
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal tanácstermében 2015. március 26-án megtartott képviselő-
testületi ülésén, és zárt ülésén.

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

Meghívottak: Bognár Józsefné jegyző, Kovács Istvánné óvodavezető

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, és kérte a meghívótól eltérően, az alábbiak szerinti elfogadást.

A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat.

Napirendi pont:                   Előadó:
  

1.) Gödöllői Katasztrófavédelem 2014. évi beszámolója Jamrik László
polgármester

2.) Civilszervezetek támogatási kérelmének elbírálása Jamrik László
polgármester

3.) Iglice Napközi Otthonos Óvoda 2015. évi továbbképzési Jamrik László
tervének megtárgyalása polgármester

4.) Egyebek Jamrik László
polgármester

5.) Zárt ülés Jamrik László
polgármester

1.)  Gödöllői Katasztrófavédelem 2014. évi beszámolója     

Jamrik László Köszöntette a Gödöllői Katasztrófavédelem kirendeltség-vezetőjét, Fábián István 
tűzoltó alezredes urat, és megkérte, hogy a megküldött írásos beszámoló mellé, tegye meg szóbeli 
kiegészítését.

Fábián István: Köszönöm, hogy itt lehetek. A miniszter kiválóra értékelte a munkánkat. De ez 
nem  csak  a  mi  érdekünk,  hiszen  köszönettel  tartozunk  az  önkormányzatoknak  az 
együttműködésért.
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Gyóni  János: Hogyan  lehetne  még  jobban  a  lakossággal  tartani  a  kapcsolatot?  Milyen 
együttműködést várnak a lakosságtól?

Fábián  István: A  megelőzés  a  legfontosabb,  és  nagyon  örülünk  a  lakossági  fórumoknak, 
rendezvényeknek,  ahol  tájékoztatót  tudunk  tartani.  Gyerekeknek  is.  Valamint  tájékoztatók  a 
médiákon keresztül.

Gyóni János: Szőlődomb a legnagyobb probléma, ott nagyon sok a tűzeset.

Fábián István: Ellenőrzéseket tartunk a frekventált területeken, ilyen a szőlődomb. Ez Bagtól 
Galgahévízig jelent problémát.  A tulajdonosoknak (kb. 1 700 fő) kell rendbe tenni a telkeket, 
ellenkező esetben akár 200 e Ft bírság is kiszabható.
Fontos, hogy a helyi rendeletben megszabott időben történjen a kerti hulladékok égetése, csak 
akkor, ha erre nincs országos tilalom. Ha megszegi valaki a rendeletben előírt égetési időt 20-60 e 
Ft bírság szabható ki.
Az iskolások folyamatosan tájékoztatása, és oktatása vészhelyzetekre is.
Valamint a kéményseprés és a kémények rendbetétele is elengedhetetlen.

Deli József: A települési szirénákat milyen időközönként kell ellenőrizni, és kinek a feladata?

Fábián  István:  Az  önkormányzatok  működtetésébe  tartozik,  negyed  évente  –  fél  évente 
ellenőrizzük. Több százezer Ft a működtetés.

Jamrik László: Bagon kedden és pénteken 1300 és 1800 óra között lehet égetni. Köszönöm szépen 
a tájékoztatót, a múlt pénteken is tapasztalt gyors reagálását a tűzoltóságnak. Amennyiben nincs 
több kérdés, megkérem a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzunk a beszámoló elfogadásáról.

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

9/2015. (III.26) 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.  Gödöllői 
Katasztrófavédelmi  Kirendeltség  2014.  évi  tevékenységéről  szóló  írásos  és  szóbeli 
beszámolót.

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

2.) Civilszervezetek támogatási kérelmének elbírálása

Jamrik László: A pénzügyi bizottság elnökének átadnám a szót.
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Gyóni János: 9 5600 000 Ft értékben érkezett be támogatási kérelem, amire a költségvetésben 5 
millió  Ft  lett  betervezve.  A  pénzügyi  bizottság  megtárgyalta,  az  elbírálási  szempontokban  a 
gyerekek, a közbiztonság valamint a 2 legnagyobb civilszervezet elsőbbséget élveztek.
Jamrik László szóban tájékoztatta a testületet a pénzügyi bizottság áltál tett javaslatról.

Gyóni János: A Bagi TC támogatási összege nem a rezsi költség. Azt külön megkapja.

Jamrik  László:  A  pénzügyi  bizottság  javaslata  alapján  kérem  elfogadni  civilszervezetek 
támogatásának összegét.

