
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában 2014. május 08.-án megtartott képviselő-
testületi ülésén.

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

Meghívottak: Dr.  Bozsó  Zoltán  r.dandártábornok,  Gódor  Ferenc  Aszód 
Rendőrőrsparancsnoka, Varga Csaba zászlós KMB-s, Beke Andrea jegyző, Benedek Miklós 
műszaki előadó

Polgármester  megnyitja  az  ülést,  köszöntötte  a  képviselőket.  Megállapította,  hogy  Dr. 
Balatoni Gyöngyi alpolgármester és Dr. Dénes Tamás képviselő hiányzik. 

Megállapította,  hogy  a   Képviselő-testületi  ülés  határozatképes.  Ismertette  a  napirendi 
pontokat és kérte, hogy plusz napirendi pontként vegyék fel az Önkormányzat  költségvetési 
előirányzat átcsoportosításának elfogadását.

A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat.

Napirendi pont:                                Előadó:

  
1.) Gödöllői Rendőrkapitányság 2013. évi tevékenységének Tóth Gábor
     beszámolója polgármester

2.) A KEOP-5.5.0/B/12/2013-02.36 jelű energetikai pályázat Tóth Gábor
     finanszírozásához hitelfelvétel polgármester

 3.) Az Önkormányzat költségvetési  előirányzat átcsoportosítása Beke Andrea
jegyző

4.) Egyebek Tóth Gábor
polgármester

1.) Napirendi pont:  Gödöllői Rendőrkapitányság 2013. évi beszámolója



Tóth  Gábor:  Felkérte  Dr.  Bozsó  Zoltán  dandártábornok  urat,  hogy  mondja  el  szóbeli 
kiegészítését a 2013. évi rendőrségi beszámolóval kapcsolatban.

Dr.  Bozsó  Zoltán:  Köszöntötte  a  képviselő-testület  tagjait.  Reméli,  hogy  a  beszámoló 
anyagát látták, olvasták.
A beszámolóban huszonhét  települést  össze lehet  hasonlítani.  Bag esetében 2012-ben 279 
bűncselekmény volt, míg 2013-ban 210-re csökkent, ez 30 %-os csökkenést jelent.
Az  elmúlt  évben  több  személy  előzetes  letartóztatásba  került,  14  alkalommal  volt 
lakásbetörés.
Kábítószer: már nem csak fogyasztók, hanem terjesztők is, eljárás van ellenük. A fogyasztó 
még elkerülheti a börtönt, de a terjesztő ebben a programban nem vehet részt.
Az  iskolában  is  szervezzük  a  drog  prevenciót,  előadásokat  a  megelőzéssel  kapcsolatban. 
Ebben  lát  további  lehetőséget,  azt  próbálják  elérni,  hogy  lehet  azt  megelőzni,  hogy  ne 
kerüljenek bele.
Megköszönte a támogatást amit eddig is kaptak, csak így lehet jobbítani a kialakult helyzetet. 
Azt látni kell, hogy  egyik legterheltebb település. 
Arra törekszik, hogy a számok továbbra is csökkenjenek. 

Megköszönte a testület tagjainak, hogy meghallgatták és kérte, hogy fogadják el a 2013. évi 
rendőrségi beszámolót.

Tóth Gábor:  Megköszönte a rendőrség munkáját, egy komoly esztendőn vannak túl. Saját 
eszközökkel igyekszik eleget tenni a közbiztonság javítására, ilyen a kiépített kamerarendszer, 
közel  27  db  van  belőle.  Tájékoztatásul  elmondta,  hogy  most  van  folyamatban  egy 
közbiztonsági  szoba  kialakítása.  Polgárőr  csoport  felállítását  tervezik,  akik  a  kamerákat 
figyelnék. 
Az  önkormányzat  próbálkozik  a  közmunka  programba  bevonni  őket,  a  most  felnövekvő 
generáció 20 éve nem látta dolgozni a szülőket.
Fontosnak tartja, hogy az iskolában a rendőrök jelen legyenek. 

Tábik Andrásné: Elmondta, hogy az anyagot e-mailben kapták meg. Elég nagy feladat hárul 
a  gödöllői  és  az  aszódi  rendőrségre.  Van  egy  kicsi  előbbre  lépés,  melyet  a  számok  is 
mutatnak. Ezután megköszönte a rendőrség munkáját.
Megkérdezte, hogy tapasztalt-e változást a BAGázs munkájával kapcsolatban.

