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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában 2014. február 24-én megtartott rendkívüli
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
Polgármester megnyitja az ülést, köszöntötte a képviselőket. Megállapította, hogy Dr. Dénes
Tamás képviselő úr hiányzik.
Megállapította, hogy a Képviselő-testületi ülés határozatképes. Ismertette a napirendi pontot
és kérte annak elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a napirendi pontot.
Napirendi pont:

Előadó:

1.) 2014. évi általános választás lebonyolítására szavazatszámláló
bizottságok tagjainak megválasztása

Beke Andrea
jegyző

2.) A Bag 1751,1749,0116/3,0116/2 hrsz-ú (Ipari Park területe)
vezetékjog bejegyzéshez tulajdonosi hozzájárulás

Beke Andrea
jegyző

3.) Térfigyelő közbiztonsági iroda kialakítása

Benedek Miklós
műszaki előadó

1.) Napirendi pont: 2014. évi általános választás lebonyolítására szavazatszámláló
bizottságok tagjainak megválasztása
Tóth Gábor: Felkérte Beke Andrea jegyzőnőt, hogy mondja el szóbeli kiegészítését a
napirendi ponttal kapcsolatban.
Beke Andrea: Ebben az évben három választás lesz, április 6-án az országgyűlési, május 25én Európai Parlamenti és ősszel a helyhatósági választás, melynek még nem írták ki a
dátumát. A Helyi Választási Iroda javaslata köti a képviselő-testületet. Eleget tettek annak is,
hogy név szerint tesznek javaslatot a szavazatszámláló bizottság tagjainak összetételére, még
ehhez jönnek a pártok megfigyelői.
Tóth Gábor: Megkérdezte, hogy az előterjesztésben lévő személyek vállalják-e a SzSzB
tagságot.
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Beke Andrea: Mindenkit megkerestek és visszajeleztek a hivatalhoz, hogy vállalják.
Tóth Gábor: Ezután felkérte a Képviselő-testületet, hogy fogadják el az előterjesztést, mely a
2014. évi általános választás lebonyolítására szavazatszámláló
bizottságok tagjainak
megválasztásáról szól.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
8/2014. (II.24.) számú 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 az alábbiak szerint elfogadta a 2014-2018 választási ciklusra a Szavazat
Számláló Bizottságok tagjait:
1.szavazókör ( Polgármesteri Hivatal)
-

Varga István Bag, Szentlászlói u. 2.
(tag)
Cziráné Bakonyi Bernadett Szent Imre u 77 (tag)
Labáthné Gódor Anna (Vörösmarty u.1.)
(tag)

2. szavazókör (Műv. Ház)
- Juhász Jenőné Szent Imre u 109
- Pávics Lászlóné Szent András u 60
- Volterné Jamrik Éva Szőlő u 27

(tag)
(tag)
(tag)

3. szavazókör (Óvoda)
- Bakonyiné Dobos Ilona Szent Imre u 77
- Katonás Lajosné Szent Imre u 95
- Katona Zoltánné Kossuth L. u. 1

(tag)
(tag)
(tag)

4.szavazókör ( Általános Iskola)
- Horváthné Maczkó Katalin Árpád u 17
- Nagy Jánosné Szent András u 132
- Dócza Imréné Sport u 16

(tag)
(tag)
(tag)

5. szavazókör (Művelődési ház) – Bagi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
- Furdi Csabáné Bag, Kiskőrös u. 24
- Kovács Istvánné Bag, Jókai
- Kozáné Sztrehovszki Marianna Bag, Rózsa Ferenc u., 7.
Határidő: azonnal
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Felelős: Tóth Gábor polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Beke Andrea jegyző

