JEGYZŐKÖNYV

Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal házasságkötő termében 2014. november 27-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,
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.) Galga-menti Társuláshoz meghatalmazás

Jamrik László
polgármester

2.) Tájékoztató az előző testületi ülés óta eltelt időszakról

Jamrik László
polgármester

3.) Bag Nagyközség Önkormányzatának
III. negyedéves pénzügyi tájékoztatója

Gyóni János
bizottság elnöke

4.) Bag Nagyközség Önkormányzatának 1/2014. (II.05.) számú
Költségvetési Rendelet módosítása

Gyóni János
bizottság elnöke

5.) Szemétszállítási szerződés megtárgyalása 2015. évre

Jamrik László
polgármester

6.) Intézményi étkeztetés felülvizsgálata és szolgáltatói szerződés
megtárgyalása

Jamrik László
polgármester

7.) Bag Nagyközség Önkormányzat Belső ellenőrzés tervezete
2015. évre

Bognár Józsefné
jegyző

8.) Javaslat, célirányos belső ellenőrzés továbbfolytatására

Gyóni János
bizottság elnöke
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9.) Bag Nagyközség hó eltakarítási szerződés
megtárgyalása 2014/15. téli időszakára

Gyóni János
bizottság elnöke

10.) Iglice Napközi Otthonos Óvoda munkaterve 2014/15. évre

Bognár Józsefné
jegyző

11.) Bagi Arany János Iskola igazgatójának további megbízatásának
véleményezése

Jamrik László
polgármester

12.) 600 hrsz. (sarki kocsma) ingatlan elidegenítési tilalma

Jamrik László
polgármester

13.) Közmeghallgatás időpontjának megtárgyalása

Jamrik László
polgármester

14.) dr Klausmann Kornél Ügyvédi Irodával kötött szerződés
felmondása

Jamrik László
polgármester

15.) 10/2007.(II.15.) sz. képviselő testületi határozat szerinti
Bagi Újság szerkesztésének felmondása

Jamrik László
polgármester

16.) Egyebek

Jamrik László
polgármester

1.) Galga-menti Társuláshoz meghatalmazás
Jamrik László: Mindenki megkapta az írásos anyagot. Ez egy működő társaság, a testület
összetételében történt változás miatt szükséges.
Jamrik László: Amennyiben elfogadják a javaslatomat, kérem, szavazzunk!

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
54/2014. (X.30.) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörében
eljárva, az alábbi határozatot hozta:
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Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete meghatalmazza Jamrik László
polgármestert, hogy a Galga-menti Társulás ülésén a képviselő-testület nevében teljes
körrel eljárjon, és szavazati joggal felhatalmazza.

