JEGYZŐKÖNYV

Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal házasságkötő termében 2014. október 21-én megtartott
képviselő-testületi ülésén.
Jelen vannak: Jamrik László polgármester, Varga András, Mezőfi Ferenc László, Gyóni János,
Deli József, Katona Ervin, Sima József képviselők
Meghívottak: Bognár Józsefné mb. jegyző, Katona András HVB elnöke
Polgármester megnyitja az ülést, köszöntötte a képviselőket.
Megállapította, hogy minden képviselő jelen van, így a Képviselő-testületi ülés határozatképes.
Ezután ismertette a napirendi pontokat.
A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat.

Napirendi pont:
1.) Köszöntő

Előadó:
Jamrik László
polgármester

2.) Képviselők eskü tétele

Katona András
HVB elnöke

3.) Polgármester eskü tétele

Katona András
HVB elnöke

4.) Polgármester tiszteletdíjának megállapítása

Jamrik László
polgármester

5.) Képviselők tiszteletdíjának megállapítása

Jamrik László
polgármester

6.) SZMSZ módosítása

Jamrik László
polgármester
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1.) Köszöntő
Jamrik László: Tisztelt vendégeink, képviselő társaim. Nagyon nagy tisztelettel köszöntök
mindenki, köszöntöm akik részt vettek a szavazásban, lebonyolításában, a HVB elnökét, a
szavazatszámlálók tagjait, elnökeit. Akik komoly nagyon-nagyon nagy munkát végeztek és
sokáig el is húzódott a szavazás, de eredményes volt, és ezt a munkát én köszönöm utólag is!
Többször felvetődött már a választások előtt is már, hogy miért így alakul ez a testület, én azt
mondtam mindenkinek és bizonyíték a mostani választás, hogy Bagon nem az a fontos, - de
szakmailag is indokolt és érthető csak sokan még ezt nem veszik tudomásul - hogy a településen
is még megyei szinten sem jó, a párt politizálás.
A bagiak mindig elöl jártak a feladat előtt, gondolkodásban, módszerekben, azt fogadták el, hogy
inkább legyen az Jobbikos, legyen az MSZP-s, legyen az Fidesz-es fogjunk össze, és az a politika
érvényesüljön, ami a települést szolgálja. Így döntött a település az itt lakó emberek, Önök, és én
azt hiszem, hogy ez helyes, nem azt nézik kinek milyen színű a haja és milyen színű a párt
vallása.
Azt is látták, persze az nem itt történt, hogy egy-egy párt mennyi saját jelöltet állított föl, az
teljesen fölborult. A függetlenek döntően arattak elég sokat, és egy – két párt, mert arról
beszéltek, hogy össze kell fogni, és ne párt politizálásról legyen szó. Bagon ezt elfogadták és így
érvényesítették.
Mint említettem már ezt a sikert, rengetegen segítettek, rengetegen dolgoztak az a lényeg, hogy
település úgy értékeli, hogy vége van a választásnak, és dolgozni akarunk. Ez a testület biztos
vagyok abban, hogy azt akarja, hogy település fejlődjön, ez a testület nem vitatkozni akar,
visszavágni és esetleg tisztogatni. Itt tisztogatásról szó se lehet, aki dolgozni akar és vallja azt
amit mi, azokkal partnerek vagyunk, de aki ki jelentette, hogy nem akar velünk dolgozni,
sajnáljuk, nem fogunk senkinek könyörögni. - Nincs is értelme egy olyan testületi vagy hivatali
munkára vagy intézményeknél, nincs szükség, olyan emberekre hogy állandóan szembe álljanak
a testülettel, nem azt mondom, hogy az egész faluval, de az nem szerencsés, hogy hangoztatják,
és teljesen más nézeteket vallanak. Többen ki is jelentették, hogy nem akarnak velünk dolgozni,
még arra is hajlandóak, hogy elhagyják a települést. Ez a testület azt akarja, hogy ez a település
fejlődjön, nyugalom legyen, közbiztonság területén, haladjunk előre, fejlődjünk. Akár oktatásban,
akár művelődésben hallották amikor volt a választói gyűlésünk nagyon egyöntetűen, összefogva,
mindenki azt vallotta, hogy előre akarunk lépni. Közbiztonság területén, megakarjuk nézni a
vagyoni helyzetünket, kultúra, a művelődés területén a építeni akarunk régebbi hagyományokra,
ami kiemelte Bagot, a Galga-menti települések között az egész országban. Tehát elől jártunk, ezt
akarjuk ezt tűztűk ki célul, és ezt akarjuk megvalósítani. Egyedül nem tudjuk, Önökre van
szükségünk, és ha bizalmat szavaztak mi az egész települést akarjuk képviselni, és számítunk is
arra hogy segítenek ebben. Nagyon köszönöm a figyelmüket és javaslom, hogy folytassuk.
Átadom a szót jegyzőnőnek, néhány gondolatot szeretne elmondani, ami aktuális.
Bognár Józsefné: Köszöntöm Önöket, Bognár Józsefné vagyok, Bag mb. jegyzője. Pár szót
szeretnék mondani, mert nagyon sok törvényi változás van az önkormányzati és választási
törvényben is. 2014. október 12-i választások teendőkre vonatkozóan legfontosabb
rendelkezéseket Mötv. 2011. évi CLXXXIX tv tartalmazza. Fontos eleme az alakuló ülés.
Választás után 15 napon belül kell megtartani. Megválasztott polgármester hívja össze, és Ő is
vezeti, a korábbi szabályozásokkal ellentétben, amikor is a korelnök vezette. Választás
eredmények jogerőre emelkedését követő 3 napon belül át kell adni a megbízólevelet a választási
bizottság elnökének, vagy az alakuló ülésen.
Ismertette az alakuló ülés kötelező napi rendi pontjait.
Fő motívum az SZMSZ felülvizsgálata, vagy módosítása. Ha csak felülvizsgálat történik, minden
marad (1 alpolgármester, 2 bizottság) továbbléphet, és a képviselő-testület esetlegesen
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alpolgármestert választhat, illetve a tiszteletdíjáról is dönthetnek, javaslatot tehetnek
bizottságokra, ha egyéb más módosítás nem történik.
Ha módosítani akarják, akkor szünetet kell tartania az új képviselő-testületnek, jelenlévők előtt ki
kell kihirdetnem a döntéseket az új módosítás alapján tovább lehet folytatni az ülést.
Célszerűnek tartom, hogy ha van már javaslat a bizottságokra, akkor megtehetné a képviselő
testület, viszont, a külsős tagokat egy soron következő ülésen kellene javaslatot tenni és
elfogadni. Ennyi volna a törvényi tájékoztatás HVB elnökének átadom a szót, és az esküket
kivenné a jelenlévőktől.

