
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában 2014. július 16.-án 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: Bognár Józsefné, Benedek Miklós műszaki ügyintéző

Polgármester megnyitja az ülést, köszöntötte a képviselőket. Megállapította, hogy Dr. Dénes 
Tamás képviselő az ülésről hiányozik.

Megállapította,  hogy  a  minősített  többség  meg  van,  így  a  Képviselő-testületi  ülés 
határozatképes. Ezután ismertette a napirendi pontokat.

A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat.

Napirendi pont:                                Előadó:
  

1.) Beke Andrea munkaviszony megszűnésének ügye Tóth Gábor
polgármester

2.) Bognár Józsefné ideiglenesen megbízott jegyző bemutatása Tóth Gábor
polgármester

3.) Tájékoztató jegyzői pályázat kiírásának határidejéről Bognár Józsefné
mb. jegyző

4.) SZMSZ módosítása (kiadmányozás, közzététel) Bognár Józsefné
mb. jegyző

5.) Szociális bizottság működésének ügye Tóth Gábor
polgármester

6.) Galga-mente és Térsége Leader Egyesület tagsági ügye Tóth Gábor
polgármester



7.) Szemétszállítás ügyének rendezése Tóth Gábor
polgármester

Első napirendi pontnál a polgármester zárt ülést rendelt el, mivel személyi kérdést tárgyal a 
Képviselő-testület.

ZÁRT   ÜLÉS

2.) Napirendi pont: Bognár Józsefné ideiglenesen megbízott jegyző bemutatása

Tóth Gábor: felkérte Bognár Józsefnét, hogy tegye meg szóbeli bemutatkozását.

Bognár Józsefné: Tisztelettel köszöntötte a képviselőket. Elmondta, hogy 2003 óta dolgozik 
Domony  községben.  1991  óta  dolgozik  önkormányzatnál.  Két  nagy  fia  van,  a  nagyfiú 
Angliában dolgozik, a kisebb Kartalon edző. 
Ez egy bizalmi állás, kell tudni a magán jellegű dolgokról is, felelősséggel tartoznak egymás 
iránt. 
Fontos az önkormányzati  választás. Jó lenne békességben és emberi határok között véghez 
vinni!
A jegyzői pályázatot ki kell írni. Pénzügyi átvilágítást kér, kéri az összes iratot. Havonta van 
elszámolás, ha valaki hibázik azt tudni kell, mert csak akkor lehet korrigálni, segíteni. Amivel 
már nem dolgoznak azt irattárba tenni. Lényeges elem, hogy gördülékeny legyen a hivatal.

Tábik Andrásné: Megkérdezte, hogy mely napokon lesz itt a jegyzőnő?

Tóth Gábor: Kedden és csütörtökön lesz itt a jegyzőnő. 
Ezután megköszönte a tájékoztatást  és felkérte  a testület  tagjait,  hogy támogassák Bognár 
Józsefné mb. jegyző kinevezését.

33/2014. (VII. 16.) 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  Bognár  Józsefné  mb.  jegyző  kinevezését  Bag Nagyközség 
Önkormányzatához.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző
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3.) Napirendi pont: Tájékoztató jegyzői pályázat kiírásának határidejéről

Bognár Józsefné: A jegyzőt  a polgármester  nevezi  ki,  harminc  napon belül  ki  kell  írni 
jegyzői  állásra  a  pályázatot,  melynek  30 napig  kell  kint  lenni.  A pályázat  elbírálására  a 
törvény 15 napot ad. Számításai szerint ez a választás után lesz. Az alakuló ülést 15 napon 
belül kell megtartani és a következő testület nézi át a beérkezett pályázatokat.

4.) Napirendi pont: SZMSZ módosítása (kiadmányozás, közzététel)

Bognár Józsefné: Az SZMSZ módosítását kérte a testülettől, melyben a 24 § 1.) pontjának 
d.) bekezdés kiegészítésével: „A képviselő-testület a rendelet előkészítésénél szabályozási 
elveket,  szempontokat,  illetve  a  bevonandók  körét  megállapítja.  A  helyi  lakosok 
véleményüket és javaslatukat beadhatják a testületi ülést megelőző 5 nappal, melyet e-mail-
en, levélben vagy faxon az önkormányzatnak. A Rendelet tervezetet a Polgármesteri Hivatal 
hirdetőtábláján illetve az önkormányzat honlapján (www.bagfalu.hu) teszi közzé a jegyző. A 
másik a 40 § 1.) pontja „A jegyző (1) A polgármester Képviselő-testület tájékoztatása után) 
az általa kiírt pályázat alapján a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek 
megfelelően – határozatlan időre – jegyzőt nevez ki. „

Tóth  Gábor:  Megköszönte  a  szóbeli  előterjesztést  és  felkérte  a  képviselőket,  hogy  az 
előterjesztésnek megfelelően fogadják el az SZMSZ módosítását.