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

2.) Tájékoztató az előző testületi ülés óta eltelt időszakról
Jamrik László: Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Önkormányzati Társulatnál tagok vagyunk, ennek a tagdíja évek óta nem
került kifizetésre. Tanúként voltam beidézve a bíróságra. Mintegy 6,5 millió Ft összeg,
követelésük van velünk szembe, amit az előző önkormányzat nem fizetett meg, ezért került sor
peresítésre. Én kértem a bíróságtól, hogy napoljuk el a tárgyalást, ezt elfogadták. Tegnap voltam
a Társulati ülésen, Gémesi György bejelentette, hogy visszavonták ellenünk a feljelentést, és
meg tudunk majd állapodni, a tagdíj kifizetésében, és hogy kamatot is elengedik.
2014. október 16-án megtörtént a Hivatal átadása. Jelen volt Gyóni János és Varga András
képviselő úr. Jegyzőkönyv készült, átadásra kerültek iratok, de azt nem lehet tőlünk számon
kérni, hogy minden számlát utólagosan kifogásoljunk. Azóta is történt olyan számla kifizetésünk,
amit még az előző testület rendelt meg. Pl. az újság nyomdai költsége, ami 100 000 Ft költséget
jelent, valamint készült 4 újság, ami az előző önkormányzatot értékelte, főleg a polgármestert. Mi
nem kaptunk lehetőséget, bemutatkozásra, hogy néhány gondolatot megosszunk lakossággal, nem
írhattuk le mi a szándékunk, pedig törvény írja elő.
2014. október 21-én tartottuk az alakuló ülést. 3 bizottságot hoztunk létre, Varga Andrást
választottuk meg alpolgármesternek. Utána a Hősök terén koszorúztunk, 1956. október 23.
emlékére.
2014. október 22-én a művelődési házban tartottunk megemlékezést, 1956-ról. A műsorban részt
vett a Muharay Elemér Népművészeti Egyesület, Albert Márton, Volter Domonkos verset
mondott, nagyon szép műsor volt.
Október 29-én Galgamácsán polgármesterek vettünk részt, mivel a választások után történt
személyi változások miatt újra kellet választani társulat elnökét. Galga-menti Víziközmű
Beruházást Lebonyolító és Működtető (Üzemeltető) Társulás szennyvízhálózat bővítése
megvalósult.
Október 30-án a testület, tájékoztatást kapott a geotermikus pályázatról, kivitelezési helyzetéről.
Nagyon nagy hiányosságokat tapasztaltunk, szomorú tapasztalatunk van. Helyszíni szemlét is
tartottunk. Az átadás hiába történt meg, nem működik jól a fűtés. Jegyzőkönyvet készítettünk, de
a hiányosságok a mai napig nem valósultak meg. Azóta is szinte naponta foglalkozunk vele, de
nem haladunk előre.
DAKÖV Kft november 11-én taggyűlést tartott, és tájékoztatás történt az új polgármesterek
részére.
November 12-én a Pest Megyei Kormányhivatalban volt egy közfoglalkoztatással kapcsolatos
értekezlet. 2014. évről tartottak tájékoztatást, és a jövő évi tervekről is szó esett. Azt el kell
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mondanom, hogy saját tapasztalat, hogy a tél folyamán induló iskoláztatást, nem vállalják az
emberek, pedig ezért pénzt kapnának. Sokan a munkát sem vállalják. Kifogásokat keresnek, hogy
ilyen-olyan munkát nem tudnak ellátni, és meg akarják szabni, hogy mit akarnak dolgozni.
Minden területről igyekszünk informálódni. Találkoztam az iskolában a pedagógusokkal is.
Elmondták gondjaikat, bajaikat. Épület felújítást, és technikai személyzetet kértek.
November 14-én a Gödöllő Környéki Turisztikai Egyesület ülésén vettem részt.
November 15-én a Muharay Népművészeti Egyesület kihelyezett műhely munkát tartott.
November 19-én ismételten találkozott tartottunk a pályázatban résztvevőkkel. Az első találkozó
óta sem történt változás, a hiánypótlás nem történt meg. Újra készült jegyzőkönyv.
November 22-én a Szent Rita Karitasz és a Plébános Úr szervezésében az időkorúakat
ünnepeltük, egy nívós műsor keretében. Köszönöm szervezőknek.
Tegnap volt az Észak-Kelet Pest Megyei Hulladékgazdálkodási Társulat ülése. Gémesi György
személyében újra választottuk az elnököt. Nagyon nehéz helyzetben van, mivel a rezsicsökkentés
anyagi nehézségeket okoz.
Galga-mente és Leader Egyesületnek is volt ülése. Évi tagdíjunkat ott sem fizettük be, de
megígértem, hogy ezt pótoljuk. Továbbra is tagjai szeretnénk lenni.
Gyóni János: Tájékoztatni szeretném a lakosságot, a pályázatról, hogy mindenki világosan
lásson. A fűtés nem működik, átadó ünnepséget megtartották. Adott egy 40 napos határidőt az
előző testület. Azt el kell mondani, hogy a képviselő – testület tagjai ezzel a pályázattal
foglalkoztak a legtöbbet. Próbálunk képbe kerülni. Csak az óvodát vettük át feltételes módba.
Ígéretet kaptunk, de nem tudjuk a mai napig használni ezt a fűtést. Pénzügyi vonzata is lesz.
Jamrik László: Nagyon örülök neki, hogy mindenki egyöntetűen részt kíván venni ebben
dologba, és mindenki szeretné minél előbb megoldani ezt a helyzetet. EU-s forrásról van szó,
könnyen el lehet csúszni. Ezt nem szeretnénk. Nem áll rendelkezésre több száz millió Ft, hogy
visszafizessük a projekt összegét. Nem volt kellemes hangulata ezeknek az egyeztetéseknek. Mi
tisztességes munkát kérünk, nem kifogásokat. A lehető legjobbat szeretnénk a településnek.
Mezőfi Ferenc: Napi 230 ezer Ft-os kötbér ketyeg már 6 napja, az egyetlen jogi lehetőség a
kezünkben, amit ki is használunk.
3.) Bag Nagyközség Önkormányzatának III. negyedéves pénzügyi tájékoztatója
4.) Bag Nagyközség Önkormányzatának 1/2014. (II.05.) számú Költségvetési Rendelet
módosítása
Gyóni János: 3. és a 4. napi rendi pontot a bizottság megtárgyalta és elfogadásra is javasolja, a
mellékelt pénzügyi anyagok szerint.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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55/2014. (XI.27.) 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:
1)A Képviselő-testület elfogadta
gazdálkodásának beszámolóját.

