JEGYZŐKÖNYV

Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal házasságkötő termében 2014. október 30-án 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, Angyal Tamás, Berla Viktor, Hrncsárné Varga Lívia,
Leszák Lászlóné, Tábik Andrásné, Tóth Péter, Veres Zoltánné
Polgármester megnyitja az ülést, köszöntötte a képviselőket és meghívottakat.
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:

Előadó:

1.) Bizottsági tagok, külsős bizottsági tagok megválasztása
és eskütétele

Jamrik László
polgármester

2.) Egyebek

Jamrik László
polgármester

1.)Bizottsági tagok, külsős bizottsági tagok megválasztása és eskütétele
Jamrik László: Köszöntöm a képviselő-testület tagjait, valamint a meghívottakat. Szeretném
ismertetni, hogy a képviselőkkel előzetes egyeztetést követően, és mint már az alakuló ülésen is
elhangzott, 3 bizottságot hozunk létre. Ismertetném a bizottságokat, és a bizottsági tagokat.
Valamint az elnökök személyét is megbeszéltük, és kérem a testületet, hogy ezt fogadjuk is el.
Pénzügyi, településfejlesztési és vagyongazdálkodási bizottság
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Elnöknek Gyóni János – képviselő urat javaslom, továbbiakban tagoknak: Katona Ervin –
képviselő, Mezőfi Ferenc L. képviselő, Sima József – képviselő Hrncsárné Varga Lívia –
külsős tag, Tóth Péter – külsős tag, Veres Zoltánné – külsős tag.
Jogi, ügyrendi és közbiztonsági bizottság
Elnöknek: Mezőfi Ferenc L. – képviselő urat javaslom, továbbiakban Tagok: Deli József –
képviselő, Gyóni János – képviselő, Katona Ervin – képviselő, Angyal Tamás – külsős tag,
Leszák Lászlóné – külsős tag.
Szociális, oktatási és művelődési bizottság
Elnöknek : Katona Ervin – képviselő urat javaslom, továbbiakban tagok: Mezőfi Ferenc L.
képviselő, Sima József – képviselő, Berla Viktor - – külsős tag, Tábik Andrásné – külsős tag
Jamrik László: Amennyiben elfogadják a javaslatomat, kérem, szavazzunk!
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal megalkotta a
9/2014. (X. 30.) számú Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendeletét, mely
módosítja a 6/2012. (IV.05.) számú önkormányzati rendeletet.
BAG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2014. (X. 30.) számú. rendelete,
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL
mely módosítja a 6/2012. (IV.05.) számú rendeletet
3. szám függelék módosítása
Pénzügyi, településfejlesztési és vagyongazdálkodási bizottság
Elnök: Gyóni János - képviselő
Tagok: Katona Ervin - képviselő
Mezőfi Ferenc L. - képviselő
Sima József – képviselő
Hrncsárné Varga Lívia – külsős tag
Tóth Péter – külsős tag
Veres Zoltánné – külsős tag
Jogi, ügyrendi és közbiztonsági bizottság
Elnök: Mezőfi Ferenc L. - képviselő
Tagok: Deli József - képviselő
Gyóni János - képviselő
Katona Ervin - képviselő
Angyal Tamás – külsős tag
Leszák Lászlóné – külsős tag
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Szociális, oktatási és művelődési bizottság
Elnök: Katona Ervin - képviselő
Tagok: Mezőfi Ferenc L. - képviselő
Sima József - képviselő
Berla Viktor - – külsős tag
Tábik Andrásné – külsős tag
Jamrik László: Fontos a közrend és közbiztonság. Nagyon szomorú vagyok hogy a KMB-s iroda
megszüntetésre került. Fontos, hogy kialakításra kerüljön újra egy KMB-s iroda. Itt mindig is
szolgált KMB-s.
Külsős bizottsági tagoknak a kiválasztása során fontos, volt, hogy ismerik a település, és minden
lakóját. Nincs pártpolitizálás, a település nyugalma az elsődleges. Az alpolgármester
személyében döntés azért Varga Andrásra esett, mert a legtöbb szavazatot kapta, és tagja volt már
az előző testületnek, még ha el is volt nyomva.
Szeretnélek megkérni mindenkit, hogy adjátok meg az elérhetőségeteket, telefonszámot és email
címet.

