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

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: Gódor  Ferenc  r.  alezredes  Gödöllői  Rendőrkapitányság,  Bolbás  Norbert  r.
főhadnagy Aszódi Rendőrőrs parancsnoka, Cserni János körzeti megbízott

Jamrik  László: Nagyon  nagy  szeretettel  köszöntök  mindenkit!  A  rendőrség  részéről  Gódor
Ferenc alezredes urat, Bolbás Norbert urat, az Aszódi Rendőr Őrs új parancsnokát, valamint új
KMB-ket, Cserni Jánost.

Tisztelt  Hölgyeim  és  Uraim!  Képviselő  társaim  nevében  jó  szívvel  köszöntöm  Önöket,  és
megköszönöm,  hogy  2014.  október  12-én  megválasztottak  bennünket  a  következő  5  évre.
Megígértük, hogy átvilágítjuk az önkormányzat gazdálkodását ez megtörtént. (Vizsgálati anyag
ismertetése, megtekinthető a honlapon).
Iskola hibák: Az akkori mb. jegyző összecserélte a nettó és bruttó összeget és később sem lett
korrigálva, a pótmunkák nem lettek jóváhagyva, habár ezek szükségesek lettek volna. 
2012. évben 595 646 E Ft a teljes konszolidáció.
200 millió Ft-os GEO pályázat. Óvoda, művelődési ház, és tornacsarnok. Határidő kitűzését az
önkormányzati választásokra időzítették. Az ovi kivételével megtörtént az átadás, de akkor sem
működött. 2015. május 15-én került átadásra a pályázat.
Tisztelt Közmeghallgatás!
4 újság  került  kiadásra  a  választásra,  mi  egyben  sem kaptunk lehetőséget,  pedig  ezt  törvény
kötelezi.  Rendszertelenek voltak a ülések közvetítései.  Erre igény van, szerződést kötöttünk a
Galga- TV-vel, a közvetítésekre.
Nincsenek táblák, a korlátok összetörve, nincsenek lefestve.
Troszkás járhatatlan,  bezárták a könyvtárat,  nem volt művelődési ház igazgató,  KMB-s irodát
megszüntették,  csak  1  KMB-s  van  Hévízgyörkkel  közösen.  A  körforgalom  nem  épült  meg.
Emléklapokat,  plaketteket  osztogattak  2014.  szeptemberében  a  GEO munkálatok  kapcsán.  A
zajvédőfal nem került vissza az ipari parkba. 70 millió Ft rulírozó hitelt örököltünk. Ígéretet tett a
volt jegyző kivizsgálására hivatali visszaélés miatt.  Csak 1 anyakönyvvezető van a hivatalban.
Választások  után  rengeteg  számla  érkezett:  pl.  jogvédő  díjak,  faapríték  nem a  közmunkások
szedik össze, hanem vesszük. Kifizettük a volt polgármester végkielégítését, a SZABADSÁGÁT,
több mint 3 millió Ft. Bírósági pereket örököltünk. Normatíva visszafizetések. 6,5 millió Ft-os
tőketartozásunk van az Észak-Kelet Pest Megyei Hulladékgazdálkodási Társulatnak tagdíj nem
fizetése miatt. Eladták a Szent Imre u. 7. szám alatti ingatlant, a vételárat tájházra kellett volna
fordítani, nincs meg a pénz. Hivatal létszámát feltöltöttük, új jegyzőnk van. 2014. decemberében
a rulírozó hitelt visszafizettük. Nagy mennyiségű faaprítékot kaptunk az erdészettől a szállításban
résztvevőknek köszönöm a  segítséget.  Az akkori  önkormányzati  vezetőség  kevés  helyen  vett
részt megbeszéléseken, mi megpróbálunk a meghívásoknak eleget tenni.
Művelődési  ház vezetőt  neveztünk ki,  falugondnokot  választottunk,  újra nyitjuk a könyvtárat.
Hazai és külföldi kapcsolatainkat megújítottuk, Malsfelddel megújítottuk a 20 éves testvérvárosi
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szerződésünket. 2015. március 9-én közmeghallgatást tartottunk a körforgalom miatt, köszöntő
táblákat  helyeztünk  el,  tájékoztató  táblákat,  méltó  ünnepélyeket  szervezünk.  Figyeljük  a
szemétlerakásokat a temetőnél is, megszélesítettük az utat.
Postával is tárgyaltunk az Alpolgármester Úrral, levelet is írtunk Német Lászlónénak, újságban
benne  van  a  válasz.  Bagi  Hírlap  2  havonta  jelenik  meg  ingyenesen.  Óvodában  hamarosan
elkészül a tornaszoba az Alpolgármester Úr segítségével, és még kültéri játékot is vett az udvarra.
Újra  járható  a  troszkás.  Pályázat  útján  az  óvoda  konyha  üzemeltetőjét  megválasztottuk.
Virágosítjuk a falut, takarítjuk. Gazdasági programunk van. Utakat járdákat akarunk felújítani,
építeni. Orvosi rendelőket szeretnénk felújítani, egészségház építése is terveink között szerpel. A
postával  újra  tárgyalunk,  Faluházat  szeretnénk vásárolni.  A Polgármesteri  Hivatalt  is  fel  kell
újítani,  az  iskolában  is  van  mit  csinálni,  ovi  tetőhéjazat  cseréjére  is  szükség  van,  valamint,
szeretnénk bölcsődét. Minden pályázati lehetőséget kihasználunk.
Önkormányzatunk  és  a  magam  nevében  is  köszönöm  Önöknek,  a  bagi  vállalkozóknak,
intézményeknek, dolgozóiknak támogatását és segítségét, melyre a továbbiakban is számítunk.
Köszönöm, hogy meghallgattak.