a 2014. III. negyedévi költségvetési

év

2) 2014. január 01. és szeptember 30. között pótelőirányzatként biztosított normatívák
és a pályázat útján elnyert támogatás miatt a 4/2014. (X.02.) számú költségvetési
rendelet 1 paragrafusában megállapított
−
e Ft-tal
−
e Ft-tal

kiadási főösszeget

204 421

bevételi főösszeget

204 421

a képviselő testület megemeli, így a módosított
kiadási főösszegét
melyből: működési:
felhalmozási:

670 567 e Ft-ban,
479 459 e Ft
191 108 e Ft

bevételi főösszegét
melyből: működési
felhalmozási:

670 567 e Ft-ban
489 411 e Ft
181 156 e Ft
állapítja meg.

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

5.) Szemétszállítási szerződés megtárgyalása 2015. évre
Jamrik László: Zöld Híd társulat tagja vagyunk ugyan, de csak az előző testület tudná
megmondani, hogy miért nem velük van szerződésünk. A Katasztrófa Védelem közbe lépett és
szigorúan ellenőrzi az önkormányzatokat, hogy van –e érvényes szerződésük hulladékszállításra.
Hatvani céggel van érvényes szerződésünk. A Hatvani szolgáltató kedvezőbb ajánlatot adott,
mint a Zöld Híd, habár ott lenne a helyünk. De a lakosságot nem szeretnénk évi több ezer Ft-tal
megterhelni, ezért remélem, egyetért azzal mindenki, hogy a mostani szolgáltatóval kössünk
szerződést a 2015. évre.
Gyóni János: Azt szeretném azért elmondani, hogy Zöld Hídat 99 önkormányzat alapította annak
idején, és bár most a lakosságra nem terhelünk több fizetési kötelezettséget, de ezt az
önkormányzatnak meg kell fizetni, ami most 5,5 millió Ft. Ezt majd tisztázni kell, mert nem a
teljes összeget fizeti a lakosság. Egy részét a lakos, de hozzájárul az önkormányzat is.
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Deli József: Hatvan és Térsége Hulladék Gazdálkodási Társulás Magyarország egyik, és legelső
olyan társulása, ami igen modern technikával lát el, és fejleszti a szolgáltatást. Ezt szeretnék majd
az összes társaságnál bevezetni. Ez a társulat lesz fejlesztve a továbbiakban. Szerintem jó
választás.
A Képviselő-testület 7 igen és szavazattal az alábbi határozatot hozta:
56/2014. (XI. 27..) 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 Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű
Társaság (székhelye: 3000 Hatvan, Tarjáni út 3., cg.száma: 10-09-03360, adószáma:
24183219-2-10) tagja hulladékgazdálkodási feladatok ellátása céljából közszolgáltatási
szerződést köt a nonprofit közhasznú gazdasági társasággal jelen határozati javaslat
mellékletét képező szerződés szerinti tartalommal 2015. január 1. napjától 2015.
december 31. napjáig tartó határozott időtartamra.
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét
képező közszolgáltatási szerződés szövegét elfogadja, és felhatalmazza Bag
Nagyközség polgármesterét a közszolgáltatási szerződés aláírására.