Jamrik László: Megkérem a külsős bizottsági tagokat, hogy álljanak fel és tegyék meg a
bizottsági munkájukhoz szükséges esküt
Képviselők:„Én ………………………becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy
Magyarországhoz és annak alaptörvényhez hű leszek, jogszabályait megtartom, és másokkal
megtartatom, bizottsági tisztségemből eredő feladataimat Bag település fejlődésének
előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára
gyakorlom.
ISTEN ENGEM ÚGY SEGÉLJEN!
Esküokmányok aláírása.

2.)Egyebek
Jamrik László: Az egyebekben 3 előterjesztés van, amiben döntenünk kell.
Az első előterjesztés a volt polgármester illetménye, melyet jóvá kell hagynunk. Kérem, hogy az
újságban is jelenjen meg, hogy mi mennyit kapunk, és mennyit javadalmazásban és
költségtérítésben részesült az előző polgármester. 3 hónapot javaslok, mert kevés időt töltött itt
polgármesterként. A ki nem vett szabadsága 41 nap.
Gyóni János: Honnan jöttek ki ezek az összegek.
Jamrik László: Nyilvántartásból, és illetménye és költségtérítése időarányosan került
megállapításra október 12-ig. Távolléti díjat is kell neki fizetni.
Mezőfi Ferenc: Törvény szabályozza, hogy 1 havi illetményben részesül, mivel védett korban
van. Jegyzőnőtől kérdezem, mennyi szabadság járt Tóth Gábornak? Vagy ennyit nem vett ki?
Érdekes, visszanyalt a fagyi. Fölhívnám az újságíró figyelmét, hogy ez feltétlenül kerüljön bele
az újságba.
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A képviselő testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
53/2014. (X. 30.) 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 az alábbi illetményeket fogadta el
Tóth Gábor volt polgármester 2014.10.12.-i jogviszonya megszűnésével .
Illetménye 14. X. 12-ig:
3 havi végkielégítés:
41 nap szabadság:
Ktg. Térítés 14. X. 12 -ig:
Távolléti díj:

168 000.- Ft (Br.)
1 449 000.- Ft (Br.)
900 136.- Ft (Br.)
58 000.- Ft (Br.)
460 976.- Ft (Br.)

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

2/
Jamrik László: települési képviselők költségtérítése, és tiszteletdíjáról szóló rendelet a
következő témánk.
Bognár Józsefné - tájékoztatta a képviselőket az előterjesztés szerint. Valamint a törvényi
tájékoztatást is ismertette.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta a 10/2014. (X. 30.) a
települési képviselők költségtérítéséről szóló rendeletet
Bag Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az 2011 évi CLXXXIX. törvény
35. §. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján az önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról és egyéb juttatásairól a következő rendeletet alkotja:
1. §.
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(1) Az önkormányzati rendelet hatálya kiterjed a települési képviselőkre, bizottságok
képviselő-, valamint a bizottságok nem képviselő tagjaira.
(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a polgármesterre, akinek járandóságairól a képviselőtestület az 2011 évi CLXXXIX tv. alapján külön rendelkezik.
2. §
(1) Az alpolgármesternek és a képviselőknek a képviselő-testület képviseletében vagy
megbízásából végzett tevékenységgel összefüggő, általa előlegezett, számlával igazolt
szükséges költségét meg kell téríteni. A képviselői költségek kifizetését a polgármester
engedélyezi.
(2) Az alpolgármester részére az illetményének/ tiszteletdíjának 15%-nak megfelelő
költségtérítés illeti meg.
(3) A bizottságok nem települési képviselő tagjait is megilleti a munkájukkal
kapcsolatban tiszteletdíj, melynek összege bruttó:15.000,-Ft /hó.
(4) Az eseti megbízás teljesítésekor felmerülő költségek megtérítéséről a megbízóval
igazoltatott elszámolás alapján a Polgármesteri Hivatal gondoskodik.
3. §

