
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Bagi Polgármesteri  Hivatal  tanácstermében 2015. április  30-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,  Bognár  Józsefné jegyző,
Benke Henriett jegyzőkönyvvezető

Meghívottak: Dr. Bozsó Zoltán rendőr dandártábornok, Gódor Ferenc alezredes, Varga Csaba
főtörm.

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.) Beszámoló a Gödöllői Rendőrkapitányság 2014. évben Jamrik László
végzett munkájáról polgármester

2.) A Bagi Önkormányzat működése és gazdálkodása a 2010-2014. Jamrik László
év közötti időszakban, Kató Consulting által elkészített polgármester
vizsgálati anyag megtárgyalása

3.) Bag Nagyközség Önkormányzatának SZMSZ-nek Jamrik László
megtárgyalása polgármester

4.) Bagi Polgármesteri Hivatal SZMSZ-nek megtárgyalása Jamrik László
polgármester

5.) Bag Nagyközség Önkormányzat 2014-19. évi gazdasági Jamrik László
program megtárgyalása polgármester

6.) Reorg-Consult Kft és Winergy Mérnöki Iroda Bt Jamrik László
ajánlatának megtárgyalása polgármester

7.) Bagi Polgármesteri Hivatal 2015. évi közigazgatási szünet Jamrik László
megtárgyalása polgármester
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8.) Tájékoztató a két ülés közötti időszakról Jamrik László
polgármester

9.) Egyebek Jamrik László
polgármester

10.) Zárt ülés Jamrik László
polgármester

1.)  Gödöllői Rendőrkapitányság 2014. évi beszámolója   

Jamrik  László  Köszöntette  a  Gödöllői  Rendőrkapitányt,  Dr.  Bozsó  Zoltán  rendőr
dandártábornok urat, Gódor Ferenc alezredes urat, az Aszódi Rendőrőrs parancsnokát. Megkérte
a  dandártábornok  urat,  hogy  a  megküldött  írásos  beszámoló  mellé,  tegye  meg  szóbeli
kiegészítését.

Dr. Bozsó Zoltán: Köszöntök mindenkit! A beszámolónk összehasonlító módszer szerint készül
a  térségben,  hol  helyezkedik  el  Bag.  Bag  a  „terheltebb”  teleülések  közé  tartozik
bűncselekmények szempontjából. 2013. évhez képest 30%-os bűncselekmény csökkenés történt.
Még mindig nagyon magas a vagyon elleni bűncselekmények száma. Köszönöm a segítséget a
Polgárőrségnek, az Önkormányzatnak és a Polgármester Úrnak. Javulás akkor tapasztalható, ha a
bűncselekményekből megélő embereket ki lehetne vonni.
Balesetei helyzet: a település „átjáróház”, nagy forgalom csapódik le, komoly baleset nem történt,
és további javulás várható majd a körforgalom megépülése után.

Deli József: Mobil sebességmérő elhelyezésére van –e lehetőség, ami az önkormányzat égisze
alatt működik, és befolyó pénz osztódna. Ez a minta Németországban működik.

Dr. Bozsó Zoltán: Minden ország saját jogszabálya szerint alkalmazható. Ez Magyarországon az
autópályákon működik. Ezek komplex egyezség kell Önkormányzat-Közút-Rendőrség. Nem csak
ilyen lehetőség van. Sebesség kijelzés is lehet, de az a nem mér, vagy lassító bordák elhelyezése. 

Katona  Ervin: Szociális  kerekasztal  megbeszélésünk  fő  témája  és  problémája  a  kábítószer.
Ebben drasztikusabb lépések kellenének. Milyen lépéseket lehet tenni,  mert  ez kihat az egész
településre.

