
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában 2014. április 24.-én megtartott 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 
pontokat és kérte annak elfogadását.

A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat.

Napirendi pont:                                Előadó:

1.) Bag Nagyközség Önkormányzat 2013. évi költségvetési Tóth Gábor
     beszámolója és zárszámadási rendeletének elfogadása polgármester

2.) Alapító okiratok módosításának elfogadása, Beke Andrea
      önkormányzati SZMSZ mellékletének megfelelő módosítása jegyző
     (kormányzati funkciók szerint)

3.) Budapest-Rákos (kizárólagos) – Hatvan (kizárólagos) vasútvonal
     átépítése Benedek Miklós

műszaki ügyintéző

4.) Peres telek online meghirdetése értékesítésre Benedek 
Miklós

műszaki ügyintéző

5.) Állásfoglalás a Bagi Arany János Ált.Isk és AMI 
    tanuszodájának használata ügyében Beke Andrea

jegyző

6.) Bag Nagyközség Önkormányzata Közbeszerzési szabályzat Tóth Gábor
     elfogadása polgármester

7.) Egyebek Tóth Gábor
polgármester
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1.) Napirendi pont:  Bag Nagyközség Önkormányzat 2013. évi költségvetési
     beszámolója és zárszámadási rendelet elfogadása

Tóth Gábor: Felkérte a pénzügyi bizottság elnökét, hogy tolmácsolja a bizottság véleményét.

Antal Istvánné: Köszöni a részletes anyagot a 2013. évi költségvetési évről. A táblázatok 
tükrözik az elmúlt év tevékenységét, gazdálkodását.
A  pénzügyi  bizottság  az  írásos  beszámolóval  együtt  a  tételes  2013.  évi  gazdálkodási 
beszámolóját elfogadásra javasolja a zárszámadási rendelettel együtt.

 
Tóth  Gábor: Felkérte  a  testület  tagjait,  hogy  a  2013.  évi  költségvetési  beszámolót  és 
zárszámadást fogadják el.

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

12/2014, (IV.24.) 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  elfogadta  Bag  Nagyközség  Önkormányzat  2013.  évi  költségvetési 
beszámolóját.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igennel megalkotta a 2/2014. (IV.24.) 
Bag Nagyközség Önkormányzat 2013. évi zárszámadását.

Bag Nagyközség Önkormányzatának

2/2014. (IV. 24.) számú rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott  eredeti  jogalkotói  hatáskörében,  az  Alaptörvény 
32.  cikk  (1)  bekezdés  f)  pontjában  meghatározott  feladatkörében  eljárva  a 
következőket rendeli el.
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Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló, 2011.évi CXCV. törvény 88 
§  (1)  bekezdésében  meghatározott  jogkörében:  eljárva  a  2013.  évi  költségvetési 
zárszámadásáról a következő rendeltet alkotja.

1.§

(1)  Az  önkormányzat  képviselő-testülete  a  2013.  évi  költségvetés  végrehajtásáról  szóló 
zárszámadást az 1 – 13. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően:

528 782 e Ft teljesített bevétellel
510 054 e Ft teljesített kiadással
40 180 e Ft módosított pénzmaradvánnyal

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 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) 8. számú melléklet a helyi adóbevételek előirányzatainak, és ezek teljesítéseinek alakulását 
hagyja jóvá.

5.§

(1)A képviselő-testület a pénzmaradványát a 10. számú mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(2) Adósság állománykapcsolatos mutatók 11. sz melléklet szerint.
(3) Vagyoni helyzetet tükröző mutatatók a 12. sz melléklet tartalmazza 
(4) 14. sz melléklet a leltárakat tartalmazza
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6.§

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

2.)  Napirendi  pont:  Alapító  okiratok  módosításának  elfogadása,  önkormányzati 
SZMSZ mellékletének megfelelő módosítása (kormányzati funkciók szerint)