2.) Képviselők eskütétele

Katona András: Tisztelt Képviselő-testület, kedves vendégek!
Bag Nagyközség 2014. október 12.-én megválasztotta önkormányzatának polgármesterét és
képviselő-testületét.
A választások eredménye az alábbiak szerint alakult.
Polgármesterként: Jamrik László 797 db szavazattal nyert.
Képviselőként az alábbi személyek nyertek:
1. Varga András 725 db
2. Mezőfi Ferenc 623 db
3. Deli József 603 db
4. Gyarmatiné Dr. Balatoni Gyöngyi 597 db(lemondott)
5. Gyóni János 584 db
6. Katona Ervin 557 db
7. Sima József 540 db
Felkérem a Képviselőket, hogy az eskütételhez álljanak fel és tegyék le az esküt. (mindenki a
saját nevét mondja)
Képviselők:„Én ………………………becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy
Magyarországhoz és annak alaptörvényhez hű leszek, jogszabályait megtartom és másokkal
megtartatom, képviselői tisztségemből eredő feladataimat Bag fejlődésének előmozdítása
érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
ISTEN ENGEM ÚGY SEGÉLJEN!
Eskü okmányok aláírás, és megbízó levelek átadása.

3.) Polgármesteri eskü:

Katona András: Felkérem Polgármester Urat, hogy az eskütételhez álljon fel:
Jamrik László: „Én Jamrik László becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy
Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait megtartom, és másokkal
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megtartatom, polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Bag fejlődésének előmozdítása
érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
ISTEN ENGEM ÚGY SEGÉLJEN!
Megbízó levél átadása

4.) Polgármester illetményének döntése.