Dr.  Bozsó  Zoltán: Egyet  látni  kell,  hogy  a  település  több  részre  van  szakadva.  A 
legterheltebb  a  Szentlászlói  utca.  Ciklikusan  kerülnek  elő,  akik  éppen  szabadultak  akkor 
megemelkedik a betörések száma. 
Sokaknak van tennivalója, hogy a bűncselekmények száma csökkenjen, ilyen a polgárőrség, a 
civilszervezetek,  amennyiben  megtesznek  mindent,  akkor  az  elhangzott  számok le  tudnak 
menni az átlagra.
Tudomásul kell venni az embereknek, hogy az ajtókat zárni kell, idegeneket ne engedjenek 
be, ne higgyék el, hogy a szolgáltató cégek visszafizetnek. 
Minden egyes lakosnak van tennivalója!

Tóth  Gábor: BAGázs-al  kapcsolatban  elmondta,  hogy  minden  egyes  segítő  szándékot 
maximálisan támogatnak. 
Tábornok úr mondta, hogy van utógondozás, ez hogyan működik? Nincs pénzük – hogyan 
lehetne könnyen bevonni őket?
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Dr. Bozsó Zoltán: Erre van a pártfogó felügyelet, ezeket a személyeket segíti.

Beke  Andrea: Nálunk  Urbán  László  látja  el,  aki  aszódi  lakos.  A  cigányönkormányzat 
foglalkozik velük. 

Antal  Istvánné: Tisztában  vannak  azzal,  hogy  nem  először  vannak  ezek  az  emberek 
börtönben.  Sajnos  a  földművelést  azért  hagyták  abban  a  tulajdonosok,  mert  nagy  a 
terménylopás.

Balázs János: Érdeklődött,  hogy felhívást kaptak a rendőrségtől, toboroztak nyugdíjasokat 
munkára, várták az együttműködési megállapodást, de az elmaradt.

Dr. Bozsó Zoltán: Változások voltak az egységben, majd rákérdez. Abban hisz, ami helyben 
megoldható.

Tóth Gábor: Továbbra  is  azon van,  hogy jó  lenne,  ha  kutyát  kapna a  rendőrség,  ebben 
kellene lépni.

Megköszönte a kérdéseket, hozzászólásokat és felkérte a testület tagjait, hogy fogadják el a 
Gödöllői Rendőrkapitányság 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolóját.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

21/2014. (05.08.) 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  elfogadta  a  Gödöllői 
Rendőrkapitányság 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolóját.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző

2.)  Napirendi  pont: A  KEOP-5.5.0/B/12/2013-02.36  jelű  energetikai  pályázat 
finanszírozásához hitelfelvétele

Tóth  Gábor:  Mindenki  előtt  ismeretes,  hogy  162.901.400  forint  támogatást  ítélt  meg 
részünkre a NKEK a tulajdonunkban lévő intézmények energetikai fejlesztésére.
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Ahhoz, azonban, hogy a kivitelezés ütemezése a nyár végére befejeződjön előfinanszírozni 
kell  a  munkálatokat.  Egyeztetett  a  Sajóvölgye  Takarékszövetkezet  Elnökével,  hogy  a 
megfelelő összeget, mint pályázati finanszírozást 6 hónapra hitelként biztosítsa. 
A beruházás elindításához a lehetséges 25 %-os előleget a támogatási szerződés megkötése 
után a közreműködő szervezettől lehívjuk.
Az elnyert pályázatnak van egy 30 MFt-os önrészre, így tehát a bruttó bekerülési összeg cc. 
200  millió  forintra  rúg.  Ezt  az  összeget  rendelkezésünkre  bocsátja  a  takarékszövetkezet, 
kamatot  viszont  csak  az  után  az  összeg  után  számít,  amennyit  szükségszerűen  az 
önkormányzat a rendelkezésre álló keretösszegből lehív.
A hitelhez természetesen erre az időre jelzálogként értékes ingatlant kell felajánlani. 
Kérte a testül támogatását.

Varga  András: Azt  mondták,  hogy meg van az  energetikai  pályázat  finanszírozásához a 
fedezet.

Tóth Gábor: Rulírozó hitel lesz, mivel utófinanszírozású.

Beke Andrea: Csak 25 %-os előleget hívnánk le.

Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester asszony az ülésre megérkezett. 