Beke  Andrea:  Az  Államháztartásról  szóló  törvény  végrehajtásáról  kiadott  368/2011. 
(XII.31.)  Korm.rendelet  módosítása,  valamint  a  kormányzati  funkciók,  államháztartási 
szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet 
értelmében az intézményeink alapító okiratát, valamint az önkormányzat SZMSZ-ének azon 
mellékletét, amely az ellátandó szakfeladatokról szól módosítani kell. Ennek első lépése volt, 
hogy 2014.  február  28-ig  meg  kellett  alkotni  egy olyan  kiegészítő  okiratot,  amely  a  régi 
alapító okirattal együtt érvényes volt. Ezeknek a törzskönyvi bejegyzése 2014. január 15.-vel 
megtörtént.  Ezek után  azonban szükséges,  hogy az új  törvényi  előírásnak megfelelően az 
alapító  okiratainkat  módosítsuk,  hiszen  a  korábbi  államháztartási  szakfeladatok  helyett  új 
kormányzati funkció kódokra kellett módosítani. 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy a már elkészült módosító Alapító Okiratokat és egységes 
szerkezetbe foglalt okiratokat fogadja el.

Tóth  Gábor: Ezután  felkérte  a  képviselőket,  hogy  fogadja  el  elsőként  Bag  Nagyközség 
Önkormányzat  Képviselő-testületének  6/2012.  (IV.5.)  sz.  SZMSZ  2.  sz.  függelékének 
módosítását.

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

13/2014, (IV.24.) 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 elfogadta  6/2012. (IV.5.)  sz. SZMSZ-
nek 2. sz. függelék módosítását.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző

Tóth Gábor:  Felkérte  a  testület  tagjait,  hogy a Polgármesteri  Hivatal  Alapító Okiratának 
módosítását és egységes szerkezetbe való foglalását fogadják el.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
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14/2014, (IV.24.) 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 elfogadta Polgármesteri Hivatal Alapító 
Okiratának módosítását és az egységes szerkezetbe foglalt okiratot.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző

Tóth Gábor: Majd felkérte a jelenlévő képviselőket, hogy az Iglice Napköziotthonos Óvoda 
Alapító Okiratát és egységes szerkezetbe foglalását fogadják el.

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

15/2014, (IV.24.) 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  elfogadta  az  Iglice  Napköziotthonos 
Óvoda Alapító Okiratát és egységes szerkezetbe foglalt okiratot.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző

Tóth Gábor: Majd felkérte a jelenlévő képviselőket, hogy a Dózsa György Művelődési Ház 
és Könyvtár Alapító Okiratát és egységes szerkezetbe foglalását fogadják el.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
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16/2014, (IV.24.) 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 elfogadta a Dózsa György Művelődési 
Ház és Könyvtár Alapító Okiratát és egységes szerkezetbe foglalt okiratot.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző

3.)  Napirendi  pont: Budapest-Rákos  (kizárólagos)  –  Hatvan  (kizárólagos)  vasútvonal 
átépítése

Tóth  Gábor: Felkérte  Benedek  Miklós  műszaki  ügyintézőt,  hogy  mondja  el  szóbeli 
előterjesztését.

Benedek Miklós: Mint az már közismert, az UVATERV Zrt nyílt közbeszerzési pályázaton 
megnyerte  a  Budapest  Rákos  (kiz.)  –  Hatvan  (kiz.)  vonalszakasz  átépítése  engedélyezési 
tervének készítését. A közbeszerzési pályázatot a NIF Zrt írta ki. A vasútfejlesztési project 
kiemelt  beruházássá  vált  a  345/2012  (XII.  6.)  Kormány  Rendelet  alapján,  így  minden 
közreműködő félnek (közötte  a bagi testületnek is)  a beruházás  előmozdítása érdekében a 
lehető legrövidebb időn belül meg kell hoznia a szükséges határozatait.

A  tervezési  feladat  bemutatása,  illetve  az  eddig  felmerült  kérdések  pontosítása  korábbi 
Önkormányzati  egyeztető tárgyalásokon már megtörtént,  illetve nagy terjedelemben a bagi 
honlapon is megtalálható.