Dr. Bozsó Zoltán: Ki hogyan jut a kábítószerhez? Ki hogyan szerzi be? Hogy lesz terjesztő?
Szankciók, jelzőrendszer: család, iskola, orvosok stb. Amikor mi bekapcsolódunk ebbe, valakit
előállítunk, nincs aki vallomást tegyen ellenük. Ha befejezzük az eljárást – ügyészég, bíróság elé
kerülnek. De többedik bűncselekmény után is szabadlábon vannak. A legnagyobb probléma a
terjesztő. Ebben kellene a segítség, mert nem tudják rábizonyítani, jegyzőkönyvbe senki nem mer
elmondani semmit. Településen össze kell fogni! Bagon ebben magunkra vagyunk hagyva.
A kábítószer fogyasztás gyors teszt által könnyen kimutatható, akár már egyszeri fogyasztás is. 

Mezőfi Ferenc: Titkosszolgálati tevékenységgel lehet-e bizonyítani? Ez alkalmazható-e? 

Dr. Bozsó Zoltán: Minden módszerről nem beszélhetek. Együttműködünk más kapitányságokkal
is,  több  megyével  haladunk,  de  lassan.  Komoly  összefogás,  nagyon  hosszú  idő  egy  ügy
eredménye. Azt kell elérni, hogy azok az emberek, akik ebből élnek ne legyenek nyugodtak. Sok
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éjszakai ellenőrzés van, razzia. Házkutatás, gépjármű ellenőrzés. Nekünk minden törvényt be kell
tartanunk, ők minden szabályt áthágnak.

Gyóni János: Fontos a dílerekre rászállni. Más, udvarok és garázsok feltörése. Egy este akár 3
helyre is kell mennie a rendőrségnek. Ez sok!

Dr.  Bozsó  Zoltán: Átlag  24  órában  2-3  helyre  tudnak  ki  menni,  és  vannak  forró  nyomos
kollégák. Bűnügyi technikusaink nagyon alaposan dolgoznak.

Lakatos István: Belülről beszélek, félnek bosszútól. Hogyan lehet úgy vallomást tenni, hogy ez
ne derüljön ki.

Dr. Bozsó Zoltán: Lehet zárt adatkezelést kérni, és úgy vallomást tenni. 

Deli József. Drónok, kopterek használata?

Dr. Bozsó Zoltán: Modernkor vívmányai. Engedélyhez kötött a használatuk. 

Jamrik László: Javaslat a kábítószer védekezésre, terjesztésre. Az iskolások között is elterjedhet.
Tartsunk fórumot, kioktathatjuk a szülőket. Milyen formában lehet?

Dr.  Bozsó  Zoltán: Prevenciós  programjaink  vannak,  különböző  korosztályoknak.  Ebben
együttműködik a bíróság, az orvosok, pszichiáterek. A program a megelőzésre irányul. Lehetőség
van,  nyitottak  vagyunk  erre.  Jövünk  és  hozzuk  bemutatóanyagot,  kábítószer  kereső  kutyát,
vetélkedőket, személyeket technikai dolgokat.

Jamrik László: Varga Csabát köszöntöm, egyetlen KMB-sünket. Bezárták a KMB-s irodát, de
mi kialakítunk irodát, a polgárőrségnek sincs. Itt szeretném, kérni, hogy Bagnak legyen 2 KMB
rendőre. A lakosságnak ez biztonságérzetet ad. Köszönjük az idődet, hogy eljöttél.
Ezek után javaslom a beszámoló elfogadását. Kérem szavazzunk!

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

19/2015. (IV.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  elfogadta  a.  Gödöllői
Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről szóló írásos és szóbeli beszámolót.

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: polgármester, jegyző 
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2.) Kató Consulting Kft által készített vizsgálati anyag megtárgyalása

Jamrik László:  A pénzügyi  bizottság megtárgyalta, és elfogadását javasolta. Kérem jegyzőnk
kiegészítését.

Bognár Józsefné: A cél a képviselők által megjelölt pontok, a 3 téma 
1. Bag Nagyközség Önkormányzat működése és gazdálkodása 2010-2014. év közötti időszakban.
2. Az energetikai fejlesztési projekt megvalósításának körülményei- javaslat projekt lezárására
3. Szakértői jelentés Bag Nagyközség Önkormányzata által megvalósított fejlesztési projektekről
A vizsgálati  anyag teljes körű és részletes.  Nagyon sok hibát tárt  fel.  Hiányosságok főleg az
iskola felújításánál voltak.

