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Készült: Bagi Polgármesteri  Hivatal  tanácstermében 2015. május 28-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: Kissné Nemes Zsuzsanna, Ványi Katalin, Bagyin Jánosné, Palya Szilvia

Polgármester  megnyitja  az  ülést,  köszöntötte  a  képviselőket  és  a  meghívottakat,  a  Galga-TV
nézőit.. 
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.) Közétkeztetési pályázat megtárgyalása Jamrik László
polgármester

2.) Bag Nagyközség Önkormányzat 2014. évi zárszámadása Jamrik László
polgármester

3.) Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 2014. évi beszámolója Gondozónők

4.) Bagi Arany János Általános Iskola intézményvezetői Jamrik László
pályázat véleményezése polgármester

5.) Bag Nagyközség Önkormányzat közmeghallgatás időpontjának Jamrik László
megtárgyalása polgármester

6.) Bag Nagyközség Önkormányzat 2015-19. évi stratégiai Jamrik László
ellenőrzési tervének megtárgyalása polgármester

7.) Tájékoztató a két ülés közötti időszakról Jamrik László
polgármester

8.) Egyebek Jamrik László
polgármester

1.)   Közétkeztetési pályázat megtárgyalása   

Jamrik László ismertette a pályázati kiírást, majd átadta a szót Mezőfi Ferencnek, az együttes
bizottság javaslatát ismertesse.
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Mezőfi Ferenc: Meghallgattuk a pályázókat. Az együttes bizottság megtárgyalta 7:3 arányban a
bizottság a Börze-Gasztro Kft-t javasolja.

Varga  András:  A  döntés  nem  szakmai  végzettség,  rátermettség  szerint  történt.  A  szavazás
helyinek  szólt.  Itt  naponta  250  gyerek  étkezése  függ.  Börze-Gasztrónak  referenciája  nincs,
konyhát nem üzemeltet, vezetője nem szakmabeli, gyermekétkeztetéssel nem is foglalkoztak. A
másik 2 pályázó szakmai háttere meg van, most is üzemeltet konyhát. Én inkább a másik 2 közül
választanék.

Deli József: Egyetértek Varga Andrással, a Börze-Gasztro kimondottan erre a pályázatra alakult.
Óriási a felelősség, nincs múltjuk a közétkeztetésben. A munkájukat ismertették, de ennél több
kell a közétkeztetésben.

Gyóni János: Újra vitázunk, mint bizottsági ülésen. Börze-Gasztro szakmai vezetője ért hozzá.
Lehetőséget kell adni másoknak is, mert eddig a bagiak mindig előnyt élveztek.

Jamrik László: Szavazzunk! 

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

35/2015. (V. 28) 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  együttes  bizottsági
javaslat alapján a közétkeztetés biztosítására a Börze-Gasztro Kft. pályázatát fogadja el.
A képviselő-testület a szerződés aláírására a polgármestert felhatalmazza.
Szerződés időtartama: 2015. július 1-jétől – 2018. június 30-ig.
Óvodai 3x étkeztetésbruttó 500 Ft/nap
Iskolai tízórai/ebéd/uzsonna bruttó110 Ft/420 Ft/60Ft összesen: 590 Ft/nap
Dolgozói bruttó 550 Ft/ adag
Évi egyszeri 200 fő étkeztetése díjmentesen
Bérleti díj nettó: 210 000 Ft/hó

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

2.) Bag Nagyközség Önkormányzat 2014. évi zárszámadása

Jamrik László:  Ez idáig április  végéig kellett  elfogadni  az előző évi  zárszámadást,  de most
május végére módosították. Alapos munka és részletes, köszönöm a pénzügy munkáját. A napi
rendi pontot az együttes bizottság megtárgyalta elfogadásra javasolta. Tudja mindenki, hogy 70
millió Ft, rulírozó hitelünk volt a GEO pályázat kapcsán. Sok kötelezettségünk volt, de a hitelt
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december 31.-ig törlesztettük.  A Kató Consult  vizsgálati  anyag alapján is  áttekintettük már  a
gazdálkodást. A pénzügyi anyagot látta mindenki.
Sajnos még 2012. 2013. évi számlák is érkeznek, pl. szerzői jogdíjak. Azt hallottuk elődeinktől,
hogy nincs gázszámla, nem kerül semmibe, mert aprítékos fűtés van. Közmunkások gyűjtik be
De rögtön választás után is jött, aprítékról számla.
Ebben az évben gazdálkodásunk folyamatos.