A módosítással érintett, valamint az új kiépítésű szakaszok kialakítását a településrendezési 
tervekbe  át  kell  vezetni.  A  településrendezési  terv  módosításának  megindításához  az 
Önkormányzat Képviselő-testületének egyetértő határozata szükséges. A tervek elkészítését 
az UVATERV Zrt, finanszírozza, tervezőként pedig a Portaterv Városrendezési és Építészeti 
Tervező Iroda Kft-t bízza meg. A kiemelt beruházási besorolás miatt mód van a rendezési terv 
gyorsabb,  tárgyalásos  eljárás  keretében  történő  lebonyolítására,  a  314/2012  (XI.  8.) 
Kormányrendelet 42.§ alapján.

A  bagi  Képviselő-testületnek  három  döntést  kell  meghoznia  a  beruházás  zavartalan 
folytatásának, és a rendezési tervek módosításának érdekében:

1.) támogatja a vasútfejlesztés keretében korábban ismertetet projectet
2.) engedélyezi a rendezési terv módosítását
3.) beleegyezik a gyorsított eljárás lefolytatásába
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A fentiek miatt a következő határozatokat kell meghoznia a testületnek.

Antal  Istvánné:  Elmondta,  hogy  a  bizottságon  megbeszélték,  hogy  ez  régóta  tervezett 
korszerűsítése  a  vasútvonalnak.  A  hivatal  dolgozói  az  egyeztetések  során  képviselték  az 
önkormányzat állásfoglalását, amit sajnos nem nagyon tudtak keresztülvinni, hiszen ez már 
egy adott országos projekt része, tehát a határozatot javasolja elfogadásra.

Tóth  Gábor: Megköszönte  a  hozzászólást  és  javasolta  a  testületnek,  hogy  fogadják  el 
Budapest-Rákos (kiz) – Hatvan (kiz) vasútvonal átépítése szóló határozatot.

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

17/2014. (IV.294.) Képviselő-testületi határozat

Bag  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Magyarország  helyi 
önkormányzatokról  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvényben  biztosított  jogkörében 
eljárva az alábbi határozatokat hozta:

1.) Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy nyilatkozik, hogy az UVATERV 
Zrt.  által  tervezett  Bp.  Rákos  (kiz.)  –  Hatvan  (kiz.)  vasútvonal  átépítésével  kapcsolatban 
megvalósuló létesítmények kialakítását elfogadja, a tervezett fejlesztéseket támogatja.

2.)  Bag  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  NIF  Zrt,  továbbiakban  mint 
kezdeményező kérésére a bemutatott  Bp. Rákos (kiz.) – Hatvan (kiz.) vasútvonal átépítése 
tervének és a kapcsolódó, kiépítendő országos közúti és földúti szakaszok településrendezési 
tervekbe illesztése céljából hozzájárul ahhoz, hogy az UVATERV Zrt. által finanszírozva, a 
Portaterv  Városrendezési  és  Építészeti  Tervező  Iroda  Kft  elkészítse  a  bagi  rendezési  terv 
szükséges  módosítását.  A  településrendezési  terv  módosítási  költségeinek  kezdeményező 
általi viselésére az önkormányzat a NIF Zrt-vel megállapodási szerződést köt.

3.)  Bag  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  hozzájárul  a  Bp.  Rákos  (kiz.)  – 
Hatvan (kiz.) vasútvonal átépítéséhez szükséges rendezési tervek módosításának gyorsított, 
tárgyalásos eljárásához a 314/2012 (XI. 8.) Kormányrendelet 42.§ alapján.

4.)  Bag  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  felhatalmazza  a  polgármestert  a 
szerződés megkötésére.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző

4.) Napirendi pont: Peres telek online meghirdetése értékesítésre

Tóth Gábor: Felkérte Benedek Miklós urat, hogy mondja el szóbeli előterjesztését.
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Benedek  Miklós: A  Bag  belterület  2921  hrsz.-ú  terület  (ún.  „Peres”)  Bag  nagyközség 
vasúton túli  részén,  a  HÉV Aszódig  tervezett  töltése,  és  a  Rákóczi  utca  között,  a  peresi 
településrész  „sarkában”  helyezkedik  el.  A  terület  besorolása:  rét;  nagysága:  2,2116  ha 
(22.116  m2);  kataszteri  értéke:  61,48;  1/1  hányadban  Bag  Nagyközség  Önkormányzat 
tulajdona.  Egyetlen  helyrajzi  szám alatt  szereplő összevont,  részben összközműves építési 
telek  (a  gázcsonkot  a  TIGÁZ  egy  korábbi  tűzeset  során  eltávolította),  mely  a 
településrendezési tervünkön  LK-1 lakóövezeti  besorolást kapott (megengedett  legnagyobb 
beépíthetősége: 30%, megengedett legnagyobb építménymagasság: 7,5 m).