Jamrik László: A pénzügyi bizottság vállalta, hogy részletesen megnézik ezeket a pontokat. Az
előző  polgármester  is  elmondta,  hogy  bűncselekmény  történt.  Sok  a  hiba,  a  hiányosság,  a
bizottságnak ki kell vizsgálnia.  A falu ezt várja tőlünk, erre kért. 

Gyóni János: Olyan kaliberű vizsgálat volt ami 3 millió Ft-ot megér-e? Úgy gondoljuk, hogy
igen. Ez hozzájárul ahhoz, hogy világosan lássunk. Nyilvános. Az anyag március 10-én készült, a
GEO pályázat még nem zárult le. 
Az iskola tekintetében 44,1 millió Ft károkozás történt. Ehhez hozzuk meg a döntéseket.

Mezőfi  Ferenc: Május  15-ig  leülünk,  egyeztetünk  az  iskola  projekttel  kapcsolatban,  amivel
tovább tudunk lépni.

Deli József: A teljességigénye nélkül mondhatom az energetikai pályázattal kapcsolatban, hogy
az elején azt írják nyögve-nyelősen haladt a pályázat, de utána a bemutatja a megtakarításokat,
bár a külső hőmérséklet sem volt olyan hideg idén. Tehát jól is működhet.

Katona Ervin: A szememnek hiszek. Nem úgy működik, ahogy kell. Tegyük meg lépéseket.

Jamrik László: A vizsgálati anyagot javaslom elfogadásra.

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

20/2015. (IV.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:

1.) Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete elfogadta a Kató Consulting
által elkészített vizsgálati anyagokat: 

I. kötet   Bag Nagyközség Önkormányzat működése és gazdálkodása 2010-2014. év közötti
időszakban

II. kötet  Az energetikai fejlesztési projekt megvalósításának körülményei- javaslat projekt
lezárására
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III. kötet  Szakértői jelentés Bag Nagyközség Önkormányzata által megvalósított fejlesztési
projektekről

A teljesítésigazolást követően az elvégzett vizsgálat, szerződés szerinti 2 960 000 Ft,
átutalásra kerüljön.

2.)  A  Pénzügyi,  Településfejlesztési  és  Vagyongazdálkodási  Bizottság  tegyen
javaslatot  2015.  május  15-ig  a  vizsgálat  eredménye  alapján  a  további
intézkedésekre. 

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, PTV Bizottság
Végrehajtásban közreműködik: polgármester, jegyző 

3.) Bag NagyközségÖnkormányzat SZMSZ-nek megtárgyalása

Bognár Józsefné ismertette az ide vonatkozó jogszabályokat, majd részletesen az SZMSZ-ben
leírtakat.  Képviselő-testület  működését,  bizottságok  működését  és  egyéb  feladatok
meghatározását. 

Mezőfi  Ferenc: Az  előző  8  év  után,  ez  aktuális  és  jól  összerakott.  A  régi  testületben  nem
működött.

Deli József: Nem értek ezzel egyet, eddig is volt SZMSZ.

Bognár Józsefné: Hosszú évek óta nem volt átdolgozva, az aktuális törvényeknek megfelelően.
2012.-től a Polgármesteri Hivatalnak is külön SZMSZ kellett volna. 

Jamrik László: A bizottság megtárgyalta, javasolta elfogadásra. Kérem szavazzunk!

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

BAG NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

3/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete

a Szervezeti és Működési Szabályzatról
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4.) Bagi Polgármesteri Hivatal SZMSZ-nek megtárgyalása

Bognár Józsefné ismertette a jogszabályt és az SZMSZ-t és mellékleteit.. Legfontosabb a hivatal
neve: Bagi Polgármesteri Hivatal. 