(1) A képviselő-testület a testületi tagok tiszteletdíját egységesen bruttó 37.500,- Ft
összegben állapítja meg havonta.
4. §

(1) A R. 2. és 3. §-ában részletezett költségtérítést és tiszteletdíjat a polgármesteri hivatal
számolja el és gondoskodik azok kifizetéséről.

(2) A R. 2. §-ában meghatározott eseti elszámolás benyújtásakor a megbízott kérheti a
soron kívüli megtérítést. Ez esetben a kifizetésnek 8 napon belül meg kell történnie.
5.

§.

(1) A képviselő-testület évente a költségvetési rendelet megalkotásakor felülvizsgálja e
rendeletet.
(2) A juttatás elszámolását és kifizetését a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság félévenként
ellenőrzi.
Határidő: azonnal
Felelős: Jamrik László polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Bognár Józsefné jegyző

3/
Bognár Józsefné: 3. pont az egyebekben a Polgármesteri Hivatal ügyrendje. Kötelező a hivatal
és tisztségviselők ügyfélfogadását meghatározni. A hivatal munkaidejét módosítani szükséges,
mert a hétfői 18 óráig lévő ügyfélfogadás nem kell, teljesen szükségtelen. Dolgozókat is
megkérdezve és polgármester úrral is egyeztetve a reggel ½ 8-as kezdés talán kedvezőbb lenne.
-Tájékoztatta a jegyzőnő az előterjesztés szerinti ügyrendet.
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Bognár Józsefné: célszerű a polgármesternek, alpolgármesternek és a jegyzőnek egy időben
tartani a félfogadást, hogy egyszerre tudjanak ügyet intézni, és egymás dolgában segítséget adni.
Esetleges problémákat együttesen lehet megoldani. Meglehet határozni ha a lakosság úgy
kívánja, hogy a képviselőknek is legyen ügyfélfogadása. Ez nem azt jelenti, hogy csak ekkor
lehet bejönni, ha előre egyeztet időpontot, akkor bármikor fogadnánk.
Szükséges lesz egy SZMSZ-t létrehozni a Polgármesteri Hivatalnak, és ez csak tűzoltó jelleggel
készült. Addig is működni kell!
Jamrik László: kérdés, észrevétel.
Kérdés, észrevétel nem érkezett