6.) Intézményi étkeztetés felülvizsgálata és szolgáltatói szerződés megtárgyalása
Jamrik László: December végén lejár a szerződésünk a vállalkozóval. Ellentétes dolgokat
hallottam a konyhával kapcsolatban. Nem megfelelő az étel minősége és a mennyiség sem
elegendő. Azt is tudom, hogy amikor nem ők főztek, sokkal többen vittek az előző vállalkozótól
ebédet. Idősebbek főként, akiknek nagy segítség lenne. De a minősége miatt nem veszik igénybe
a szolgáltatást. Döntenünk kellene, hogy mi legyen a jövőben. Pályáztatnunk kellene, de addig is
meg kell hosszabbítanunk a mostani szerződést, hogy az ellátás biztosított legyen.
Mezőfi Ferenc: Sok kisgyermekes család panaszkodik az étel minőségére. Jó lenne
pályáztatnunk.
Gyóni János: Fontos lenne a pályázatban, hogy az idősebbek igényét is ki lehessen elégíteni.
Fontos szempont legyen majd a pályázatban a felnőtt étkezés is.
Jamrik László: Sok mindent bele lehetne írni, hogy bagiakat foglalkoztasson, időseket
étkeztetése. Ezen szempontok szerint. Időpontnak mit jelöljünk.
Bognár Józsefné: Júniusig legyen ez a szerződés meghosszabítva, és márciusban ki lehet írni a
pályázatot.
A képviselő testület 7 igen szavazattal
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57/2014. (XI. 27.) 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:
1. 2014. 12. 31-én lejár a szerződés az Ever-Food Kft-vel, ezt a képviselő-testület
meghosszabbítja 2015. 06. 30-ig változatlan feltételekkel. A szerződés
meghosszabbítására a képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert.
2. A képviselő-testület pályázatot ír ki 2015/16. tanévre intézményi étkeztetés és
óvoda konyha-üzemeltetésre, pályázat kiírása legkésőbb 2015. március 31-ig.
Határidő: azonnal
Felelős: Jamrik László polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Bognár Józsefné mb. jegyző
7.) Bag Nagyközség Önkormányzat Belső ellenőrzés tervezete
8.) Javaslat, célirányos belső ellenőrzés továbbfolytatására
Bognár Józsefné törvényi tájékoztatást tartott, valamint az írásbeli anyag szerint a Vincent
Auditor Kft ellenőrzési területeit ismertette. Ki kell választani, hogy milyen terület legyen
ellenőrizve, ez egységenként 1-200 e Ft.
Mezőfi Ferenc: Meg kell nézni, hogy mi a legfontosabb, de ha 10 pontot jelölnénk meg, az is
kevés lenne. Nagyon meg kell fontolni.
Gyóni János: Bizottságnak előbb ezt meg kellene tárgyalnia. Nem kerül sokba, de hatékony.
Gyóni János: Javaslom a belső ellenőrzés folytatását is mindenképp. Utána kell néznünk sok
dolognak, főleg a beruházásnak. Szeretnénk tisztázni, hogy mi zajlott itt.
Varga András: Mindenképpen támogatom Jánost. A volt jegyző és a volt polgármester is félre
vezetett. Megígértük a falunak, hogy tiszta vizet öntünk a pohárba.
Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
58/2014. (XI. 27.) 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:
Vincent Auditor Kft. által megadott ellenőrzési pontjait, a bizottság előzetesen tárgyalja
meg.
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A Képviselő-testület a pénzügyi belső ellenőrzés továbbfolytatását kéri, és támogatja,
célirányosan a következő PTV ülésen javaslatot tesznek az ellenőrzés témájára.
Határidő: azonnal
Felelős: Jamrik László polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Bognár Józsefné mb. jegyző, pénzügyi bizottság

9.) Bag Nagyközség hó eltakarítási szerződés megtárgyalás 2014/15. téli időszakára
Gyóni János: A pénzügyi bizottság megtárgyalta a hó eltakarítási ajánlatokat. Klenovszki Zoltán
és Rákóczi Péter ajánlata mellé, kértünk még be újabb ajánlatot. A beérkezett Mezőbag Kft,
ajánlatát megismertük. A Mezőbag Kft. ajánlatát javaslom elfogadásra az előterjesztés szerint.
Fontos, hogy jó műszaki háttérrel is rendelkeznek.
A Képviselő-testület 7 igen és szavazattal az alábbi határozatot hozta:
59/2014. (XI. 27..) 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 Önkormányzata felhatalmazza a polgármestert, hogy a
MEZŐBAG Kft.-t, nettó: 7.500.- Ft/óra (bruttó: 9.525.- Ft/óra) összegért, készenléti
díj nélkül, 2014.12.01-től 2015.03.31-ig Bag Nagyközség területén a közterületek
hó eltakarítási munkákra szerződést kössön. A szerződés április végéig - ha
szükséges - változatlan feltételekkel meghosszabbítható. A fenti vállalási ár hétvégi
és éjjeli munkavégzés esetén is érvényes.
Határidő: azonnal
Felelős: Jamrik László polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Bognár Józsefné mb. jegyző, pénzügy
10.) Iglice Napközi Otthonos Óvoda munkaterve 2014/15. évre
Jamrik László: átadom a szót a jegyzőnek.
Bognár Józsefné: Ez a munkaterv már szeptemberben elkészült, de nem került véleményezésre a
testület által. Ezt már szeptember végén meg kellett volna tárgyalni.
A Képviselő-testület 7 igen és szavazattal az alábbi határozatot hozta:
60/2014. (XI. 27..) Képviselő-testületi határozat