Jamrik László: Javaslom elfogadásra a bizottság javaslata alapján. Szavazzunk!

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

BAGI POLGÁRMESTERI HIVATAL

4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete

a Szervezeti és Működési Szabályzatról

5.) Bag Nagyközség Önkormányzat 2014-2019. évi gazdasági programja

Jamrik László röviden ismertette a tartalmát. 
A  bizottság  megtárgyalta  és  egy  plusz  kiegészítéssel  a  kerékpárút  kialakításával,  javasolta
elfogadni. 

Gyóni János:  A postával  mindenképp  kezdeni  kell  valamit.  Bár  anyagilag  nehéz  helyzetben
vagyunk, legalább a közmunkásokkal vakoltassuk be, bár nem a mi tulajdonunk, de szégyene a
falunak.

Jamrik  László:  Ezzel  ismét  megkeresem  a  postát.  Kérem szavazzunk  a  gazdasági  program
kapcsán!

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

21/2015. (IV.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 a Bag Nagyközség Önkormányzat
2014-2019. évi gazdasági programját megalkotta

Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: polgármester, jegyző, képviselő-testület 
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6.) Reorg-Consult Kft. és Winergy Mérnökiroda Bt ajánlatának megtárgyalása

 
Jamrik László: Mind két ajánlat a GEO fűtési rendszerhez kapcsolódik. A Winergy a ellenőrzést
végez a hiba feltárását adja, a Reorg pedig az iratanyag összeállítását, beszerzését vállalják.

Gyóni  János:  A Winergy ajánlatát  a  bizottság  már  elfogadta.  A  Reorg  a  projektmenedzseri
munkát végzi  Ha van Reorg nem kell projektmenedzser. Bár nem tudom, hogy projektmenedzser
vagy projekttanácsadó.

Jamrik László: A projektmenedzser havi díjas, ebben az évben még nem fizettünk neki semmit.
A Reorgos beszélgetés  alapján tudtuk meg,  hogy mennyi  hiányosság van a projektmenedzser
munkáját tekintve. Szavazzunk a 2 ajánlat tekintetében!

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

22/2015. (IV.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  elfogadta  a  Winergy
Mérnökiroda Bt ajánlatát, 1 800 000 Ft + áfa –azaz egymillió-nyolcszázezer + áfa-
összegben. A szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert. 

A KEOP-2012-4.10.0/E pályázat kötbér befizetéséből kerül kifizetésre az elvégzett
szolgáltatás.

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

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

23/2015. (IV.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  elfogadta  a  Reorg-Consult  Kft
ajánlatát, 250 000 Ft + áfa –azaz kettőszáz-ötvenezer + áfa- összegben. A szerződés
aláírására felhatalmazza a polgármestert. 

A pályázati önerő támogatás lehívásából kerül kifizetésre az elvégzett szolgáltatás.
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Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: polgármester, jegyző

7.) Bagi Polgármesteri Hivatal 2015. évi közigazgatási szünet megtárgyalása

Bognár Józsefné ismertette a közigazgatási szünet lényegét, hogy a munkavállaló szabadságának
bizonyos hányadával rendelkezhet a munkáltató. A személyi állomány kevés, és természetesen ez
szabadság terhére  történik.  Augusztus  3-20.  közötti  időszakról  lenne szó,  amikor  is  telefonos
ügyeletet tartunk, ügyfélfogadási napokon az ügyfélszolgálat működik. Az első év próba jellegű,
de a lakosságnak ezt meg kell érteni. 

Jamrik László: A bizottság megtárgyalta, és javasolta elfogadni. Kérem szavazzunk!

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

24/2015. (IV.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-testületének  döntése,  hogy  a
Polgármesteri Hivatal nyári közigazgatási szünetet tart 2015. augusztus 03-20-ig.
Ezen idő alatt  (ügyfélfogadási  napokon) csak telefonos  ügyelet  és  ügyfélszolgálati
iroda működik. 