A területet  a Prompt-Immo Kft. 2009. januárjában  57.500.000.- Ft-ra értékelte,  ami  2600 
Ft/m2-es  árnak  felelt  meg.  A  terület  előnye  a  szép  fekvés,  hátránya  a  kissé  nehézkes 
megközelíthetőség (csak valamelyik meredek oldalsó utcán lehetséges), illetve a vizes altalaj, 
és a Galga magas vízállása esetén az elöntésveszély.

Az Otthon Centrum (2100 Gödöllő, Kossuth L. u. 6.) ingatlanközvetítő iroda munkatársával 
2014.02.12-én megtekintettük a területet. Az iroda elvállalná a telek meghirdetését a saját on-
line felületén, az eladási ár 4%-áért (+ÁFA). A szerződés sikerdíjas lenne, azaz csak akkor 
kellene  fizetni  a hirdető cégnek,  ha az adás-vétel  ténylegesen létrejött,  és  a  pénzt  a  vevő 
kifizette. A iroda a területet kezdetben bruttó 4.000.- Ft/m2  (88.464.000.- Ft) áron hirdetné 
meg.  Amennyiben  ekkora  összegért  elkelne  a  peresi  ingatlan,  az  Otthon  Centrumnak 
4.493.971.- Ft-ot kellene kifizetnünk a sikeres üzletkötés után. A hirdetésnek semmilyen más 
költsége nincs.

Antal  Istvánné: Ismertette  a  bizottság  állásfoglalását,  miszerint  a  szóban  forgó  ingatlant 
mindenképpen jó lenne értékesíteni.  Javasolta  a testület  felé a határozat  elfogadását,  hogy 
kössék meg a szerződést a hirdetővel.

Tóth Gábor:  Megköszönte a hozzászólásokat, és felkérte a testületet, hogy fogadják Peres 
telek online meghirdetését.

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

18/2014. (IV.24.) Képviselő-testületi határozat

Bag  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Magyarország  helyi 
önkormányzatokról  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvényben  biztosított  jogkörében 
eljárva az alábbi határozatokat hozta:

1.) Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
2921  hrsz.-ú,  1/1  hányadban  Bag  Nagyközség  Önkormányzat  tulajdonában  lévő,  részben 
összközműves,  22.116  m2  nagyságú  építési  telek  on-line  hirdetésével  kapcsolatban  a 
szerződést az Otthon Centrum (2100 Gödöllő, Kossuth L. u. 6.) ingatlanközvetítő irodával írja 
alá oly módon, hogy egy esetleges sikeres adás-vétel után az önkormányzat a vételi ár 4%-át 
(+ÁFA) fizeti ki a hirdető cégnek.
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2.) Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a kezdetben meghirdetett eladási árat 
bruttó 4.000.- Ft/m2 (88.464.000.- Ft) összegben állapítja meg.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző

5.)  Napirendi  pont  : a  Bagi  Arany  János  Ált.Isk  és  AMI  tanuszodájának  használata 
ügyében állásfoglalás

Beke Andrea: Az általános iskola igazgatója észrevételt tett az Aszódi Tankerület felé, hogy 
a tanuszodai szolgáltatás tévesen került be az iskola alapdokumentumába. Amely alapján ott 
szolgáltatás  nyújtására  ad  lehetőséget,  amit  viszont  az  iskola  nem  tehet  meg,  hiszen  az 
uszodának fenntartása és működtetése egyaránt a bagi önkormányzat jogosultsága. Az Aszódi 
Tankerület azzal fordult a Képviselő-testület felé, hogy az átszervezési javaslatot támogassa.