Jamrik László: A pénzügyi bizottság javaslata alapján kérem a zárszámadást elfogadni.

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

Bag Nagyközség Önkormányzatának
5/2015 (V. 28.). számú rendelete, amely módosítja az

1/2014. (II.05.) számú Rendeletét

6/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat

2014. évi költségvetésének végrehajtásáról 

3.)  Kistérségi  Központ  Bagi  Családsegítő  és  Gyermekjóléti  Szolgálat  2014.  évi
beszámolója

Jamrik László:  A bizottsági  ülésen is  ott  voltak a családsegítő  munkatársai,  megbeszélték  a
beszámolót, javasolták elfogadását. Megkérem Kissné Nemes Zsuzsát, hogy tegye meg szóbeli
kiegészítését.

Kissné Nemes Zsuzsanna:  A beszámolóban minden jelző intézmény beszámolója benne van,
májusig  kell  elfogadni.  Kiemelném,  hogy  nagyon  nagy  az  ügyfélforgalmunk,  térségben  a
legnagyobb. A jelzőrendszer jól működik, többnyire. Hiányosság a családorvosoknál van, idén a
rendőrség sem jött el az éves megbeszélésünkre és a gyámhivatal sem.

Katona Ervin: Elkezdődött egy folyamat, amit szeretnénk továbbvinni, de nagy a közömbösség
egyes hivatalok részéről.

Jamrik László: Köszönöm, szavazzunk a beszámoló elfogadásáról.
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

36/2015. (V. 28) 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 együttes bizottsági
javaslat  alapján  Kistérségi  Központ  Bagi  Családsegítő  és  Gyermekjóléti  Szolgálat
2014. évi írásos és szóbeli beszámolóját.

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

4.)   Bagi Arany János Általános Iskola intézményvezetői pályázat véleményezése

Jamrik László: Az előzetes véleményezések után is, még is úgy döntöttek, hogy kiírják a Bagi
Arany János Általános Iskola intézményvezetői pályázatot. 1 pályázat érkezett, Szásziné Győri
Évától.  Most  is  véleményezzük,  nem  rajtunk  fog  múlni.  A  bizottság  javaslata  és  az  előző
véleményezés szerint is támogatjuk Szásziné Győri Éva pályázatát.

Mezőfi Ferenc: Együttes bizottsági ülésen is egyhangúlag támogattuk a pályázatot.

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

37/2015. (V. 28) 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 javasolja, és támogatja Szásziné Győri Éva, a Bagi
Arany  János  Általános  Iskola  intézményvezetői  pályázatát,  valamint  5  évre  szóló
vezetői megbízatását.

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: polgármester, jegyző 
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5.)   Bag Nagyközség Önkormányzat közmeghallgatási időpont megtárgyalása

Jamrik László: Munkatervünk szerint minden hónap utolsó csütörtökén van testületi ülés. Mivel
a közmeghallgatás is annak számít, tarthatnánk ülés helyett 2015. 06. 25-én.

Mezőfi Ferenc: A bizottság 2015. június 12-ét javasolja.

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

38/2015. (V. 28) 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 2015. június 12-én, 18.00 órakor közmeghallgatást
tart, a Dózsa György Művelődési Házban.

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

6.) Bag Nagyközség Önkormányzatának 2015-2019. év stratégiai ellenőrzési tervének
megtárgyalása

Bognár  Józsefné:  A  stratégiai  ellenőrzési  terve  összhangban  van  a  gazdasági  programmal.
Lényegében annak az ellenőrzése. A törvény, kötelezően előírja ennek a meglétét. 

Mezőfi Ferenc: Az együttes bizottság megtárgyalta, javasolja elfogadását.

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

39/2015. (V.28.) 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
2015-2019. évi stratégiai ellenőrzési tervét elfogadta.

Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: polgármester, jegyző, képviselő-testület 
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7.) Tájékoztató 2 ülés közötti eseményekről

Jamrik László röviden, néhány szóban tájékoztatót tartott:
 Előző képviselő-testületi ülés ismertetése. 
 A telepen drogfogyasztót fogtak, de több kicsomagolt anyag is volt nála. Rendőrség

vizsgálja az ügyet
 Dózsa György Művelődési Ház intézményvezetőjének Katona Hargitát neveztük ki.
 A védőnői pályázat újra kiírásra került.
 Egészségüggyel kapcsolatos bejelentés érkezett a lakosságtól
 Május 1-jétől Cserni János az új KMB-sünk.
 Május 2-án volt a Nyugdíjasok Megyei Majálisa.
 Tárgyaltunk a vasútvonal átalakításában
 Bory Miklóssal tárgyaltunk a „Cigánygödör” ügyében
 Hatvani  Hulladék  Gazdálkodási  Társulattal  tárgyaltunk,  mert  nincs  semmilyen

dokumentumunk a 10 %-os rezsi csökkentés megállapítására.
 Részt  vettem  a  Galga-menti  Viziközmű  Beruházást  Lebonyolító  és  Működtető

Társulás ülésén.
 Közigazgatási per keretében 2,6 millió Ft kifizetésére kötelezték a Hivatalt
 Szent  András  Alapítvány  szervezésében  részt  vettem  rendezvényen  az  Apostolok

Szállásán
 Befektető cég megkeresése alapján tárgyalás volt dr Gyuga Pállal.
 DAKÖV részközgyűlésen vettem részt
 Átvételre került a pályázat, a GEO fűtési rendszer, reméljük hamarosan lezárhatjuk a

pályázatot.
 Salakoson útrendezés történt, amely így már közlekedésre alkalmasabb, mint eddig.
 Virágosítjuk a települést. Korlátokat lefestjük, rendbe tesszük a falut.
 Muharay  Elemér  Népművészeti  Egyesület  pünkösdi  műsorának  a  bevételét  a

Nepomuki Szent János szobor felújítására ajánlották fel. Köszönjük szépen!

8. Egyebek) 

8/1 Winergy Mérnökiroda Bt. és Reorg-Consult Kft. ajánlatok visszavonása

Gyóni János: Akkor ez azt jelenti, hogy a pályázati iratokat megküldtük az Államtitkárságnak?
Van érvényes testületi határozatunk felülvizsgálatokra. Szerintem nem reális, hogy így adtuk át.
Mi a helyzet a projektmenedzserrel?

Jamrik László: A hiányzó kutak megfúrása megtörtént. Aki eddig itt dolgozott, most már vigye
végig a még hátralévő kötelezettségeket. Pénzügyi fedezetünk nincs a vizsgálatokra. A pályázati
csapatban dolgozóknak be kell fejezniük a munkájukat. A közreműködő szervezet által átvett, és
lezárt projekt után történik csak a kifizetésük.
A Zöldhídnál is van több mint 6 millió Ft kötelezettségünk, nincs pénz a vizsgálatokra.

Gyóni János: Nyilatkozzunk arról, hogy a képviselő-testület mit mond, mert szerintem ezek a
vizsgálatok nagyon kellenek, mert 200 milliót bukni fogjuk. Óva intek mindenkit, ezt meg kell
lépni!  A  projektmenedzser  is  4  millió  Ft-ot  elszalasztott,  fizetünk  neki,  de  a  munkáját  nem
végezte el. Szerintem ez a projekt műszakilag nem megfelelő!
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Jamrik László:  A közreműködő szervezet  is  megmondta,  hogy ez a  rendszer soha nem lesz
tökéletes. A rendszer működik, megtakarítás történt. Vannak garanciális követeléseink.

Gyóni János: A közreműködő szervezet sz…t nem vesz át, ennek jónak kellene lennie.

Jamrik László: A rendszer elindult, működik. Garanciába majd lehet orvosolni.

Gyóni János: Teljesítmény tervet kellett volna, hogy végrehajtson.

Jamrik László: A terv szerint előírt munkák megtörténtek, kutak ki vannak ásva, hőt leadnak.
Megcsinálták, működik.

