
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Dózsa György Művelődési Ház hivatalos helyiségében 2015. június 12-én megtartott
képviselő-testületi 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: -

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.) Közterület használati rendelet módosítása Jamrik László
polgármester

2.)Az aszódi Petőfi Sándor Gimnázium, Gépészeti Szakközépisk. Jamrik László
és Kollégium jövőjével kapcsolatos megbeszélés polgármester

3.)Zöld Híd, rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásra Jamrik László
pályázat benyújtásának megtárgyalása polgármester

4.)Bagi Polgármesteri Hivatal köztisztviselők cafetéria juttatásának Jamrik László
részletes szabályzatának megtárgyalása polgármester

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

6.) Egyebek Jamrik László
polgármester

1.)   Közterület használati rendelet módosítása   

Jamrik László: Mindenki előtt ott van az anyag, Reggel az Alpolgármester Úrral is beszéltünk
róla.

Bognár Józsefné: A közterület használati rendelet mellékletét módosítjuk, 5m2 –ig 5 000 Ft, és
5m2 felett pedig további 1 000 Ft / m2-ként.

Varga András: Ez a javaslat nagyon megfelelő. Legyen az 5 000 Ft, az 5m2-ig, további 1 000
Ft/m2 .
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Mezőfi Ferenc: 5m2 –ig  500 Ft/nap ez nagyon kevés, szerintem az alkalmi vásáros 5m2 5 000 Ft
+ 1 000 Ft/m2-ként. Megfelelő

Sima József: Ezt teljesen korrekt.

Gyóni János: A gépekre is vonatkozik?

Mezőfi  Ferenc: Péter  Mihály?  Mezőgazdasági  szakkiállítást  rendez?  Ő  rá  is  vonatkozón  a
közterület használati díj.

Bognár  Józsefné:  Képviselői  engedély  kellett  volna  rá,  hogy  ott  tárolja.  Egyedi  elbírálás
szükséges.

Mezőfi Ferenc: Legyenek felszólítva. Vagy nem tárolja ott tovább, vagy kifizeti.

Deli József: A mozgóárusoknak van engedélyük?

Bognár Józsefné: Engedélyt kellene kérniük.

Deli József: Sok ember nyugalmát zavarják. 

Jamrik László: Aki egyetért a megbeszélt díjakkal, akkor szavazzunk.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi rendelet módosította:

Bag Nagyközség Önkormányzatának
7/2015 (VI. 12.). számú rendelete, amely módosítja az

1/2014. (II.05.) számú Rendeletét

2.) Aszódi PSG, Szakközépiskola és Kollégium jövőjével kapcsolatos megbeszélés

Jamrik László: Aszódon volt egy megbeszélés, Jegyző Asszony vett rajta részt. 300 éves múlttal
rendelkező  iskolát  akarnak  megszüntetni.  Galga  –mentének  nagy  szüksége  van  rá.  Jó
szakembereket  nevelt  ki  eddig is.  Csatlakoznunk kell,  és támogatni  kell  a  kérelmet,  hogy ne
szüntessék meg a gimnáziumi oktatást. 

Bognár Józsefné: Sztán úr kérte, hogy egységes legyen a javaslat.

Gyóni János: Szerintem ebben mi nem tudunk dönteni, amit eldöntöttek végig fogják vinni. Mi
csak  javasolhatunk,  én  is  oda  jártam iskolába.  Két  Petőfi  gimnázium van  Aszódon,  egyiket
megakarják szüntetni.

Sima József: Külön van szakközépiskola és gimnáziumi oktatás.

Jamrik László: Szavazzunk!
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
48/2015. (VI. 12) 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  nem  ért  egyet  Klebelsberg
Intézményfenntartó  Központ  fenntartásában  működő  egyes  szakképzési  feladatot
ellátó köznevelési intézmények fenntartóváltásával összefüggő intézkedésekről szóló
120/2015. (V. 21.) Korm. rendelet azon rendelkezésével, mely alapján az aszódi Petőfi
Sándor  Gimnázium,  Gépészeti  Szakközépiskola  és  Kollégium  a  szakképzésért  és
felnőttképzésért felelős miniszter fenntartásába kerül. A Képviselő-testület véleménye
alapján a fenti rendelkezés hatására a nagy múltú gimnáziumban felmenő rendszerben
megszűnhet a gimnáziumi képzés, mely nem csak a település, hanem közvetlenül az
egész galgamente lakosságát érinti hátrányosan.
A  Képviselő-testület  tisztelettel  kéri  a  miniszter  Úr  támogatását  és  közbenjárását,
hogy az aszódi Petőfi Sándor Gimnázium, Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium a
120/2015. (V. 21.) Korm. rendelet 1. §  4) bekezdésében hivatkozott 4. mellékletbe
kerüljön  át,  és  fenntartása  a  4.  mellékletben  meghatározott  módon  kerüljön
megosztásra  a  szakképzésért  és  felnőttképzésért  felelős  miniszter  és  a  Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ között. 