9
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörében
eljárva, az alábbi határozatot hozta:
Bag Nagyközség Önkormányzata elfogadta az Iglice Napközi Otthonos Óvoda
munkatervét.
Határidő: azonnal
Felelős: Jamrik László polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Bognár Józsefné mb. jegyző, pénzügy
11.) Bagi Arany János Iskola igazgatójának további megbízatásának véleményezése
Jamrik László: A feladat véleményeznünk kell a jelenlegi iskolaigazgató munkáját. A hozzánk
érkezett levél szerint, december 5-ig kell határozatban döntenünk. Most 4 órakor eljutott hozzánk
a nevelőtestület döntése, mely szerint 31 főből, 21-en igennel szavaztak, 10 fő pedig nem
támogatja, Szásziné Győri Éva további megbízatását. 2 fő nem volt jelen a szavazásnál. 1
szavazat híján nincs meg a nevelőtestület 2/3-os többsége.
Mezőfi Ferenc: Felelősséggel nem tudunk dönteni, mivel mi nem ismerjük a munkáját.
Deli József: Azok véleményét tolmácsolom, akikkel beszéltem, javasolják, hogy maradjon.
Katona Ervin: Gyakorlott szülőként, saját tapasztatból mondom, és támogatom a további
megbízatását.
Jamrik László: Mi a bagiak foglalkoztatását szeretnénk, de nem volt olyan bagi aki ezt vállalta
volna. Én beszélgettem bagiakkal, nincs aki vállalja közülük. Az elmondottak szerint támogatják,
hogy maradjon, és javaslom, hogy támogassuk mi is a további megbízatását.
A Képviselő-testület 7 igen és szavazattal az alábbi határozatot hozta:
61/2014. (XI. 27..) 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 Önkormányzata javasolja, és támogatja Szásziné Győri Éva, a Bagi
Arany János Általános Iskola igazgatójának további 5 évre szóló vezetői
megbízatását.
Határidő: azonnal
Felelős: Jamrik László polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Bognár Józsefné mb. jegyző, pénzügy
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12.) 600 hrsz. (sarki kocsma) ingatlan elidegenítési tilalma
Jamrik László: Biztos mindenki tudja, hogy melyik épületről van szó. Tudjuk, hogy milyen
nehézségek árán lett meg ez az épület. Ez által vannak kötelezettségeink. Nincs is szándékunkban
értékesíteni, sőt inkább gyarapítani szeretnénk az önkormányzati ingatlanok számát. A
közmunkások ebbe az épületbe lesznek elhelyezve. Kicsit megpróbáljuk felújítani, kipofozni.
A Képviselő-testület 7 igen és szavazattal az alábbi határozatot hozta:
61/2014. (XI. 27..) 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 Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a
103/2010 (I. 27.) NVT számú határozattal Bag Nagyközség Önkormányzat
tulajdonába került, Bag 600-as hrsz.-ú, 8.600.000.- Ft forgalmi értékű ingatlant az
átvételtől számított 15 évig nem idegenítheti el, azaz nem köthet olyan
megállapodást (pl. ajándékozás), illetve nem végezhet semmilyen olyan tranzakciót
(pl. apportálás), melynek eredményeképpen az ingatlan kikerül az Önkormányzat
tulajdonából. Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi,
hogy ez az időpont 2025.03.18-án jár le.
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy nyilatkozik, hogy az
ingatlanátadási szerződésben foglalt átvevői vállalást teljesítette, az ingatlant nem
idegenítette el, nem kötött olyan megállapodást (pl. ajándékozás), és nem végzett
semmilyen olyan tranzakciót (pl. apportálás), melynek eredményeképpen az ingatlan
kikerült volna az Önkormányzat tulajdonából, így az azóta is Bag Nagyközség
Önkormányzatának tulajdonát képezi. Nyilatkozza továbbá, hogy a szerződés I.3.
pontjában meghatározott feladat, miszerint az ingatlant az önkormányzat intézmény
alapítására (polgármesteri hivatal létrehozására) került átadásra, jelenleg
megvalósítás alatt áll. Az ingatlant az önkormányzat a közhasznú foglalkoztatottak
bázisának kívánja átalakítani.”

