
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal tanácstermében 2015. február 16-án megtartott képviselő-
testületi ülésén.

Jelen vannak: Jamrik László polgármester,  Varga András,  Deli  József, Gyóni  János,  Katona 
Ervin, Mezőfi Ferenc László Sima József képviselők

Meghívottak: Bognár Józsefné jegyző, 

Polgármester megnyitja az ülést, köszöntötte a képviselőket és a meghívottakat. 
Megállapította, hogy a minden képviselő jelen van, a képviselő-testület határozatképes. Ezután 
ismertette a napirendi pontokat.

A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat.

Napirendi pont:                   Előadó:
  

1.) Bag Nagyközség Önkormányzat és Intézményeinek Jamrik László
     2015. évi költségvetés megtárgyalása polgármester

2.) Bag Nagyközség Önkormányzat belső ellenőrzési terve Jamrik László
polgármester

3.) Közterület név használat – Rózsa Ferenc utca Jamrik László
polgármester

4.) Bag Nagyközség Önkormányzat I. félévi munkaterve Jamrik László
polgármester

5.) Egyebek

1.) Bag Nagyközség Önkormányzat és Intézményeinek 2015. évi költségvetés  
megtárgyalása

Jamrik  László:  A  pénzügyi  bizottság  részletesen  megtárgyalta  a  költségvetést.  Elfogadásra 
javasolta. 

Katona Ervin: A 4 millió Ft, nagyon kevés a szociális ügyekre.

Jamrik  László:  Ez  egy  nagyon  szoros  költségvetés.  A  konszolidáció  következménye,  hogy 
megszorítások vannak. Nagyon sok az állami elvonás, pl. a gépjárműadó 60%-a. Segélyezésben 
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is történik változás, de lehetőségeinkhez mérten próbálunk segíteni. Minden pályázati lehetőséget 
meg kell majd ragadnunk. Megköszönöm a készítők munkáját. 
A pénzügyi bizottság javaslata alapján, kérem szavazzunk a költségvetés elfogadásáról.

A képviselő testület 7 igen szavazattal az alábbi rendeltet alkotta:

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2015. (II. 16) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

2.) Bag Nagyközség belső ellenőrzési terve 2015.

Bognár Józsefné:  A pénzügyi  bizottság megtárgyalta  a Vincent Auditor Kft ajánlatát,  amit a 
bizottság elfogadott.

Jamrik  László:  A pénzügyi  bizottság  javaslata  alapján  kérem elfogadni  a  belső  ellenőrzési 
tervet.

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

6/2015. (II.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:

Bag Nagyközség Önkormányzata a 2015. évi belső ellenőrzési tervet elfogadta a 
Vincent Auditor Kft ajánlata szerint.

Lakás, nem lakás céljára szolgáló helyiségekkel való gazdálkodás ellenőrzése
A jelzett feladatot  70.000 Ft + ÁFA, azaz hetvenezer forint + ÁFA munkadíjért tudjuk  
vállalni.

Iparűzési adóbevallások ellenőrzése 1-10 vállalkozás behívásával
A jelzett feladatot  140.000 Ft + ÁFA, azaz száznegyvenezer forint + ÁFA munkadíjért  
tudjuk vállalni.

Az  árajánlatunkban  feltüntetett  összegek  tartalmazzák a  költségvetési  szervek  belső  
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 22.  
§-ában kötelezően előírt belső ellenőrzési vezetői feladatok ellátását

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: polgármester, jegyző, pénzügyi és adó csoport

3.) Közterület név használat – Rózsa Ferenc utca



3

Jamrik László: A Pest Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztály felhívására a 
Rózsa  Ferenc  utca  nevét  Mötv.  14§ (2)-(3).  Bek.  alapján  módosítani  szükséges.  A bizottság 
javaslata alapján, mely szerint az utca neve legyen Rózsa utca, kérem elfogadni szíveskedjetek.

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

7/2015. (II.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 Pest Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívására a településen a Rózsa 
Ferenc  utca  közterület  elnevezés  sérti  a  Mötv.  14§  (2)-(3).  bek.  foglalt 
rendelkezéseit. 

A képviselő-testület döntött a Rózsa Ferenc utca átnevezéséről, így az utca neve: 
RÓZSA utca.

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: polgármester, jegyző, népesség nyilvántartó

4.) Bag Nagyközség Önkormányzat I. félévi munkaterve

Bognár Józsefné: A mellékelt írásos anyag alapján kérem a tisztelt Képviselő Urakat, hogy a 
munkatervet  nézzétek  meg,  gyakorlatilag  a  már  előzőekben  megbeszéltek  alapján  került 
összeállításra.

Jamrik László: Kérem, szavazzunk.

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

8/2015. (II.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:

Bag  Nagyközség  Önkormányzat  képviselő-testülete  elfogadta  a  2015.  I.  félévi 
munkatervét.

Határidő: azonnal 
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Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: polgármester, jegyző 

5.) Egyebek

Bognár Jószefné tájékoztatta testületet a 2015. évi szociális ellátások változásáról. Ehhez kell 
igazítani a helyi rendeletet is. A testület megkapta a rendeletet, a 8/2004. (VII.22.) sz. rendelet 
hatályát veszti.

Jamrik  László:  Kérem a  melléklet  írásos  anyag  alapján  a  2/2015  (II.16.)  Bag  Nagyközség 
Önkormányzat Szociális rendeletét elfogadni szíveskedjetek.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének
 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete 

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és
egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Katona Ervin: A Béke utcai árok takarítását el kellene végezni, mert nagy esőzések alkalmával 
nem tud a víz elfolyni.

Jamrik László: A falugondnok majd a közfoglalkoztatott állománnyal kitakarítja.

Gyóni János: A faluban a korlátokat is helyre kellene állítani.

Deli József: Kapnak-e a munkások munkavédelmi oktatást?

Jamrik László: Igen, részt kell venni oktatáson minden alkalmazottnak, szerződésünk van Sáhó 
Béla munkavédelmi szakemberrel, nem csak a közfoglalkoztatottaknak. Valamint munkavédelmi 
ruhát is kaptak a közfoglalkoztatottak, ennek a költségét 85%-ban téríti a munkaügyi központ.

A Polgármester bezárta az ülést.

-k.m.f.-

Jamrik László Bognár Józsefné
polgármester         jegyző
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