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

8.) Egyebek

8/1  Albert  Schweitzer  Kórház-Rendelőintézet  területi  ellátási  kötelezettségi
nyilatkozat megtárgyalása

Jamrik  László:  Aszód  polgármestere  kéri  tőlünk  a  nyilatkozatot,  hogy  ellátási  területként
Hatvanhoz tartozzon Bag. Sokan ragaszkodnak Kistarcsához, nehéz ebben állást foglalni. 

Mezőfi Ferenc: Aszódhoz tartozunk, ezért Hatvant is javaslom!
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Jamrik László: Képviselő-testület útján nyilatkozni kell, hogy hova tartozzunk. Szavazzunk!

A Képviselő-testület 5 igen és 2 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta:

25/2015. (IV.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:

1.)Bag  Nagyközség  Önkormányzata  az  egészségügyi  ellátórendszer  fejlesztéséről
szóló 2006. évi CXXXII. Törvény 5/B § (2) bekezdésének c) pontjára hivatkozással
kéri  az  illetékes  egészségügyi  ellátási  területek  kialakításánál  vegyék  figyelembe,
hogy  Bag  település  egészségügyi  ellátási  területe  az  egészségügyi  ellátórendszer
átalakítását  követően  a  hatvani  Albert  Schweitzer  Kórház-Rendelőintézet  területi
ellátási kötelezettségéhez tartozzon.

2.) Felkéri a jegyzőt, hogy a határozatot az illetékes egészségügyi államigazgatási és a
hatvani kórház részére hivatalból küldje meg.

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

8/2 Darányi Ignác Terv keretében pályázat benyújtásának megtárgyalása

Jamrik László: A bizottság megtárgyalta ezt a pályázati lehetőséget gépkocsi beszerzésére, amit
támogatnak. A Polgárőrség is pályázik. A bizottság javaslat alapján kérem szavazzunk!

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

26/2015. (IV.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-testületének  döntése,  hogy  a  Darányi
Ignác Terv  EMVA társfinanszírozású intézkedései Irányító Hatóságának a 6/2015.
(III.  13.)  számú  közleménye  az  Európai  Mezőgazdasági  Vidékfejlesztési  Alapból
nyújtandó,  a  vidéki  gazdaság  és  a  lakosság  számára  nyújtott  alapszolgáltatások
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fejlesztésére új gépjármű beszerzésére pályázatot nyújt be. 

Támogatási kérelemben terepjáró esetén nettó 5 millió forint, mikrobusz esetén
nettó 8 millió forint összegben. 

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

8/3 COOP bolt bővítése miatti telek átalakítás megtárgyalása

Jamrik László: Telekhatár módosítás lenne a COOP bolt bővítése miatt, lényegében telekcsere.
46 m2-ről lenne szó. A pénzügyi bizottság megtárgyalta, javasolja elfogadni. Kérem szavazzunk!

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

27/2015. (IV.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  a  2/2  hrsz.-ú  önkormányzati
ingatlan, valamint a 3 hrsz.-ú Galga-Coop Zrt. tulajdonában lévő ingatlan változási
vázrajzban  feltüntetett  telekalakításhoz  hozzájárul.  Valamint  felhatalmazza  a
polgármestert, hogy a Galga-Coop Zrt. kérelmezővel (2194 Tura, Rákóczi u. 25.) 5.-
Ft-os névleges vételárban megállapodva, a Bag belterület 2/2 hrsz.-ú önkormányzati
ingatlan,  valamint  a  3  hrsz.-ú  Galga-Coop  Zrt.  tulajdonában  lévő  ingatlan
telekalakítása során elveszített 46 m2-ről az adás-vételiszerződést megkösse. 

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

8/4 Kárpátaljai magyarok megsegítésének megtárgyalása

Jamrik  László:  Mindenki  elolvasta  Pótápi  Árpád  felhívását.  Múlt  héten  a  böllér  fesztivál
bevételét is a kárpátaljai magyaroknak ajánlották fel. Nagyon szép kezdeményezés. 