Gyóni János: Nincs jegyzőkönyv a bejárásokról. Ez nem megfelelő ami történik.

Jamrik László: Műszaki ellenőr vezeti a naplót.

Mezőfi Ferenc: Egyetértek azzal, hogy ez a munka olyan amilyen. Ha nem vesszük át, bukunk
mindent. Még mindig lehet lépni, mert vannak garancia éles követeléseink. 

Deli József: Kató is leírta, hogy javasolja a kivitelezővel a lezárást.

Gyóni János: Az időpontot eltolták szeptember 30-ig-

Deli József: Mikor lesz már vége? Annyi átvilágítás történt már!

Gyóni János: Ez nincs kész!

Deli  József:  A  fűtési  rendszer  új,  úttörő  a  környéken,  az  országban  Igényel  karbantartást,
működési nehézséget, de ez még kialakulhat.

Gyóni János: Ez műszakilag nincs olyanban, hogy működik.

Deli József: Kivitelező mondta, hogy nézzük meg a fogyasztásokat. 

Gyóni János: Ezt kellett volna vizsgálni, laikus céggel!

Mezőfi Ferenc: Mind kettőnek nagy a           Itt hagytak egy kígyótojást, ami ki kelt. Próbáljuk
meg ebből a legjobbat kihozni.

Varga András: Érvényben van testületi határozat a körforgalmi járdára, Falunapra is szükség
van  még  pénzre,  fűnyíró  traktorra,  fűkaszára  ami  közel  1  millió  Ft,  a  hivatal  elektromos
hálózatára, amire volt ellenőrzés 3,5 m Ft kellene, az iskola hátsó épületét, védőnői szolgálatot,
zebrát át kell alakítani a  Malomnál, 2,5 millió Ft volt a kivágott tuják amire bíróság kötelezett.

Jamrik  László:  Szavazásra  teszem  fel,  a  2  felülvizsgálati  ajánlat  képviselő-testületi
határozatának visszavonását. A Winergy Mérnöki Iroda Bt és Reorg-Consult Kft vizsgálatairól
van szó.

A Képviselő-testület 4 igen, 1 nem és 2 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
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40/2015. (V.28.) 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 22/2015. (IV.28)
sz. határozatát a Winergy Mérnöki Bt. és a 23/2015. (IV. 28.) sz. Reorg – Consult Kft
ajánlatát visszavonja, forrás hiánya miatt.

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

8/2  Bag  Nagyközség  Önkormányzat  Pénzügyi,  Településfejlesztési  és
Vagyongazdálkodási bizottsági elnök választása

Jamrik  László:  Előterjesztés  szerint  kérem  a  pénzügyi  bizottság  elnökének  a  Sima  József
képviselőt, miután Gyóni János az áprilisi bizottsági ülésen lemondott tisztségéről.

Gyóni János: Azért mondtam le, mert a pénzügyi bizottság hozott döntéseket, de a polgármester
nem tette meg.

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

41/2015. (V.28.) 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 Pénzügyi,
Településfejlesztési  és  Vagyongazdálkodási  Bizottság elnökének  Sima  József
képviselőt választotta.

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

8/3 Dűlők rendbetételének megtárgyalása

Jamrik  László:  Lakossági  bejelentések  érkeztek,  hogy  a  dűlők  megközelítése  nehézkes,  a
tűoltók is nehezen tudnak kimenni. A falugondnokkal már egyeztettem, hogy kezdjék meg az ide
vezető utak rendbetételét.
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8/4 Borytrade Kft ajánlata „Cigánygödör” megtárgyalása

Jamrik  László:  Tárgyaltunk  ebben  a  témában,  de  anyagi  nehézségek  miatt  nem  tudjuk  az
ajánlatot elfogadni.

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

42/2015. (V.28.) 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 643 hrsz-ú, a
644 hrsz-ú, és 645 hrsz-ú ún. „Cigánygödörre” tett,  Borytrade Kft ajánlatát,  forrás
hiány miatt elfogadni nem tudja.

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

8/5 Falunap és Rétesfesztivál helyszín megtárgyalása

Jamrik László: Az edzőpálya rendezése megtörtént, már vannak ajánlatok a falunapra, alkalmas
arra, hogy az legyen a helyszíne.

