
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült:  Bag Nagyközség Önkormányzat 2012. október 11.-i rendkívüli 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

A  polgármester köszöntötte  a  képviselőket,  jegyzőnőt  és  a  megjelent  vendégeket. 
Megállapította, hogy az ülés határozat képes. 
Ismertette a napirendi pontot és kérte és kérte annak elfogadását
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi napirendi pontot fogadta el.

Napirend:       Előadó:

1.) Megállapodás a Pest Megyei Kormányhivatal és Bag Nagyközség Tóth Gábor
Önkormányzata között az Aszódi járás működtetésére. Polgármester

1.) Napirendi pont:   Megállapodás a Pest Megyei Kormányhivatal és Bag Nagyközség
Önkormányzata között az Aszódi járás működtetésére.

Tóth Gábor:  Felkérte a Jegyzőnőt, hogy mondja el szóbeli kiegészítését az előterjesztéssel 
kapcsolatban.

Beke Andrea: Köszöntötte a Képviselő-testület tagjait. A megállapodás tervezetét kiküldte a 
képviselőknek, melyben még nem került bele, hogy az ügysegéd részére biztosítandó iroda 
járási  hivatalra  eső költségének összege 4.235.-  Ft/hó.  Az önkormányzatnál  ügysegéd  fog 
dolgozni a járási hivatal alkalmazásában. A gyámügy és a műszak egy része kerül át. Nem 
lesz  könnyű  a  feladat,  a  megállapodás  alapját  képezi,  hogy  mit  ad  át  az  önkormányzat. 
Október 17.-én lesz  a megállapodás ünnepélyes aláírása.

Tóth  Gábor: A  fontos  dolgokat  a  Jegyzőnő  elmondta.  Annyiból  van  szerencséje  az 
önkormányzatnak, hogy az ügysegéd státuszt megkapjuk, Tura pedig kirendeltség formájában 
működik  tovább.  Sikerült  elérni,  hogy  a  lehető  legtöbb  dolgozónkat  vegye  át  a  járás  a 
hivatalból. 

Dr.  Balatoni  Gyöngyi: Megkérdezte,  hogy  ki  az  a  négy  személy  aki  átkerül  a  járási 
hivatalba?



Beke Andrea: Két munkatárs a feladatával együtt megy el – gyámügyi és igazgatási előadók 
– két másik munkatárs pedig megbeszélés alapján, valamint részben feladattal kerül a járás 
állományába.

Dr. Dénes Tamás: Státusz kerül átadásra? Csökkeni fog a létszám? A költségvetésünkből 
ezek a költségek kimaradnak?

Beke Andrea: Igen ezek a járáshoz kerülnek.

Antal Istvánné: Megkérdezte, hogy a gyámüggyel elmegy a segélyezés is?

Beke Andrea: A gyámügy feladattal kerül át a járáshoz. A többi feladatot, majd az itt lévő 
kollégákkal kell megoldani.

Tábik Andrásné: Mi marad itt? Adó? Pénzügy?

Beke  Andrea: A  pénztár  itt  van,  adó  itt  marad,  népességből  valamennyit  átvesznek,  az 
anyakönyv marad. Birtokháborítás, szabálysértés átkerül.

Tábik  Andrásné: Megkérdezte,  hogy  azok  akik  átmennek  áthelyezéssel  mennek-e  el? 
Továbbá megkérdezte, hogy Dr. Pusztai Zsuzsannát ki nevezte ide?

Beke Andrea: A dolgozók áthelyezéssel  kerülnek át a járáshoz. Dr. Pusztai  Zsuzsannát a 
Kormánybiztos Úr nevezte ki, aki december 31-ig lesz itt.

Tóth Gábor:  Ezt  a  lépést  már  húsz  éve  meg   kellett  volna  lépni.  Azért  kérte  a  legtöbb 
létszámot, hogy akik maradnak azoknak biztos legyen a státuszuk. 

Dr. Dénes Tamás: Megkérdezte, hogy a 35 ezer forint/hó mit jelent?

Beke Andrea: Telefon, villany, gáz, stb. (rezsiköltség) és ez még a 2011. évi költségekből lett 
kiszámolva.

Tóth Gábor: Megköszönte a kérdéseket,  véleményeket  és felkérte  a testület  tagjait,  hogy 
hozzák meg döntésüket.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

61/2012. (X.11.) számú Képviselő-testületi határozat

Bag  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  helyi  önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított  jogkörében eljárva, az alábbi határozatot 
hozta: 

1.)A járások kialakításáról  szóló  2012.  évi  XCIII.  Törvény,  valamint  a  Járási  (Fővárosi,  kerületi)  
hivatalokról  szóló  218/2012.  (VIII.31.)  Kormány rendelet  1.  §.  (1)  bekezdése  értelmében  a  járási  
hivatal kialakításával kapcsolatos megállapodás tartalmát az alábbi tartalommal fogadja el.

1/1. Ingatlan nem kerül átadásra.
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1/2. Önkormányzatunk egy ügysegéd munkájára tart igényt a járási (fővárosi kerületi) 
hivatalokról  szóló  218/2012.  (VIII.  31.)  Korm.r.  1§  (1)  értelmében  heti  három 
alkalommal.

  Az  ügysegéd  részére  a  Bag,  Szent  Imre  út.  52.  sz.  alatt  található  Polgármesteri 
Hivatalban az 1. számú 23 m2nagyságú irodát biztosítjuk, felszereléssel (asztal, szék, 
telefon, ha szükséges iratszekrény, telefonvonal és internet).

      Az iroda működési költsége, amely a Járási Hivatalt a jövőben terheli 35 000 Ft/hó.
1/3. A megállapodás mellékletét képező táblázat tartalmával.

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a  polgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: október 17.
Felelős: Tóth Gábor polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Beke Andrea jegyző

Tábik  Andrásné: Megkérdezte,  hogy  mi  legyen  a  segélyekkel?  Hivatalból  kellene 
elutasítani, addig amíg nincs keret rá.

Tóth Gábor: Sajnos jelenleg nincs pénze az önkormányzatnak a segélyek kifizetésére. 
Továbbá tájékoztatásul elmondta, hogy készül az elmúlt két évről a Számadás című kiadvány. 

Mivel nem volt több hozzászólás, észrevétel a polgármester megköszönte a részvételt és az 
ülést bezárta.

-k.m.f.-

Tóth Gábor Beke Andrea
polgármester jegyző
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