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

13.) Közmeghallgatás időpontjának megtárgyalása
Jamrik László: Többször hangoztattuk, hogy fontos lenne a közmeghallgatás, de jelen
pillanatban pontos információval még nem tudunk szolgálni. Ha majd pontos képet kapunk,
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akkor tudjuk a közmeghallgatást megtartani. A pályázat lezárása után tervezzük, pontos dátumot
nem tudunk most meghatározni.

14.) dr Klausmann Kornél Ügyvédi Irodával kötött szerződés felmondása
Jamrik László: Kérném a testületet, hogy dr Klausmann Kornéllal bontsunk szerződést, nincs
olyan pere, amit megnyert volna az önkormányzatnak.
A Képviselő-testület 7 igen és szavazattal az alábbi határozatot hozta:
63/2014. (XI. 27..) 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 Önkormányzata Dr. Klausmann Kornél Ügyvédi Irodával a 2009.
március 2-án kötött megbízási szerződést 2014. december 5. napjával rendes
felmondás szabályai szerint felmondja.
Határidő: azonnal
Felelős: Jamrik László polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Bognár Józsefné mb. jegyző, pénzügy
15.) 10/2007.(II.15.) sz. képviselő testületi határozat szerinti Bagi Újság szerkesztésének
felmondása
Jamrik László: Más formában olcsóbban kell megoldanunk az újság szerkesztését. Most jár le a
szerződés, és javaslom, hogy ne legyen meghosszabbítva a jelenlegi megbízási szerződés.
A Képviselő-testület 6 igen és 1 tartózkodási szavazattal az alábbi határozatot hozta:
64/2014. (XI. 27.) 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 Önkormányzata Szabados Tamással 2014. január 8. nappal kötött
megbízási szerződését meghosszabbítani nem kívánja.
Határidő: azonnal
Felelős: Jamrik László polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Bognár Józsefné mb. jegyző, pénzügy
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16.)Egyebek
Jamrik László: Galga TV közvetítését szükségesnek tartanám.
Gyóni János: Javaslom én is, és fontosnak tartom, hogy az ülések a TV-ben is közvetítésre
kerüljenek.
Deli József: Én úgy gondolom, hogy ennek eddig is csak anyagi akadálya volt.
Mezőfi Ferenc: Határozunk meg egy határidőt, hogy amennyiben bűncselekmény történt, ezt
január 31.-ig tegyük meg. Vonassuk felelősségre, azt akit kellene, nem szeretnénk eltusolni egykét dolgot. Ha van alapja.
Jamrik László: Mi munkánkkal szeretnénk kitűnni. Maximálisan egyetértek, ha valami gyanús
és bűncselekmény történt, tegyük meg a szükséges lépéseket. de csak akkor, ne beszéljünk összevissza.
Nagy Jenőné megjelent nálam, hogy a néprajzi gyűjteménye megvásárlásra került. A hó végéig el
kell szállítani, ellenkező esetben, tárolási díjat fog kérni. Át kellene vinni a könyvtárba.
Valamint szeretném, ha karácsonykor, egy karácsonyi forgatagot rendeznénk. Lenne forralt bor,
tea, zsíros kenyér, műsorok. Gyerekek, az együttes. Lenne karácsonyi vásár. Remélem, jó
ötletnek tartjátok.
Jamrik László: kérdés, észrevétel.
Kérdés, észrevétel nem érkezett
Polgármester bezárta az ülést.

-k.m.f.-

Jamrik László
polgármester

Bognár Józsefné
mb. jegyző