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

10/2015. (III.26) 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 alábbiak szerint döntött a 2015. 
évi költségvetés terhére a benyújtott civilszervezetek támogatásáról.

1. Bagi Polgárőrség 500 000 Ft
2. Bag és Testvérvárosai Baráti Egyesület 100 000 Ft
3. Bagi Muharay Népművészeti Egyesület 1 700 000 Ft
4. Bagi TC 96’ 1 500 000 Ft
5. Bonifác Alapítvány 200 000 Ft
6. Helytörténeti Baráti Társulat 100 000 Ft
7. Óvoda a Gyermekekért Alapítvány 400 000 Ft
8. Százvirágú Kendő Alapítvány 100 000 Ft
9. Szent Rita Karitász Csoport 100 000 Ft

10.Szinkron Nyugdíjas Egyesület 300 000 Ft
Összesen: 5 000 000 Ft

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

3.) Iglice Napközi Otthonos Óvoda 2015. évi továbbképzési tervének megtárgyalása

Jamrik László: Kovács Istvánné intézményvezetőnek átadnám a szót.

Kovács Istvánné jogszabályi tájékoztatást adott.
Speciális képzésen szeretne részt venni egy óvónő – hidroterápiásra, de ez olyan ami tornatermi 
körülmények között végezhető. 

Gyóni János: 230 e Ft az az összeg, amiről beszélünk.
Mezőfi Ferenc: Ez az összeg benne van az óvoda költségvetésében.
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Jamrik László: Ha nincs több kérdés szavazzunk!

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

11/2015. (III.26) 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  az  Iglice  Napközi 
Otthonos Óvoda 2015. évi továbbképzési tervét 230 000 Ft összegben, ami az óvoda 
2015. évi költségvetésében szerepel.

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

4.) Egyebek
4/1 Káré Tibor kérelme 2921 hrsz önkormányzati tulajdon haszonbérletére

Jamrik László: a pénzügyi bizottság megtárgyalta, és javaslatot tett a kérelem elfogadására.

Mezőfi Ferenc: Az önkormányzat ezzel mindenképp jól jár, hiszen bérleti díjat kap, és rendezett 
lesz a terület.

Jamrik László: Kérem, szavazzunk.

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

12/2015. (III.26) 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 felhatalmazza a polgármestert, 
hogy Káré Tibor, 2182 Domony, Nyár utca 7. szám alatti lakossal a 2,21 ha területű, 
Bag Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában lévő, 2921 hrsz. földterület 5 évre 
szóló, haszonbérletbe adási szerződését megkösse, évi 45.000.- Ft haszonbérleti díj 
megállapítása mellett.

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

4/2. Katasztrófavédelmi verseny támogatása
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Jamrik László: 30 e Ft-ot kérnek versenyben résztvevők díjazására, és egyebekre.

Gyóni János: Eddigi években is részt vettek a gyerekek, de támogatták őket.

Jamrik  László:  kérem  szavazzunk,  hogy  30  e  Ft  támogatást  kapnak-e  a  versenyben  való 
részvételhez.

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

13/2015. (III.26) 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 pénzügyi bizottság 
javaslata alapján, hogy Bagi Arany János Általános Iskola tanulói 30 000 Ft - azaz 
harminc-ezer  forint  -  támogatásban  részesüljenek,  akik  részt  vesznek  a  Gödöllői 
Katasztrófavédelmi  Kirendeltség  szervezésében  meghirdetett  Katasztrófavédelmi 
versenyen.

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

4/3 Mária Út programhoz csatlakozás, valamint kapcsolattartó megjelölése

Jamrik László:  a Mária  Út program,  egy vallási  turizmus.  Többször  beszéltünk már  erről  a 
lehetőségről. Tudjuk, hogy miről van szó. Én javaslom, hogy a programhoz való csatlakozást, és 
Sima Józsefet javaslom kapcsolattartónak. 

A Képviselő-testület 6 igen 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta:

14/2015. (III.26) 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 belépési szándékát fejezte ki a 
Mária Úti Közhasznú Egyesületbe, és kapcsolattartónak Sima József képviselőt kérte 
fel.

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

4/4  Bagi  Arany  János  Általános  Iskola  alapító  okiratának  módosításához 
hozzájárulás
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Bognár Józsefné szóbeli jogszabályi tájékoztatást adott, a napi rendi ponthoz.
Jamrik László: kérem, szavazzunk!

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

15/2015. (III.26) 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 hozzájárul a Bagi Arany János 
Általános Iskola alapító  okirat  módosításához,  amely SNI tanulók feladat  ellátását 
érinti.