2.) Napirendi pont: A Bag 1751,1749,0116/3,0116/2 hrsz-ú (Ipari Park területe)
vezetékjog bejegyzéshez tulajdonosi hozzájárulás
Tóth Gábor: A TIGÁZ az ipari park területén kiépítette a gázvezetéket, melyhez vezetékjog
bejegyzéshez tulajdonosi hozzájárulást kér.
Beke Andrea: Az önkormányzat ehhez már adott előzetes hozzájárulást.
Tóth Gábor: Felkérte a képviselőket, hogy Bag 1751, 1749, 0116/3, 0116/2, helyrajzi számú
(Ipari Park területe) vezetékjog bejegyzéshez a TIGÁZ – DSO Földgázelosztó Kft. (4200
Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184.)részére a tulajdonosi hozzájárulást fogadják el.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
9/2014. (II.24.) számú 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 1751, 1749, 0116/3, 0116/2, helyrajzi számú (Ipari Park területe) vezetékjog
bejegyzéshez a TIGÁZ – DSO Földgázelosztó Kft. (4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184.)
részére a tulajdonosi hozzájárulást a Képviselő-testület megadja.
A megállapodás aláírásával Tóth Gábor polgármestert bízza meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző
3.) Napirendi pont: Térfigyelő közbiztonsági iroda kialakítása
Tóth Gábor: Javasolta egy közbiztonsági alapítvány létrehozását, talán kedvezőbb lenne a
működtetése a térfigyelő rendszernek.
A Dróttalan Kft. megvizsgálta annak a lehetőségét, hogy miként lehetne a faluban fellelhető
összes térfigyelő kamera képét egy közös helyiségbe elhelyezett monitorokra továbbítani.
Ezek a kamerák a következők:
• 9 (10) db térfigyelő kamera elhelyezve a falu frekventált pontjain
• 4 db fix kamera a polgármesteri hivatalban
• 4 db fix kamera az általános iskolában
• 4 db fix kamera a művelődési házban
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• 2 db fix kamera a 3,sz. fkl.út 39-es km-nél lévő közparkolónál
• 1 db hordozható mobilkamera
Igény esetén a rendszer további kamerákkal bővíthető.
A kamerák képeit a rendszer egy, a polgármesteri hivatal oldalában lévő, volt kocsma
helyiségekben kialakított megfigyelő központban gyűjtené össze. A megfigyelő kamerák
képeit 24 órás ügyeletben figyelnék az avval megbízott emberek.
A volt kocsmaépület takarítás után alkalmas ezen megfigyelőközpont helyének. Saját
vizesblokkal rendelkezik, egyedül a fűtését kell megoldani, és egy új biztonsági ajtót kell a
szétesett helyére felszerelni.
Balázs János: Ehhez olyan embereket kell keresni, akik vállalják hogy ehhez szakvizsgát
tesznek.
Tóth Gábor: Legkésőbb őszre jó lenne, ha sikerülne a rendszert bevezetni. A műszaki
megvalósítását gyorsan meg lehet oldani.
Dr. Balatoni Gyöngyi: Megkérdezte, hogy nem feltétel-e a kamerarendszer megfigyelésénél,
hogy rendőrségi ember legyen?
Tóth Gábor: Változott a törvény, előírás az érettségi.
Tábik Andrásné: Amennyiben alapítványt hoznak létre, annak is törvényi feltételei vannak,
de pályázat szempontjából jó lehet. Megkérdezte, hogy nem lehetne-e meghirdetni az állást?
Varga András: Javasolta, hogy a polgárőrséget is vonják be.
Tóth Gábor: Amennyiben alapítványt hoznának létre, akkor az 1 %-ot is oda lehetne adni.
Balázs János: Be kell vonni a polgárőrséget, de ők a faluban, a terepen dolgoznának. Beszélt
polgárőrökkel, de nem igazán örültek neki.
Antal Istvánné: El kell dönteni, hogy hozzanak-e létre alapítványt és mennyi költségbe kerül.
A foglalkoztatást is meg kell tervezni. Javasolta továbbá, hogy nem pénzt kell adni, hanem
Erzsébet utalványt.
Tóth Gábor: Felkérte a Jegyző Asszonyt és az ügyvédeket, hogy vizsgálják, meg hogyan
lehet megvalósítani.
Felkérte a képviselőket, hogy hozzák meg döntésüket a központ felszerelésével kapcsolatosan
és az árajánlatok tükrében, kezdjék meg a tárgyalást. A térfigyelésre alkalmas személyzet
kiválasztásáról és kiképzéséről intézkedjen.
A műszaki megvalósításra a 2014. évi költségvetésből 1,5 millió forintot biztosítson a testület.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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10/2014. (II. 24.) számú Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörében
eljárva az alábbi határozatokat hozta:
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Polgármestert, hogy alakítsa
ki a Polgármesteri Hivatal oldalában lévő, volt kocsmaépületben (hrsz.: 2) a térfigyelő
központot. A térfigyelésre alkalmas személyzet kiválasztásáról és kiképzéséről intézkedjen.
A személyzet díjazására a 2014. évi költségvetésből 1,5 millió forintot biztosít a Képviselőtestület.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző
Tóth Gábor: Felkérte a testületet, hogy szavazzanak az éves térfigyelő működtetéséről.
Javasolta a két millió forint nettó összeget a testületnek a 2014. évi költségvetéséből.
Varga András: Elfogadja, ha ebbe az összegbe belefér.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
11/2014. (II. 24.) számú Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörében
eljárva az alábbi határozatokat hozta:
A Képviselő-testület a térfigyelő kamerák működtetéséhez évi nettó 2.000.000 forintot, azaz
kettőmillió forintot biztosít a 2014. évi költségvetésből.
Határidő: 2014. augusztus 31.
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző
Mivel nem volt több napirendi pont a polgármester megköszönte a részvételt és az ülést
bezárta.
-k.m.f.Tóth Gábor
polgármeser

Beke Andrea
jegyző