Tóth  Gábor: Megköszönte  a  tájékoztatót  és  felkérte  a  képviselőket,  hogy fogadják  el  a 
tanuszodai szolgáltatás törlésére szolgáló átszervezést. 

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

19/2014. (IV.24.) 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 támogatja, hogy a tanuszodai szolgáltatást a Bagi Arany János Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola alapdokumentumából törlésre kerüljön.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző

6.)  Napirendi  pont: Bag  Nagyközség  Önkormányzata  Közbeszerzési  szabályzat 
elfogadása

Beke  Andrea: Bag  Nagyközség  Önkormányzatának  jelenleg  hatályos,  Képviselő-testületi 
határozattal  elfogadott  Közbeszerzési  Szabályzata  sok  ponton  elavulttá  vált,  különös 
tekintettel arra, hogy a hatályos szabályzat megalkotásakor a közbeszerzésekről szóló 2003. 
évi CXXIX. törvény volt hatályban, mely 2011. december 31-én hatályát vesztette. 
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Az új, közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény olyan változásokat hozott, melyek 
feltétlenül  szükségessé  tették  a  Közbeszerzési  szabályzat  felülvizsgálatát.  A  felülvizsgálat 
során megállapításra került, hogy a sok jogszabályi hivatkozás, apróbb tartalmi változtatás a 
szabályzat  módosításával  nehezen  lenne  követhető,  ezért  célszerűbb  egy  új,  egységes 
szerkezetű szabályzat elfogadása. Az új szabályzatnak nem célja a közbeszerzési jogszabály 
részletes  ismertetése  azon  megfontolásból,  hogy  a  rendszeres  közbeszerzési  törvény 
módosítások ne tegyék szükségessé gyakran a szabályzat módosítását is.

Érdemi változás, hogy az új Kbt. testületi döntéshozatal esetén bevezette a kötelező név szerinti 
szavazást. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet döntsön a Közbeszerzési Szabályzat elfogadásáról.

Tóth Gábor: Megköszönte a jegyzőnő szóbeli előterjesztését. Felkérte a képviselőket, hogy 
fogadják el a Bag Nagyközség Önkormányzata Közbeszerzési szabályzatát.

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

20/2014. (IV.24.) 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  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elfogadja  Bag  Nagyközség 
Önkormányzatának új Közbeszerzési Szabályzatát a melléklet szerint, s egyúttal az e tárgyban 
alkotott korábbi szabályzatot a mai nappal hatályon kívül helyezi.

Határidő: 2014 .április 30.

Felelős: polgármester

Végrehajtásban közreműködik: jegyző

7.) Napirendi pont: Egyebek

Tóth Gábor: Örömmel tájékoztatta a tisztelt képviselőket, hogy 1350 db rózsatövet tudott 
adományozni a település részére, melynek kiültetése a frekventált közterületeken folyamatban 
van, így például  a Hősök tere, polgármesteri  hivatal  környéke,  művelődési ház környéket, 
templomkert, óvoda környéke, Turul emlékmű környéke szépül meg. A 30-as útról jövő és a 
faluba érkezőknek szebb látványban lesz részük, hiszen a vízmű környékére is  jutott  nem 
kevés rózsatő. Reméli, hogy így a falu szépítéséhez hozzá tudott járulni.
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A  falu  életében  újabb  nagy  fejlesztési  lehetőség  áll  előttünk  azzal,  hogy  az  energetikai 
pályázaton  162,2  millió  forintot  nyertünk.  Ennek  az  előkészítő  munkálatai  a  támogatási 
szerződés megkötéséhez elindultak. 
Az  iskolában  és  az  óvodában  a  szorgalmi  idő  végén,  a  nyári  szünetében  kerül  sor  a 
hőszivattyús  fűtési  rendszer  kiépítésére.  A  művelődési  házban  július  7-én  kezdjük  el 
várhatóan a nagyobb munkálatokat. Ezután egészen az építkezés befejezéséig a művelődési 
házban programokat szervezni nem lehet.

A 30-as út bagi csomópontjánál elindult a körforgalom kiépítése is.

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

-k.m.f.-

                       Tóth Gábor Beke Andrea
polgármeser jegyző
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