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

4/5 Védőnői tanácsadó ellenőrzéséről kapott végzés megtárgyalása

Bognár Józsefné:  Az ÁNTSZ 2-3 évente ellenőrzi a védőnői szolgálatot, tanácsadó helységet. 
Nagyon sok hibát és hiányosságot észlelt. A mellékelt végzésben közölte a javítandó hibákat és 
pótolni szükséges eszközök listáját. Én kint voltam az ellenőrzés során, és szóban megbeszéltük a 
legfontosabbakat.  Fontosnak  tartják,  hogy  2  fő  védőnő  lássa  el  a  feladatokat  Bagon,  és 
tájékoztattam, hogy már ki van írva pályázat védőnői állás betöltésére, de eddig sajnos nem sok 
jelentkező akadt.  A helység  kicsi  2  részére,  nagyobb  vagy több helység  kellene  az  ellátásra. 
Határidőt nem szabtak, a lehetőségekhez képes elkezdjük az eszközök pótlását, és a felújítást. 
Valamint a következő évben a költségvetésbe több pénzt kellene fordítani a védőnői tanácsadóra.

Jamrik László: a végzésben foglaltakat tudomásul vettük, elfogadjuk. 

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

16/2015. (III.26) 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  tudomásul  vette  a  PMKH 
Gödöllői Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézet végzését. Az anyagi lehetőség 
szerint a legfontosabb hiányosságot pótolja. 
A finanszírozási lehetőségek szerint 2016. évi költségvetésben a védőnői szolgálat 
felújítását és az eszközök beszerzését előtérbe helyezi.

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: polgármester, jegyző
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4/4 Tájékoztató a 2 ülés között történtekről

Jamrik László röviden, néhány szóban tájékoztatót tartott:
• Elfogadásra került a 2015. évi költségvetés
• Belső ellenőrzésről döntöttünk
• Rózsa Ferenc utca átnevezésre került Rózsa utcára PMKH törvényességi felhívására
• Szociális rendeletet alkottunk
• Kanalas Ervin állattartási problémája miatt helyszíni szemlét tartottunk
• Ebrendész a településről  nagyon sok kutyát  befogott  2 hete,  ennek koordinálásában is 

részt vettünk.
• A Szinkron Nyugdíjas Egyesületben vezetőségi váltás volt
• Posta  épülete  ügyében  is  folytattunk  tárgyalást,  még  csak  ígéretet  sem  kaptunk, 

megpróbálunk tovább menni ez ügyben.
• GEO  pályázat:  nincs  még  lezárva,  a  közreműködő  szervezetnél  is  jártunk,  segítséget 

kértünk,  szakértők  bevonását  kértük.  Ígéretek  hangzanak  el,de  nem  történik  igazi 
előrelépés. Rendben szeretnénk a projektet lezárni.

• Részt vettem a TÖOSZ, és MÖSZ üléseken.
• Polgárőrség állománygyűlést tartott.
• A rendőrség  2014.  évi  beszámolójárt  tartotta  Aszódon  ahol  Varga  Andrással,  Mezőfi 

Ferenccel és Szásziné Győri Évával vettem részt.
• A központi orvosi ügyelet 2014. évi beszámolóján részt vettem Turán.
• Ki írásra kerül a művelődési ház intézményvezetői pályázata, valamint a védőnői állás.
• Közmeghallgatást tartottunk a körforgalommal kapcsolatban.
• Március  15-én  nagyon  színvonalas  megemlékezést  tartottunk.  Köszönöm  a  részt 

vevőknek.
• A  polgárőrség  gépkocsit  vásárolt,  Mezőfi  Ferenc  köszöni  mindenkinek  az  anyagi 

támogatást.
• Az átvilágítás a pénzügyi gazdálkodásról kb. április végén fog befejeződni.
• Faaprítékot kaptunk a Valkói Erdészettől, köszönjük. Valamint köszönöm a szállításban 

segítőket: Mezőbag Kft-t, Galga-menti Vízműnek, és a falugondnoknak.
• Megkezdődött a tavaszi nagytakarítás a közmunkások által.
• Április 25-én lomtalanítást tartunk.
• Adóhátralékok ledolgozására tárgyalunk az érintettekkel.

Katona Ervin: február 23-án az egész telepen környezettanulmányt kezdtünk meg, folyamatban 
van.

Jamrik László: Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a részvételt. Köszönöm a figyelmet. Zárt 
ülést rendelek el a továbbiakban.

-k.m.f.-

Jamrik László Bognár Józsefné
polgármester         jegyző


