság úgy döntött,
hogy a bérleti díjat visszaállítják a régi szintre.
Tóth Gábor: A vállalkozó bérleti díját akkor 150.000.- Ft/hóra javasolta a megemelni.
Tábik Andrásné: Nem lesz gond, hogy nem lett megbeszélve a vállalkozóval?
Antal Istvánné: Ezt megbeszéltük a vállalkozóval.
Dr. Balatoni Gyöngyi: Javasolta, hogy azoknak a gyerekeknek, akiknek a szülők fizetik
azokat kompenzálják, hogy ne a családok járjanak rosszul.
Tóth Gábor: Felkérte a testületet, hogy először az étkezési térítési díjról szavazzanak, majd a
konyha bérleti díjáról.
Bag Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal meg alkotta a 6/2013.
(IV.25.) számú Étkezési Térítési Díjról szóló rendeletét.
BAG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL
6/2013. (IV.25.) RENDELETE
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) Törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi döntést hozta:

Az étkezési térítési díjak 2013. április 1-től a következők:
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Óvodai étkezés

365.- Ft

+ 27% ÁFA=463.-Ft

Napközis étkezés

434- Ft

+27% ÁFA=551.-Ft

Iskolai ebéd

354,- Ft

+27% ÁFA= 450,-Ft

Intézményi dolgozók

451,- Ft

+27% ÁFA= 573,- Ft

560,- Ft

+27% ÁFA= 711,- Ft

étkezése
Vendég ebéd

Tóth Gábor: Szavazásra kérte fel a testület tagjait, hogy az óvoda konyha bérleti díjának
emeléséről hozzák meg döntésüket.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
14/2013. (IV.25.) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörében
eljárva, az alábbi határozatot hozta:
Az óvoda konyha bérleti díját 150.000.- Ft/hó összegben állapítja meg 2013. április 01-től az
Ever Food Kft. részére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: pénzügy

6.) Napirendi pont: Viziközmű (ivóvíz ellátó rendszer) egyes vagyon elemeinek és
kapcsolódó ingatlanok átadás-átvétel
Tóth Gábor: Ez egy eléggé bonyolult történet lesz. Ez önmagában a kormány
rezsicsökkentése miatt van.
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A víz egy olyan alapjog, ami minden magyar embernek megfizethető kell hogy legyen,
haszonmentes áron. Magyarországnak egyetlen egy vízmű társulása kellene, hogy legyen, de
ezt sajnos nem lehet megtenni. Azok az áldatlan állapotok, amik vannak, azt meg kell
szüntetni.
Van egy társulási kényszer, amelyet a kormány indított el, hogy a sok kicsi vízművet egy-két
egységes rendszerbe vonja össze. Reményeik szerint tényleg a magyar emberek érdekeit
fogják képviselni.
A vízművek vagyona az önkormányzatoké, ami a továbbiakban is az marad, de ezek
működtetése és az átképzése egy központi rendszer keretében kell, hogy működjön. Meg
akarja a Kormány szüntetni a belső átláthatatlanságot.
Dr. Dénes Tamás: Megkérdezte, hogy a működtetésbe a fenntartás is beletartozik?
Tóth Gábor: Sajnos nincs félre tett pénz a vezetékek javítására, kicserélésére. Annak az
önkormányzatnak kell kicserélni a vezetéket, ahol át megy a vezeték, miközben a
gerincvezeték, hogy jó legyen mindenki érdeke.
Beke Andrea: 3. oldalon. Volt egy egyeztetésen, van egy bérleti díj, abból a fenntartásnak ki
kell jönni.
Dr. Dénes Tamás: Ki lesz a kárfelelős, ha történik egy káresemény?
Beke Andrea: Jó kérdés! Javasolta, hogy egy olyan határozatot hozzon a testület, hogy csak
azzal a feltétellel fogadják el, hogy ha Dr. Dénes Tamás feltett kérdéseire választ kap a
testület.
Tóth Gábor: Felkérte a testületet, hogy fogadják el az elhangzott javaslatot.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
15/2013. (IV.25.) 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 szerződésben felmerült aggályok tisztázása után a 2013. májusi testületi ülésen újra
tárgyalja a képviselő-testület a Daköv által az önkormányzat részére visszaadandó
tulajdonrészre vonatkozó szerződés megállapodást.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző
Tábik Andrásné: A vízmű 11 önkormányzat tulajdona. Megkérdezte, hogy a többi
önkormányzat elfogadta-e ezt a megállapodást?
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Beke Andrea: Telefonon beszélt Ritecz Györggyel, megkérdezte, hogy a többi
önkormányzattal beszélt-? Az igazgató úr azt mondta, hogy ezt könnyítésként előre
fogalmazta meg, nem beszélt az önkormányzatokkal.
7.) Napirendi pont: Arany János Általános Iskola pedagógus programjának, SZMSZ-nek
házirendjének elfogadása
Tóth Gábor: Felkérte a bizottság elnökét, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban tegye meg
szóbeli kiegészítését.
Balázs János: Tájékoztatásul elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolta a képviselő-testületnek a pedagógus programot, az SZMSZ-t és a házirendet.
Antal Istvánné: Megkérdezte, hogy a színjátszás miért szűnt meg az iskolában?
Beke Andrea: A művészetoktatást felfüggesztette az iskola.
Az iskola meghirdette a drámapedagógus szakot, a jelentkező tanárnak nem éri meg a heti 1-2
óra leadása.
Szakkör van az iskolában.
Tábik Andrásné: Számára elfogadhatatlan, hogy megszűnt a művészetoktatás, ez visszaesést
mutat.
Tóth Gábor: Javasolta, hogy vegyük fel a kapcsolatot az aszódi Tankerülettel. Meg kell
kérdezni, hogy milyen lehetőség van arra, hogy újra lehessen indítani a művészetoktatást.
Ezután felkérte a testület tagjait, hogy fogadják el az előterjesztést.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
16/2013. (IV.25.) 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 az Arany János Általános Iskola pedagógus programját,
Szervezeti és Működési Szabályzatát és a házirendjét.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző
8.) Napirendi pont: Deli József, Dr. Dénes Tamás és Varga András képviselők tisztelet
díj felajánlása