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

3.) Zöld Híd, rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásra pályázat benyújtás 

Jamrik László ismertette a pályázati feltételeket. Minden településnek önállóan kell a pályázatot
benyújtani.

Gyóni János: Nálunk nem ők szállítanak.

Bognár Józsefné: A társulásban benne vagyunk.

Jamrik László: Ezt évvégéig rendbe kell tenni, hogy a társulásba benne vagyunk, de nem velük
szállítattunk. A pályázatról kérem, szavazzunk!

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

49/2015. (VI. 12) 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-testülete  szükségesnek látja  a  pályázati
benyújtását,  mivel  a  települési  hulladékok  elszállítása  indokolt,  a  veszély elhárítás
érdekében  a  szolgáltatásra  szükség  van.  A  társulás  esetében  nincs  felróható
magatartás. 
Pogácsás  Tibor  államtitkár  úr  által  megküldött  levél  alapján,  a  rendkívüli
önkormányzati keretből támogatást kívánunk igénybe venni 
Törzstőke-pótlását az Önkormányzat önerőből nem tudja finanszírozni..
Bag  településre  vetített  törzstőke-pótlás  összege  2015.  évben,  lakosságszám
arányosan: 7 509 197 Ft, azaz hétmillió-ötszázkilencezer-egyszázkilencvenhét forint.

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

4.)    Bagi  Polgármesteri  Hivatal  köztisztviselők  cafeteria  juttatás  szabályzat
megtárgyalása

Jamrik László: Jegyző Asszony! Mikor készült a régi?

Bognár Józsefné: Eddig nem volt. A köztisztviselőknek jár a cafeteria juttatás, a költségvetésben
elfogadásra került. Ezt szabályozni kell.

Jamrik László: Kérem szavazzunk a cafeteria szabályzat elfogadásáról.

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

50/2015. (VI. 12) 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  megalkotta,  és  elfogadta  a
1/2015 (VI.12.) sz. a Köztisztviselők cafeteria juttatásának részletes szabályzatát. 

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

Jamrik László röviden, néhány szóban tájékoztatót tartott:
 Előző képviselő-testületi ülés ismertetése
 Börze-Gasztro  Kft.  –vel  bejárás  volt  a  konyhán.  Elkészítettük  az  óvoda  konyha

leltárát.
 Részt vettem a Turai Orvosi Ügyelet ülésén, elfogadtuk a beszámolót.
 Malsfeld – Bag Testvérvárosi kapcsolat megerősítésre került. Jövőre meghívtuk őket,

2016.  októberében  jönnek.  Közel  30  bagi  gyerek  van  kint  Malsfeldben  és  a
környékén.

6. Egyebek) 
6/1  Bagi  Nemzetiségi  Önkormányzat  együttműködési  megállapodás
megtárgyalása

Bognár Józsefné ismertette a megállapodás részleteit.
 

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

51/2015. (VI. 12) 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  Bagi  Roma
Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást. 

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

Mezőfi Ferenc: Nagytakarítás van a telepen kedden, csütörtökön a konténert be kell hozni.

Gyóni János: Mikor lesz a konyha átadás?

Bognár Józsefné: Június 30-án, a falunapon már ők főznek. A két fél egyeztette, hogy mi van a
konyhában, és mi az Imre saját tulajdona. Az ovinak van étkészlete, a sulinak kb 30 főre.
Az iskola pályázatában tegnap volt helyszíni szemle. Meg voltak az eszközök.

Mezőfi Ferenc: Az iskola pályázatnál az ügyészségi határidőt megnéztük, levelet írtunk, de a
Központi Nyomozó Ügyészséghez átkerült. Plusz a volt jegyző ügye is halad.

Katona Ervin: A rendőrségtől számíthatunk-e még ilyen kiszállásra?
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Jamrik László: Igen, Cserni Jánossal beszéltem. Jó volna a nyáron kialakítani KMB-s irodát. A
kamerákhoz is hozzáférjenek.

Mezőfi Ferenc: Barabás Móniékkal lehetne valamit csinálni? Kezdeményezzünk eljárást, írjon
levelet a Jegyző a gyámhatóságnak.

Gyóni  János:  Kanalas  Ervin  megfenyegetett  az  üzletház  előtt.  Azt  mondta,  hogy eltöröm a
kezed-lábad.

Varga András: Művelődési ház igazgató, és a falugondnok kapjon részletes munkaköri leírást,
mert nagyon fölényes a magatartásuk. 

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

-k.m.f.-

Jamrik László Bognár Józsefné
polgármester         jegyző