Mezőfi Ferenc. Válaszunk települést, teremtsünk bevételt valamilyen kulturális rendezvényből.

Gyóni János: Vegyünk fel velük kapcsolatot.

Jamrik László: Az elhangzottak alapján, határozzunk!
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

28/2015. (IV.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 megtárgyalta Pótápi Árpád János
államtitkár úr a kárpátaljai magyar települések megsegítésére felhívását. A képviselő-
testület  döntött  egy  település  majdani  kiválasztásáról,  esetlegesen  egy  kulturális
rendezvény  keretében  gyűjtés  szervezése,  vagy  bevétel  egy  részét  adományként
átadni.

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

8/5 Bagi Hírlap megjelenésével kapcsolatos megbeszélés

Jamrik László:  A Bagi Hírlap megjelenésében döntsünk. Az eredeti  1 000 példány kevésnek
bizonyult  ingyen.  Az 500 példány 100 Ft-os  áron,  még  fele  sem kelt  el.  Legyen  2  havonta
ingyenes, de 13 00 példányban. Javaslatomat elfogadjátok? Szavazzunk!

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

29/2015. (IV.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 elfogadta, hogy a Bagi Hírlap 2
havonta  jelenjen  meg  1 300  példányban,  12  oldal  terjedelemben,  térítés  nélkül
eljuttatva a lakosságnak.

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: polgármester, jegyző, Bagi Hírlap
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9.) Tájékoztató 2 ülés közötti eseményekről

Jamrik László röviden, néhány szóban tájékoztatót tartott:
 A bagi posta épületének ügyében volt tárgyalás, és levelezések
 7  tárgyalás  a  GEO  pályázat  kapcsán.  2  céggel  tárgyaltunk  dokumentációk

elkészítésére
 Az Önkormányzat átvilágítása megtörtént, Kató Consulting Kft készítette a vizsgálati

anyagot
 Részt  vettem  a  Helytörténeti  Baráti  Társulat  szervezésében  a  Galga-parti  mesék

vetélkedőjén 2015. április 11-én
 Áprilisban a Szent Imre u. 69-ben zöldséges üzlet és Generáli Biztosító nyílt
 Részt vettem a Galga-menti Önkormányzatok Társulásának ülésén
 Április 16-án zarándokokat fogadtunk a művelődési házban, köszönöm Katona Pálnak
 Alpolgármester úrral felkerestük a körforgalmi kivitelezővel az ÁRLA Kft. vezetőit

ígéretet kaptunk tőle segítségre
 Az  Erdészet  biztosított  faaprítékot,  köszönjük!  Valamint  köszönettel  tartozom  a

Vízműnek, a TSZ-nek a szállításban nyújtott segítségért!
 Galga-mente és Térsége Leader Egyesület ülésen vettem részt, elfogadtuk a 2014. évi

beszámolót.
 A temetőnél az „agyigácó” rendezése történik
 A takarítás folyamatos a településen
 A lomtalanítás  nem úgy sikerült,  ahogy terveztük.  Sok ember  figyelmét  elkerülte,

átcsúszott a szállítás hétfőre.
 Május 2-án lesz a Szinkron Nyugdíjas Egyesület majálisa
 Héhalomban a Böllér BL Fesztiválon az Önkormányzat és a Polgárőrség együtt részt

vett. Köszönet a szervezőknek és részt vevőknek.
 Az ipari parkban elkezdődött a benzinkút építése
 Elhelyezésre került a rovásírásos tábla, valamint a kamerarendszer és köszöntő tábla

elhelyezése is megtörténik napokon belül.
 Alpolgármester irányításával az óvodai tornaszoba is hamarosan elkészül

Mezőfi Ferenc: A Héhalom BL Fesztivál kapcsán köszönet Deli Józsefnek, Csüg Csabának és
résztvevőknek. Köszönöm mindenki segítségét!

Jamrik László: Köszönöm szépen a részvételt. Zárt ülést rendelek el!


-k.m.f.-

Jamrik László Bognár Józsefné
polgármester         jegyző