14

Tóth Gábor: A testületi anyagban megkapták Deli József tiszteletdíjáról való lemondását,
melyet a Bag és Testvérvárosai Baráti Egyesületnek ajánlott fel.
Beke Andrea: Tájékoztatásul elmondta, hogy Varga András képviselő úr is lemondott a
tiszteletdíjáról, ugyanúgy mint a tavalyi évben két hónapi váltással a Polgárőrség és a Bagi
TC javára.
Dr. Dénes Tamás: Szintén felajánlotta a tiszteletdíját. Kérte, hogy a Bagi Nyugdíjas Klub,
Piros Bagért Egyesület és a Bagi Polgárőrség kapja meg.
Tóth Gábor: Megköszönte a tiszteletdíj felajánlásokat és felkérte a testületet, hogy hozzák
meg döntésüket.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
17/2013. (IV.25.) 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 Deli József felajánlását és
költségtérítésről a Bag és Testvérváros Baráti Egyesület részére 2013.évre 150.000 Ft-ot.
Dr. Dénes Tamás képviselő úr tiszteletdíját a Nyugdíjas Klub, Polgárőrség és a Piros Bagért
Egyesület részére ajánlotta fel.
Varga András képviselő úr tiszteletdíját 2013 évi tiszteletdíját két hónapi váltással a
Polgárőrségnek és a Bagi TC –nek ajánlotta fel.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző

9.) Napirendi pont: „Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítására” –
térfigyelő kamerarendszer bővítésére pályázat benyújtása
Tóth Gábor: Pályázati lehetőség van kamerarendszerre. Sajnos a betörések még igy is
megtörténhetnek, de kötelességének érzi, hogy javasolja a pályázat beadását.
Felkérte Benedek Miklós műszaki előadót, hogy mondja el szóbeli kiegészítését.
Benedek Miklós: Amennyiben a testület támogatja a pályázat beadását, akkor május 02.-ig
azt be kell nyújtani.
Megnézték, hogy hová lehetne még elhelyezni kamerákat, volt aki megkérdezte, hogy mit
mérünk fel és senki nem mondta, hogy ez nem jó ötlet!
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Tóth Gábor: A „rosszfiúk” azért figyelembe veszik, ahol van kamera ott nem szeretnek
tevékenykedni.
Antal Istvánné: Első körben a bizottság elutasította, mivel költsége van, de várnak vissza
pénzt és abból az önrészt be tudják fizetni.
Benedek Miklós: Felsorolta, hogy hová lesznek a kamerák felszerelve, amennyiben sikerül a
pályázat.
Ipari park, 3-as út, Peres, Óvoda, „Torszkás” dűlők, temető mögötti terület és a Szentlászlói út
vége.
Balázs János: Megkérdezte, hogy ki fogja fizetni?
Varga András: Megkérdezte, hogy van-e energia pályázat?
Tóth Gábor: Be van fagyasztva az energia pályázat, az EU blokkolta, most a térfigyelőkre
lehet pályázatot beadni. A visszakapott pénzből tudjuk fizetni.
Ezután szavazásra kérte fel a testület tagjait.
A Képviselő-testület 4 igen és 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
18/2013. (IV. 25.) 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 Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a

Belügyminisztérium 8/2013. (III. 29.) rendelet értelmében, egyes önkormányzati feladatokhoz
kapcsolódó fejlesztési támogatások igénybevételére.
„Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítására” – térfigyelő kamerarendszer
bővítésére.
A tervezett beruházás bruttó összköltsége:
A tervezett beruházás támogatás szempontjából elismerhető költsége:
A BM-forrásból igényelt támogatás összege:
A tervezett beruházáshoz szükséges önerő összege:

12 365 175,- Ft
12 365 175,- Ft
9 892 140,- Ft
2 473 035,- Ft

A pályázat támogatottsága 80 %-os, Bag Nagyközség Önkormányzata a 20 %-os önrészt a
költségvetési rendeletében elkülönített tartalékában biztosítja. A képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására
Határidő: 2013. május 2. (pályázat benyújtására)
Felelős: olgármester
Végrehajtásban közreműködik: műszaki előadó
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10.) Napirendi pont: Egyebek Bagi Roma Nemzetiségi Önkormányzat sportrendezvény
támogatása
Varga András: Tájékoztatta a testület tagjait, hogy a pénzügyi bizottság elutasította a Bagi
Roma Nemzetiségi Önkormányzat sportrendezvény támogatását, azzal az indokkal, hogy
nincs meg az engedélyük. Amennyiben meg lesz az engedélyük akkor megtarthatják.
Tóth Gábor: Állam polgári joguk, hogy sportoljanak a fiatalok. A pénzügyi dolgokkal
szűkösen állunk, kell egy költség terv, hogy mit szeretne a kisebbségi önkormányzat. Házon
belül olyan álláspont alakult ki, hogy pénzt nem ad az önkormányzat, de természetben igen,
például: hús, üdítő, gyerekeknek fagyi, stb. Megkérdezte, hogy ezt el tudják-e fogadni?
Kanalas Ervin: Elfogadják, két hét múlva tartanák meg, futball versenyt szerveznének.
Tóth Gábor: A maga részéről felajánlott tízezer forintot.
Varga András: Csatlakozott a felajánláshoz tízezer forinttal.
Dr. Balatoni Gyöngyi: Támogatja tízezer forinttal a sportrendezvényt.
Antal Istvánné: Szintén támogatja a sportrendezvényt ötezer forinttal.
A képviselők 45.000 Ft-ot felajánlottak.
Tóth Gábor: Felkérte a testület tagjait, hogy amennyit a képviselők felajánlottak, annyit az
önkormányzat is adjon hozzá, ezután szavazásra kérte fel a képviselőket.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
19/2013. (IV. 25.) 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 45.000.- Ft-al támogatja (hús és üdítő formájában) a Bagi Roma
Nemzetiségi Önkormányzat sport majálisát.
Határidő: április 26.
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző, pénzügyi csoport
Antal Istvánné: Bejelentette, hogy a Malom utcáról van egy döntés, hogy tavasszal elkezdik
a járda rendbe tételét. Ezt kérte, hogy ezt készítsék el.
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Tábik Andrásné: Szakértői vélemény van arról, hogy az óvoda melletti fákat ki kellett vágni.
Úgy gondolja, hogy azért lehetett volna néhány fát megmenteni. 1-1,5 m magasra
meghagyták. Úgy tudja, hogy Erdélyből jön fafaragó aki, majd ezekből mesealakokat farag.
Borzasztó, ahogyan az óvoda kinéz.
Kérdése lenne, hogy az edző pályán miért lett kilenc fa miért lett kivágva?
Tóth Gábor: Az lett volna borzasztó, ha valaki ott meghalt volna, a gyerekeket pedig főleg
nem akarja veszélyeztetni. Ő javasolta, hogy 1-1,5 méter magason vágják el, hogy abból
később lehessen mesealakokat kifaragni.
A fákat pótolták 32 db ültetvénnyel.
Balázs János: Talajterheléssel kapcsolatban javasolta, hogy az önkormányzat hozzon döntést,
hogy méltányosságot vegyék figyelembe, mivel nem tudják kifizetni a magas talajterhelési
díjat.
Tóth Gábor: Elmondta, hogy aki a csatornabekötéshez részletfizetésre kért kedvezményt azt
megkapta.
Beke Andrea: A talajterhelési díj egy adó, amelyet az év elején kell megfizetni, akik nem
kötöttek rá a csatornarendszerre, ezt évközben nem lehet módosítani.
Balázs János: A falunappal kapcsolatban elmondta, hogy előző estétől (június 28. péntek)
kezdődne és másnap folytatódna. Reméli, hogy az ötszázezer forintos költségbe beleférnek.
Továbbá bejelentette, hogy május 04.-én tartanák meg a Nyugdíjas Klub rendezvényét
melyet a művelődési házba rendeznének meg.
Tábik Andrásné: Javasolta, hogy a falunappal kapcsolatban kutassanak fel mindenkit, aki
szívesen eljönne.
Miután nem volt több javaslat, észrevétel a polgármester megköszönte a részvételt és az ülést
bezárta.
-k.m.f.-
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jegyző