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal megalkotta a
10/2014. (X. 30.) számú Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendeletét,
mely módosítja a 6/2012. (IV.05.) számú önkormányzati rendeletet.
BAG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
11/2014. (X. 30.) számú. rendelete,
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL
mely módosítja a 6/2012. (IV.05.) számú rendeletet
BAG NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ÜGYRENDJE
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
/továbbiakban Mötv./, illetve a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló helyi rendelet figyelembe vételével a Polgármesteri Hivatal
ügyrendjét az alábbi tartalommal veszi tudomásul.
I. A polgármesteri Hivatal jogállása, általános rendelkezések
1./ A hivatal a Képviselő-testület által létrehozott polgármester által irányított és a
jegyző által vezetett egységes szervezet az önkormányzat működésével, valamint az
államigazgatási ügyek döntésre történő előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos
feladatok ellátására.
2./ A polgármester a hivatal irányítását a jegyző útján látja el. A szervezetet a jegyző
vezeti, képviseli külső kapcsolataiban és meghatározza a hivatal munkáját. A jegyző és a
hivatali ügyintéző hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyekre a polgármester irányítási
joga nem terjed ki.
3./ A hivatal saját költségvetési előirányzata körében önálló költségvetési szerv.
4./ A hivatal megnevezése, székhelye:
Bagi Polgármesteri Hivatal
2191 Bag, Szent Imre út 52.
5./ A hivatal alapvető feladatai:
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- A polgármester irányításával közreműködik az önkormányzat munkájának
szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában.
- A jegyző vezetésével döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó
önkormányzati hatósági és államigazgatási ügyeket, közreműködik azok
végrehajtásában.
- A polgármester irányításával részt vesz - honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófaelhárítási ügyekben - az országos államigazgatási feladatok helyi végrehajtásában.
- Döntésre előkészíti a jegyző hatáskörébe utalt ügyeket, közreműködik azok
végrehajtásában.
II. A hivatal belső szervezeti felépítése
1./ A hivatal dolgozóinak létszámát - a képviselő-testület által meghatározott
költségvetési fedezeten belül - a jegyző egyetértésével - a polgármester állapítja meg.
2./ A hivatal egységes, belső szervezeti tagozódás nélküli.
3./ A munkaköri leírások elkészítése, folyamatos karbantartása a jegyző feladata.
III. A helyettesítés és kiadmányozás rendje
1./ A jegyzőt távollétében vagy akadályoztatása esetén – beszámolási kötelezettség
mellett – az általa kijelölt ügyintéző helyettesíti.
2./ A hivatal dolgozóinak helyettesítési rendje a munkaköri leírásban kerül
szabályozásra.
3./ A polgármesteri hivatal feladatai ellátása során a kiadmányozási jogot a jegyző
gyakorolja.
4./ A kötelezettségvállalás/ellenjegyzés, utalványozás/érvényesítés rendjét külön
pénzügyi ügyrend szabályozza.
IV. A Hivatal működése
1./ A munkarend
A Hivatal dolgozóinak munkaideje heti 40 óra.
- hétfőn
- kedden, szerdán, csütörtökön
- pénteken

7.30 - 16.30 óráig
7.30 - 16.00 óráig
7.30 - 13.00 óráig

A köztisztviselő részére a munkaidőn belül – a munkavégzés megszakításával – napi 30
perc munkaközi szünetet kell biztosítani. A munkaközi szünet 12.00-13.00 óráig tartó
időtartamon belül lehet igénybe venni. Az egyes köztisztviselők munkaközi szünetét úgy
kell ütemezni, hogy az a Hivatal működésében fennakadást ne eredményezzen.
Indokolt esetben túlmunka is elrendelhető a Közszolgálati szabályzatban foglaltak
alapján. Túlmunkavégzés esetén a szabadidőt a jegyző engedélyezi.
2./ ügyfélfogadási rend:
A hivatal ügyfélfogadási rendje
- hétfőn
- szerdán

13.00 - 16.00 óráig
8.00 - 12.00 óráig
13.00 - 15.00 óráig
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- pénteken

8.00 - 12.00 óráig

b./ A polgármester ügyfélfogadási rendje:
Minden hétfőn 13.00 - 16.00 óráig
Az alpolgármester ügyfélfogadási rendje:
Minden hétfőn 13.00 - 16.00 óráig
A jegyző ügyfélfogadási rendje:
Minden hétfőn 13.00 - 16.00 óráig
c./ A település képviselőit soron kívül, bármikor munkaidőben, az önkormányzat
intézményeinek vezetőit ügyfélfogadási időn kívül - egyeztetés szerint – is fogadni kell.
V. Munkáltatói jogok gyakorlása
A Polgármesteri Hivatal közszolgálati jogviszonyban álló dolgozói tekintetében a
munkáltatói jogokat a jegyző gyakorolja.
A kinevezéshez, vezetői megbízáshoz, felmentéshez, a vezetői megbízás
visszavonásához, a köztisztviselők illetményének meghatározásához, jutalmazáshoz - a
polgármester által meghatározott körben - a polgármester egyetértése szükséges. Ezen
kívül a köztisztviselő anyagi – és fegyelmi felelősségre vonásához is szükséges a
polgármester egyetértése.
Határidő: azonnal
Felelős: Jamrik László polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Bognár Józsefné jegyző