Mezőfi Ferenc: A foci pálya kényelmesebb lett volna, de a füvet ne tegyük rajta tönkre.

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

43/2015. (V.28.) 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 2015. július
3-4. napján megtartandó Falunap és Rétesfesztivál helyszíne a bagi edzőpálya.

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: polgármester, jegyző, 
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8/6 Flór Ferenc Kórház parkolási díj megtárgyalása

Jamrik  László:  A  megkeresést  mindenki  elolvasta.  Abszurdnak  tartom,  hogy  az
önkormányzatok fizessenek lakosságszám alapján. Nem támogatom.

Katona Ervin: Előzőleg a hatvani kórházat támogattuk.

Jamrik  László:  Fele  bagi  idejár,  fele  oda.  Ez  nem jó  megoldás,  más  polgármesterek  is  azt
nyilatkozták, hogy nem pártolják.

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

44/2015. (V.28.) 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  nem  kíván
lakosságarányos pénzügyi hozzájárulást adni a parkoló felújításához.

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

8/7 Kárpátaljai magyarok anyagi támogatása

Jamrik  László:  Tiszapéterfalvát  megkerestem,  anyagi  támogatást  kérnek.  Javaslom,  hogy
100 000 Ft-tal támogassuk Tiszapéterfalvát!

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

45/2015. (V.28.) 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 Tiszapéterfalvát 100 000 Ft –
azaz egyszáz-ezer forint összeggel támogatni kívánja.

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: polgármester, jegyző, 
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8/8 BM pályázatok beadásának megtárgyalása

Bognár Józsefné ismertette a pályázati kiírást. 

Jamrik  László:  Fontos  minden  pályázati  lehetőséget  megragadni.  Az  elmúlt  4  évben  sok
környékbeli település részesült támogatásban, reméljük ebben a ciklusban is lesz erre lehetőség. 

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

46/2015. (V.28.) 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  pályázatot
nyújt be:

1/ Települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési 
támogatás –  feladatellátáshoz kötött támogatásra
2/ Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására

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

Jamrik László: Egyebek van – e még felvetés?

Mezőfi Ferenc: Múltkor beszéltünk a posta épületének rendbetételéről. Legyen benne határidő.

Varga András: Engedélyt kell kérni a postától.

Jamrik László: Megkeresem a postát ebben az ügyben. Még valami?

Katona Ervin: Javasolnám, hogy az iskolai tanévzárón jutalmazzunk néhány gyereket a felső
osztályból, uszodai bérlettel. Nem feltétlenül tanulmányi eredmény alapján, hanem tanári javaslat
szerint

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

47/2015. (V.28.) Képviselő-testületi határozat

Bag  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Magyarország  helyi
önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörében
eljárva az alábbi határozatokat hozta:
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Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének döntése, hogy a Bagi Arany
János  Általános  Iskola  felső  tagozatos  tanulóit  osztályonként  1-1  tanulót
uszodabérlettel  jutalmazza,  valamint,  1 felnőtt  kísérőnek is  biztosítja.  Összesen 16
uszodabérletet ajánl fel.
A tanulók kiválasztásában a pedagógusok vesznek részt. 

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

Katona Ervin: Sok panasz van Dr. Cséke Ibolya rendelésére.

Mezőfi  Ferenc:  Van  az  önkormányzatnak  ellenőrzés  joga,  lehetősége?  Felszólíthatja  az
önkormányzat, hogy tartsa be a rendelési időt?

Gyóni János: Szerződést meg kell nézni.

Jamrik  László:  Szerződés  biztos  van,  tartalmát  meg  kell  nézni.  Vállalkozásban  dolgoznak.
Szakmai felügyelet az ÁNTSZ. Jogi, ügyrendi bizottság nézze meg.

Mezőfi  Ferenc:  A  projektek  átvilágítsa  megtörtént,  lépéseket  lehet  tenni.  Ahogy  lehetőség
adódik, megtesszük a lépéseket.

Jamrik László: Köszönöm szépen a részvételt, az ülést bezárom.


-k.m.f.-

Jamrik László Bognár Józsefné
polgármester         jegyző