Bognár Józsefné: Főállású polgármester 1 501 – 10 000 fő lakosságszámú településen 448 700
Ft bruttó illetmény, valamint 15 % költségtérítés illeti meg. 67 305 Ft. Ettől az összegtől eltérni
nem lehet.
Jamrik László: Kérdés, hozzászólás nem történt.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
49/2014. (X. 21.) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörében
eljárva, az alábbi határozatot hozta:
Jamrik László Bag Nagyközség polgármestere részére, a Mötv. 71 §. (2) – (5) bekezdés
szerint a különböző lakosságszámú helyi önkormányzatok polgármestereit megillető
illetményét tartalmazó táblázat szerint, a 1501-10 000 fő lakosságszámú településen a
polgármester illetménye 448 700 Ft, azaz négyszáznegyvennyolcezer- hétszáz forint.
A Mötv 71 § (6) bekezdése értelmében a polgármester költségtérítésre is jogosult, amely
illetményének 15% -a, azaz 67 305 Ft, azaz hatvanhétezer – háromszázöt forint..
Határidő: azonnal
Felelős: Jamrik László polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Bognár Józsefné jegyző

5.) Képviselők tiszteletdíjának megállapítása

Bognár Józsefné: Bag Nagyközség Önkormányzatánál a képviselők tiszteletdíja eddig 37 500 Ft,
volt amit az SZMSZ tartalmazott. A törvény erre nem ír korlátott, a képviselő testület ettől többet
és kevesebbet is megállapíthat magának. Teljes önállóságot biztosít a törvény.
Jamrik László: Kérdés? Hozzászólás?
Hozzászólás nem érkezett.
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozta:
50/2014. (X.21.) 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 Nagyközség Képviselő-testülete tagjainak tiszteletdíját 37 500.- Ft/bruttó/hóban
állapítja meg.
Határidő: október 21.
Felelős: Jamrik László polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Bognár Józsefné jegyző

6/SZMSZ módosítás, felülvizsgálat

Jamrik László: Minden önkormányzatnál van SZMSZ, érvényben is van, ennek a módosítására
sor kerül, mert a testület összetételében változás történt. Az SZMSZ-ben eddig is egy
alpolgármester volt a polgármester tesz javaslatot az alpolgármester személyére. Én azt javaslom,
de a többiekkel is megbeszéltük hogy Varga Andrást javaslom alpolgármesternek, hiszen régen
hagyomány volt aki a legtöbb szavazatot kapta az legyen. Az alpolgármester a legtöbb szavazatot
kapta, és már az előző testületnek is tagja volt. Van gyakorlata, tudja hozni a régi döntéseket,
most teljes arculattal a település fejlődéséért fog dolgozni. Én maximálisan megbízok benne.
Javaslom, hogy fogadják el, Varga Andrást alpolgármesternek.
Jamrik László: Kérdés? Hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem érkezett.
A Képviselő-testület 6 igen és 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta:
51/2014. (X. 21.) 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
alpolgármesterének.

Varga

Andrást

megválasztotta

Bag

Nagyközség
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Következő határozat tartalmazza a tiszteletdíjat.
Határidő: azonnal
Felelős: Jamrik László polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Bognár Józsefné jegyző

Jamrik László: Az alpolgármester tiszteletdíjáról megkérem jegyző asszonyt, hogy ismertesse a
testületet.
Bognár Józsefné: Törvény szerint 1 501-10 000 fő lakosságszámú településen 157 045-201 915
Ft-ig terjedhet, lehet, illetve tiszteletdíjának 15%-a költség térítésként megilleti.
Jamrik László: Van –e más javaslat?
Kérdés, vélemény nem érkezett.
A Képviselő-testület 7 igen és szavazattal az alábbi határozatot hozta:
52/2014. (X.21.) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörében
eljárva, az alábbi határozatot hozta:
Az Mötv. 74.§ (1) bekezdés szerint Bagon társadalmi megbízatású alpolgármestert
választott a képviselő-testület.
Mötv. 80 § (1) –(2) bekezdésalapján a tiszteletdíját 157 045 Ft, azaz
egyszázötvenhétezer- negyvenöt forintban állapította meg.
A Mötv. 80 § () bekezdése értelmében az alpolgármester költségtérítésre is jogosult,
amely tiszteletdíjának 15% -a, azaz 23 557 Ft, azaz huszonháromezer - ötszázötvenhét
forint.

Határidő: azonnal
Felelős: Jamrik László polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Bognár Józsefné jegyző