4./
Jamrik László: Megkaptátok a vagyonnyilatkozathoz szükséges nyomtatványokat.
Bognár Józsefné: 2 példányban kell kitölteni a képviselő-testületnek az egy háztartásban
élőknek. Annak a bizottságnak kell benyújtani, aki ennek az ellenőrzési feladatát ellátja, és
átveszi a képviselőktől. Erre mindenkinek 30 napja van.
Jamrik László: Ez a jogi, ügyrendi bizottság lesz, Mezőfi Ferenc az illetékese.
Mezőfi Ferenc: Igen, én leszek az illetékes. Kérdés, hogy a 30 nap mikortól számítódik?
Bognár Józsefné: Választástól. Azokra kell kitölteni, akikkel egy háztartásban élnek, ha be is
van jelentve az ingatlanba, nyilatkozzon arról, hogy nem élnek egy háztartásban. Szükséges még
a nullás igazolás, amit a NAV honlapon keresztül kell lekérni.
Mezőfi Ferenc: Azaz akkor november 12-ig be kell érkeznie. Akkor szeretném megkérdezni,
hogy mikor lehet összehívni a bizottságot, ennek összehívására milyen intervallum van? Mert
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szeretném, ha november 10-én megtartanánk a jogi, ügyrendi és közbiztonsági bizottság első
ülését. 1 hét elég lesz hogy kitöltsétek?
Bognár Józsefné: Nem bonyolult a kitöltése, könnyen kitölthető. Minden oldalt alá kell írni.
- A képviselők jelezték, hogy addigra elkészítik a nyilatkozatokat.
Gyóni János: Mi már beszéltünk arról, hogy a kevesebb levelezés érdekében, és a gyorsabb
információ eljutás érdekében, főleg ha fontos téma van, valaki elküldhetné, figyelmeztetéseket
email-ben, vagy felhívna. Mindenkinek millió dolga van, és ez célszerű lenne. Mindenki
rendelkezik email címmel, Katona Ervint kivéve, de az gyorsan megoldható.
Jamrik László: Azaz elképzelés merült fel egy beszélgetés során, hogy jó volna csökkenteni a
papírok mennyiségét, a hivatalnak is kevesebbe kerülne. De ehhez az szükséges, hogy
mindenkinek legyen email címe, és internet hozzáférése. Ha már látjuk az anyagi helyzetünket,
akkor gondolkodhatnánk laptopok megvásárlásában, ami megkönnyítené a munkánkat. A
kampány idején 40 millió Ft-ról tájékoztatták a bagiakat. Sajnos csak 11 millió Ft volt a
számlánkon a hivatal átadásakor a banki egyenlegből ez tisztán látszódott. Ha már látunk
tényeket, akkor szeretném tájékoztatni a lakosságot. Szeretném ha megjelenne az újságban, a
félfogadási rend, ez eljutna mindenkihez, és a javadalmazásokkal kapcsolatos összegek.
Mezőfi Ferenc: Jegyzőnő! A nyilatkozatok átvétele pontosan hogyan történik?
Bognár Józsefné: 2-2 példányban kell kitölteni. A bizottság átveszi, lepecsételi, és 1 példányt
visszaad, a másik itt marad. 1 évre szólóan kell megtenni a nyilatkozatot.
Jamrik László: Tegnap előtt hívott Vécsey László képviselő úr, és mondta, hogy a szociális
tüzifa programban nyertünk 1 049 050 Ft-ot. Hamarosan írásban is értesítenek. Erre a bizottság
akkor készüljön fel.
Jamrik László: Ha más megbeszélni valónk nincs, akkor én megköszönöm a mai munkátokat, az
egész heti munkátokat. Az ülést bezárom.
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