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal megalkotta a 3/2014. 
(VII.16.) számú Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendeletét, mely módosítja 
a 6/2012. (IV.05.) számú önkormányzati rendeletet.

3/2014. (VII.16.) számú. rendelete,

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

mely módosítja a 6/2012. (IV.05.) számú rendeletet

Az SZMSZ döntések kihirdetéséről szóló 24 § (1) pontja d) bekezdéssel egészül ki:

24 § (1.) pontjának d) bekezdése

SZMSZ Közzététel
 d.) A képviselő-testület a rendelet előkészítésénél szabályozási elveket, szempontokat, illetve 
a bevonandók körét megállapítja. A helyi lakosok véleményüket és javaslatukat beadhatják a 
testületi  ülést  megelőző  5  nappal,  melyet  e-mail-en,  levélben  vagy  faxon  az 
önkormányzatnak.  A Rendelet  tervezetet  a Polgármesteri  Hivatal  hirdetőtábláján illetve az 
önkormányzat honlapján (www.bagfalu.hu) teszi közzé a jegyző.
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Az SZMSZ a jegyzői rész 40 § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

40 §. (1) 

A jegyző

(1) A polgármester (Képviselő-testület tájékoztatása után) az általa kiírt pályázat alapján a 
jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelően – határozatlan 
időre – jegyzőt nevez ki.

  
5.) Napirendi pont: Szociális bizottság működésének ügye

Bognár Józsefné: A Szociális  bizottság  egyik  tagja  lemondott,  de  szóban,  lemondhat  de 
írásban kell lemondani, melyet  a mai napon beadott. Így két képviselő maradt, ezért külsős 
tag egy lehet. Javasolta, hogy maradjon így, ahogy van. 

Tóth Gábor: Megkérdezte a képviselőnőtől, hogy nem lehetne-e a ciklusvégéig maradni?

Tábik  Andrásné: Az  utolsó  ülésen  történtek  alapján  döntött  így.  Az  elmondta,  hogy  a 
bizottsági ülésekre el fog jönni.

Balázs  János: Javasolta,  hogy  az  eredeti  verzió  szerint  működjön  tovább  a  Szociális, 
Egészségügyi, Oktatási, Kulturális és Sport bizottság. 

Bognár Józsefné: Akkor így megoldható, nem kell külön határozatot hozni.

6.) Napirendi pont:  Galga-mente és Térsége Leader Egyesület tagsági ügye  

Tóth Gábor: Nem tudni,  hogy mi  lesz  velük,  de  nem támogatja  a  százhúszezer  forintot 
tagdíjat kérnek az önkormányzattól. Az a Leeder Egyesületbe nem tenne be egy forintot sem. 
Amennyiben a következő testület úgy dönt, akkor ők majd kérik a felvételt.

Balázs János:  Kérdése van, amennyiben a nyugdíjasok pályázni akarnak, akkor hogy tudnak, 
majd pályázni?

Bognár Józsefné: Attól függ, hogy az alapítószabályzatban mi van benne.

Dr. Balatoni Gyöngyi: Ez egy olyan zárt egység, hogy ide nem lehet bejutni. Annak idején 
amikor beadtuk a pályázatot a ravatalozóval, akkor egy bagi ember lenullázta és azt mondta, 
hogy addig amíg ő ott lesz egy fillért nem fogunk kapni.

Tóth Gábor: Megköszönte a hozzászólásokat, majd felkérte a testület tagjait, hogy hozzák 
meg döntésüket, hogy Galga-mente és Térsége Leader Egyesület tagsági díját támogatják-e.
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A Képviselő-testület 6 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

34/2014. (VII. 16.) 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 Galga-mente és Térsége Leader  Egyesület  120.000 forintos tagsági 
díjat nem támogatja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző

7.) Napirendi pont: Szemétszállítás ügyének rendezése
 

Tóth Gábor: 2013. január 01-től törvény tiltja, hogy az önkormányzat a szemétszállítás díját 
nem szedheti be a lakosságtól. A szállító cég hétmillió forintot kér tőlünk az I. félévre. A 
tévesen beszedett díjakat átutaljuk Hatvannak és aki eddig nem fizette be az már a hatvani 
cégnek kell fizetnie. A pénzügy tételesen dolgozza fel, hogy pontosan kifizetett eddig. Ez is 
egy olyan helyzet, amit a jegyzőasszony nem jól kezelt.