Antal Istvánné: Az önkormányzatnak van 20-30 millió forintja, a 78 millió forinthoz csak 
akkor  nyúlnánk  hozzá,  ha  szükséges.  Bármilyen  pénztranzakció  történik  ahhoz  a  testület 
döntése kell.

Beke Andrea: Egy nyár áll a kivitelezésre. Ehhez a hitelhez nem kell kormányzati engedélyt 
kérni.

Tóth Gábor: Fontos a Támogatói Szerződés, amelyet még nem kaptunk meg.

Balázs János: A Sajóvölgye Takarékszövetkezet garantálja a 3 havi bubor (aktuálisan 2,5 %) 
+ 6 % mindsszesen 5,5 %-os kamatot.

Tóth  Gábor:  Felkérte  Benedek  Miklós  műszaki  ügyintézőt,  hogy  mondja  el  egy  kicsit 
részletesebben pályázati részt.

Benedek Miklós: Vízjogi létesítési engedélyt várnak még és szerződéseket,  jövő hét elejére 
igérték ezeket. Remélhetőleg május végére mindent lezárnak.

Tóth  Gábor: Az  intézményekre  meg  voltak  az  energetikai  számok,  amire  megkaptuk  a 
pályázatot.

Ezután  felkérte  a  Képviselő-testület  tagjait,  hogy  hozzák  meg  döntésüket  KEOP-
5.5.0/B/12/2013-02.36 jelű energetikai pályázat finanszírozás hitelfelvételéről.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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22/2014. (05.08.) 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.) Képviselő-testület hozzájárulását adja 78 millió forint azaz hetvennyolcmillió forint 
hitelfelvételéhez, három havi BUBOR (aktuálisan 2,5 %) + 3 % mindösszesen 5,5 % 
kamatlábbal  2014.  június  01-től  –  december  31-ig  terjedő  időszakra  a  KEOP 
-5.5.0/B/12/2013.02.36 jelű energetikai pályázathoz (Iglice Napköziotthonos Óvoda, 
Tornacsarnok, Dózsa György művelődési ház épületenergetikai fejlesztése, megújuló 
energia forrás hasznosítással kombinálva). 

2.) Kijelenti,  hogy a 2011. évi CXCIV törvény értelmében a hitelfelvételnek törvényi 
akadálya nincs, kormányzati engedélyhez nem kötött. 

3.) Kijelenti,  hogy  a  hitelfedezeteként  felajánlott  ingatlan  nem  az  önkormányzati 
törzsvagyon része, forgalomképes.

4.) Amennyiben  a  hitelkérelemben  felajánlott  ingatlan  korlátozottan  forgalomképes,  a 
testület  visszavonhatatlan  hozzájárulását  adja,  az  ingatlan  hitelfedezetként  történő 
bevonásához és értékesítéséhez.

5.) Kijelenti,  hogy  a  tervezett  hitelfelvétele  megfelel  a  hitelfelvételi  korlát  által 
megszabott felvételeknek a 2011. évi CXIV törvény 10kezdésének. Ennek igazolására 
kitölti a mellékelt táblázatot és aláírásával hitelesíti.

6.) Mellékel két lezárt év költségvetésének tervezett és záró költségvetését, valamint az 
adott év költségvetési tervét a beadott módosításokkal.

7.) Beleegyezik,  hogy  a  fedezetként  felajánlott  ingatlanra  kötött  vagyonbiztosítást  a 
takarékszövetkezetre  engedményezi  és  annak  rendszeres  pénzügyi  teljesítéséről 
minden évben legalább egyszer írásban tájékoztatja a takarékszövetkezetet.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző

Tóth  Gábor: KEOP-5.5.0/B/12/2013-02.36  jelű  energetikai  pályázat  finanszírozásához 
hitelfelvételéhez szükség van a takarékszövetkezetnek fedezetre. Javasolta a testületnek, hogy 
a Peres területét ajánlják fel, az előző határozatban meghatározott feltételekkel.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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23/2014. (05.08.) Képviselő-testületi határozat

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

Sajóvölgye  Takarékszövetkezetnél  felveendő  hitelfedezeteként  a  22/2014.  (05.08.)  számú 
határozatban meghatározott feltételekkel az úgynevezett Peres területet ajánlja fel.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző

3.) Napirendi pont:  Előirányzat átcsoportosítása

Tóth Gábor: Felkérte a Jegyzőnőt, hogy mondja el szóbeli előterjesztését a napirendi ponttal 
kapcsolatban.