Varga András: Én ezután sem szeretném felvenni a tiszteletdíjat, majd képviselő társaimmal
erről egyeztetve döntünk, mert szeretném felajánlani megfelelő helyre.
Bognár Józsefné : Erről nem most kell nyilatkozni, hanem majd írásban kell benyújtania, a
képviselő-testület felé.
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Jamrik László: 3 bizottságra teszek javaslatot, mert nagyon fontos a munkájuk, a döntések
előkészítése, és a teendők átbeszélése.
Fontos a közbiztonság, erre vonatkozóan lesz egy közbiztonsággal kapcsolatos bizottság,
legalkalmasabb vezetője: Mezőfi Ferenc.
Pénzügyi bizottság: Gyóni János lenne az elnöke. Pénzügyi helyzeten múlik a megvalósítható
tervek jövője. Tisztán kell látnunk a pénzügyek területén. Ha már tudjuk a pénzügyi helyzetet,
utána dönthetünk a további feladatokról.
Még ebben az évben tartunk egy közmeghallgatást, ahol azt szeretnénk ismertetni, ami eddig
történt.
Szeretnénk az önkormányzat teljes átvilágítását, pénzügyi helyzetét is természetesen. Hogy
lássuk a valós helyzetet.
Tényeket akarunk, valós helyzetet, reméljük Önök is támogatnak ebben minket. Nem könnyű
feladat hárul mindenkire. Senki nem fogja kihúzni magát a munkából
Szociális, oktatás, sport kultúra bizottság: erre a feladatra, Katona Ervinre gondoltunk, akit ezzel
a feladattal bíznánk meg. Nem kell őt bemutatnunk, ő onnan származik, ahol súlyos gondok most
is jelen vannak, ő ismeri leginkább ezt a helyzetet. Ismeri a települést, ismeri az embereket. Élő
kapcsolata van az emberekkel. Olyan külsős tagokat szeretnénk választani, akiknek van már
gyakorlatuk, ezen a területen, vagy eddig is nagyon aktív munkát végeztek, és így kiegészítve
nagyon hatékonyan fognak együtt dolgozni. Nem könnyű és nem kényelmes feladat, de majd
együtt megoldjuk ezeket a feladatokat.
Ebben a testületben, tessék bízni, nagyon jó testület, nagyon jól választott a település. Tessék
megnézni, hogy milyen eredmények születtek, nem egy- két különbség van, nem egy-két
szavazaton múlott, ez egy igen jelentős szavazattöbbség, amit ez a csapat elért. És ehhez kérem
az Önök támogatását. Ha van kérdésük szívesen válaszolok.
Kérdés, hozzászólás nem érkezett.
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal megalkotta a
7/2014. (X. 21.) számú Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendeletét, mely
módosítja a 6/2012. (IV.05.) számú önkormányzati rendeletet.
BAG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2014. (X. 21.) számú. rendelete,
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL
mely módosítja a 6/2012. (IV.05.) számú rendeletet

3. szám függelék módosítása
A meglévő 2 bizottság:
Pénzügyi- Ellenőrző, Gazdasági, Vagyongazdálkodási és Településfejlesztési Bizottság
és
Szociális, Egészségügyi, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságok módosulnak.
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Bizottságok száma 3-ra módosult, pontos megnevezésükről a képviselő-testület
később dönt.

Jamrik László: HVB elnökét megkérem, hogy vegye ki Alpolgármesteri esküt
Katona András: Felkérem Alpolgármester Urat, hogy az eskütételhez álljon fel:
Varga András: „Én Varga András becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy
Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait megtartom, és másokkal
megtartatom, alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Bag fejlődésének előmozdítása
érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
ISTEN ENGEM ÚGY SEGÉLJEN!
Jamrik László: Kedves vendégeim, kedves képviselők! Ezzel a hivatalos rész véget ért. Ez a
testület Bagért fog dolgozni, ezt ígérhetem, hiszen egy a célunk fő a település fejlődése. Mindegy,
hogy milyen színű, párttagsága. Nekünk Bag az első. Minden embernek a polgármestere illetve
képviselője akarunk lenni. Szolgálni akarunk, biztos vagyok benne, hogy ez így is lesz.
Köszönöm a figyelmüket és átadom a szót Katona András úrnak.
Katona András: Engedjék meg, hogy a Szavazat Számláló Bizottságok, és a Helyi Választási
Bizottság munkájukat megköszönjem!!
Magam részéről még annyit szeretnék mondani én nem mocskolódom mint egyesek, a választást
megnyertétek, ha nem egyezik a véleményünk, én akkor is magyar, és bagi vagyok!
Köszönöm, hogy itt lehettem!
Jamrik László: Még egyszer megköszönöm a választási bizottságnak, a szavazat számláló
bizottságoknak, az előző testületnek, azoknak akik még előzőleg dolgoztak, a hivatal munkáját
és minden baginak a szavazatát, mi Bagért akarunk dolgozni, alázattal, tisztességgel, nem
mocskolódunk, eddig sem mocskolódtunk, Kérem szépen, hogy pár perc erejéig még maradjanak
itt, hogy együtt lehessünk, és koccintsunk egyet. Köszönöm szépen!
-k.m.f.-

Jamrik László
polgármester

Bognár Józsefné
mb. jegyző