Benedek Miklós: A szerződés sok sebből vérzik:
- nincs rögzítve, hogy pontosan mennyi ingatlan van Bagon
- az árak bruttón vagy nettón értendőek, 
- az  önkormányzat  támogatja  a  70  évet  betöltötteket  és  az  egyedül  állókat,  ezt  az 

önkormányzat szedi be, vagy a cég
- nincs benne a cégek által fizetés,
- ezenkívül, volt egy melléklet, ami tartalmazta a 60 literes díjat és a 120 literes díjat, ez 

át lett húzva, a saját példányunk lett kijavítva,  de ezzel el kell majd számolnunk a 
szolgáltató céggel az évvégén.
Az  önkormányzat  az  I.  félévre  kiszámlázott  10.369.000  forintot,  ebből  bejött 
7.653.000 forint, ténylegesen rendezni kell 2.406.000 forintot. A 70 évet betöltöttek 
ingyenes szemétdíja. 4.400.000 forint. 

Tájékoztatásul elmondta, hogy két levelet írt a lakosság felé, az egyik, hogy aki még nem 
fizette be tekintse tárgytalannak és majd a szemétszállító cég fogja beszedni, a másik levél 
pedig aki már befizette az első félévi szemétszállítási díjat az önkormányzatnak, azt átutaljuk 
a szolgáltatónak.

Antal Istvánné: Megkérdezte, hogy mi lesz a telepi hulladékkal? Kik fizetnek érte? Mi van 
azokkal akiknek nagy tartozás gyűlt össze?

Dr. Klausmann Kornél: Öt évre visszamenőleg lehet a díjakat követelni. 
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Tábik  Andrásné: Amennyiben  a  szolgáltató  küldi  ki,  akkor  neki  kell  a  behajtásról  is 
gondoskodni.

Balázs  János: A  telepet  rendezni  kell,  ezt  vállalta  Kanalas  Ervin,  mint  a  kisebbségi 
önkormányzat elnöke. 
Felhívta  a  figyelmet  arra,  hogy van olyan  ingatlan,  ami  kétszázezer  forintot  ér  és  van  rá 
tízmillió forint hitel!

Tóth Gábor: A telepi hulladékot konténeres szállítással, heti alkalommal viszik.

Egyebek:

Dr.  Klausmann  Kornél:  Tájékoztatta  a  testületet,  hogy  az  Észak-Kelet  Pest  és  Nógrád 
Megyei Regionális Hulladék Társulás ügyéről.
A bíróság októberre tűzte ki a következő tárgyalást. Mi nem leljük az alapdokumentációt, de 
Ők sem! Kértük a bíróságot, hogy kötelezze a Zöldhidat a dokumentumok bemutatására. 

Antal Istvánné: Elmondta, hogy volt egy ülésen, ahol új társulási megállapodást szerettek 
volna.

Tábik Andrásné: Azt szeretné elérni, ha szelektíven gyűjtsék a hulladékot, külön lehetne a 
zöldhulladékot, hogy ne füstöljenek hetente az emberek.

Balázs  János:  Hat-hét  éves a testületi  döntés – népművészeti  gyűjtemény megvásárolása. 
Nem szeretné, ha ez is bíróságra kerülne. A következő testületet egy kátyúban hagyjuk. 

Tóth Gábor: Felelőtlenség lenne, nem tudják hová tenni a gyűjteményt, majd megalkuszunk 
egy tárolási díjban. 

Dr. Balatoni Gyöngyi: Javasolta, hogy a Szent István utcában van eladó ház, vegye meg az 
önkormányzat, úgy tudja, hogy 4,5 millió forintért eladják.

Tóth Gábor: Megköszönte a javaslatot és felkérte a testületet, hogy hozzák meg döntésüket 
az ingatlan vásárlás ügyében.

35/2014. (VII. 16.) Képviselő-testületi határozat

Bag  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Magyarország  helyi 
önkormányzatokról  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvényben  biztosított  jogkörében 
eljárva az alábbi határozatokat hozta:
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A  Képviselő-testület  támogatja  a  Bag,  Szent  István  utcai  ingatlan  vásárlását  4,5  millió 
forintig.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző

-k.m.f.-

Tóth Gábor Bognár Józsefné
polgármester mb. jegyző
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