Beke Andrea: Tisztelt Képviselő-testület!

1/2014. költségvetési rendeletünk 19. §-sa és az ÁVR 43-44 §-sa értelmében az önkormányzat 
jogosult kiemelt előirányzatai között átcsoportosítást végrehajtani.

Ennek értelmében a Bagi Polgármesteri Hivatal kiadásaiban szükség van 2014. március 31.-i 
hatállyal az alábbi átcsoportosításra.

Üzemeltetési anyagok beszerzése:  - 260 000 Ft
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások:  - 500 000 Ft
Áfa:   -203 000 Ft
Összesen:  - 963 000 Ft

Ez az átcsoportosítás a kiadási és bevételi főösszeget nem módosítja, ez csupán a PM info 
(negyedéves pénzügyi tájékoztató) leadásához szükséges technikai művelet.
Kérte, hogy a határozati javaslatot fogadják el.

Tóth  Gábor: Megköszönte  a  szóbeli  kiegészítést  és  felkérte  a  Képviselő-testületet,  hogy 
fogadják el az önkormányzat jogosult kiemelt előirányzatai között, átcsoportosítást hajtson végre. 

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

24/2014. (05.08.) számú Képviselő-testületi határozat
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Bag  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Magyarország  helyi 
önkormányzatokról  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvényben  biztosított  jogkörében 
eljárva az alábbi határozatokat hozta:

A bagi Polgármesteri Hivatal kiadásaival az alábbi átcsoportosítást hajtja végre 2014. március 
31.-i hatállyal jogcímenként:

Üzemeltetési anyagok beszerzése:  - 260 000 Ft
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások:  - 500 000 Ft
Áfa:   -203 000 Ft
Összesen:  - 963 000 Ft

Beruházási kiadások:  + 813 000 Ft
Beruházásához kapcsolódó áfa:  + 150 000 Ft
Összesen:  + 963 000 Ft

Az előirányzatok átcsoportosítása a kiadási és a bevételi főösszeget nem módosítja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző

4.)  Egyebek: -  Földhasználati  Szerződés  –  Bag  Nagyközség  Önkormányzata  mint 
használatba adó, másrészről a MEZŐBAG Kft mint használó közötti feltételekről

Tóth Gábor:  Tájékoztatásul megküldte a testület részére a földhasználati szerződést, ehhez 
kérte a testület véleményét.

Antal  Istvánné: Utána  kell  nézni,  hogy  nem vettek-e  fel  földalapú  támogatást  ezekre  a 
területekre.

- Konténeres szemétszállítás ügye
 

Tóth Gábor: A vállalkozó írásban jelezte, hogy többször felgyújtották a konténerekben lévő 
szemetet,  ilyen körülmények között nem vállalja a szállítást. 
Megoldást kell keresni erre az ügyre.
 

- Rácz József lakcimrendezése

Beke Andrea: A Liget utcába Rácz József akar bejelentkezni a Tél u. 15. számú ingatlanba.

Balázs János: Amíg nem lesz a telep átvilágítva addig senkit ne engedjenek bejelentkezni.

Dr.  Balatoni  Gyöngyi:  Szintén  nem  javasolta,  mivel   a  tulajdoni  viszonyok  nincsenek 
tisztázva.

Tábik Andrásné:  Gyermekei  vannak, azért  akar bejelentkezni,  mert  az óvodába csak így 
tudja beíratni őket.
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Tóth Gábor: Kérte a testületet, hogy hozzanak határozatot a telep átvilágításáról.

A Képviselő-testület 5 igen és egy tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

25/2014. (05.08.) 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 „telepen lévő” ingatlanok átvilágítását támogatja. Ameddig erről nem 
készül anyag, addig lakcím bejelentéseket nem fogadnak el.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző

- Iglice Napközi otthonos Óvoda körzethatárának megállapítása

Beke  Andrea:  Az óvoda  körzethatárának  a  testületnek  határozatban  kell  kimondani  Bag 
közigazgatási területére. Ehhez kérte a Képviselő-testület jóváhagyását.

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

26/2014. (V.08.) 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 az Iglice Napközi Otthonos Óvoda 
körzethatárát Bag Község Közigazgatási területére állapítja meg.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző

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

-k.m.f.-
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Tóth Gábor Beke Andrea
polgármester jegyző
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