Bagi  Újság  2  havonta  jelenik  meg  ingyenesen.  Testületi  ülések  is  közvetítve  vannak.  Hiába
tartalmaz az újság információkat,  mégis azt mondják, hogy nem tudtak róla. Nem olvassák el
rendesen. Figyelmesen kövessék az információkat.
Követelték az átvilágítást, most meg azzal vádolnak, hogy miért tesszük?! Amit most elmondtam,
mindenre van bizonyíték.
A volt jegyző átvilágítása még nem történt meg.
Nem mutogassunk vissza! Ezzel lezárom az előző időszakot! 
Köszönöm, hogy meghallgattak, várom a kérdéseket.

Fenyvesi László: A jelenlegi kamerarendszer van-e figyelve? Mert úgy hallottam, hogy be van
zárva. Volt arról szó, hogy az Oktat 60 közterület felügyelői tanfolyamot indított volna.
Jegyzőnőtől kérdezem, hogy a polgármester szabadsága ki lett-e írva?
A  körforgalmat  Tóth  Gábornak  köszönhetjük,  és  az  Orbán  Viktor  miniszterelnök  úr,  ezzel
pénzösszeggel  biztosítja  a Galga-mente  biztonságát,  ezzel  a projekttel,  amiben a körforgalom
épül. Ez így történt.
Nem kell ide új egészségház? Ez volt a szórólapon.

Jamrik László: Mi hívtuk ide a körforgalom vezetőit, mi kezdeményeztük a közmeghallgatást
március 9-én, hogy tőlük hallják milyen óriási munka ez. A TV is itt volt, és kint volt  2006.
szeptemberében is, amiről felvétel van, és mostanában is bejátszották a körforgalom épülése óta,:
hogy az akkori polgármester Jamrik László követelte a hogy legyen körforgalom.
Ezt bárki is indította legyen közös örömünk a körforgalom megépülése!
Kamerarendszer:  áldatlan  állapot,  hogy  a  KMB-s  iroda  megszűnt.  Ez  nem  jó  így.  A  volt
polgármester azt mondta, hogy ez Chicago. Ha ez Chicago, akkor hogy lehet, hogy csak 1 KMB-
s van és irodája sincsen.
Egészségügy. Megoldjuk! Van olyan orvos aki azt mondta, hogy ő ezzel a polgármesterrel nem
dolgozik,  a  faluból  is  elmegy.  Soha  nem  mondtam,  hogy  nem  lesz  egészségügyi  felújítása,
pályázati lehetőséget várjuk. Mindenki tapasztalja, hogy milyen most a mi orvosi rendszerünk.
Gondok vannak 
Én nem akarok visszamutogatni, előre akarunk tekinteni. 
A szabadságomat kiírtam, az én fizetésem kevesebb, mint az övé volt. Az ő szabiját és egyebeket
másnap kifizettettem.

Mile Mária: Örülök mindennek, minden nagyon jó, de nem érzem magam biztonságban, mert
minket  kiraboltak.  Féltem  a  gyerekeim.  Valaki,  valahogy  oldja  meg,  hogy  én  biztonságban
legyek. Otthon szeretném érezni magam a saját falumban. Itt vannak a gyökereim, nem szeretnék
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innen  elmenni.  Van  3  kutyánk,  biztonsági  redőny,  riasztórendszer,  mégis  bejönnek.  Valamit
csináljanak, ezt nyomatékosan kérem!

Jamrik László: Rajta vagyunk. Nyáron szeretnénk megoldani a KMB-s kérdést. A Polgárőrség
kevés támogatást kapott eddig, folyamatosan kellene figyelni a kamerákat. Tudom, hogy nagyon
sok baj van. Minden erőmmel azon vagyok, hogy biztonság legyen. Én is szeretném, hogy Bagon
nyugalom legyen, biztonság, békesség. Azon vagyunk, hogy ezen a helyzeten változtassunk.

Barát Györgyné: 
 Bagi Újságban olvastam, hogy a Hatvan Kórházhoz csatlakoztunk. Kinek az ötlete volt

ez?
 3 hetes augusztusi szünet. A 3 hét alatt kell valakinek kivonat, akkor 3 hét alatt mi lesz?
 Muharay 1,7 m, Bagi TC 1,5 m Ft támogatást kapott, Szent Rita Karitasz pedig csak 100

ezer Ft-ot? Miért
 Plakát miért nincs kirakva felénk? Nekem nincs Galga TV-m.
 TSZ tanya nagyon bozótos, meglehet benne bújni, fel kellene szólítani a tulajdonost, hogy

tegye átláthatóvá.
 Visszatérve a Karitaszra nagyon sok időst segítenek. Miért kap ilyen kevés támogatást.
 Temetőbe voltam, 16 ember dolgozott kint, hogy rendbe tegye. Köszönöm szépen, hogy

rendbe tették.

Jamrik László: Az Aszódi Rendelőintézetet kellett segíteni, gyűjtöttek. A Hatvani kórház volt
aki felvállalta, az Aszódi rendelő segítését, ezért nehéz döntés árán született meg a döntés. Az
ÁNTSZ tájékoztatott,  hogy a  miniszteri  döntés  lesz,  hogy hova  tartozunk.  Ez  nem végleges
állapot.
Közigazgatási szünetben lesz ügyelet, meg fogjuk oldani a dolgokat.
Civilszervezetek támogatásában igyekszünk mindenkinek segíteni.
Plakátokra jobban fogunk figyelni.

Fenyvesi  László:  Faluba  beszélték,  hogy  a  télen  volt,  hogy  valaki  a  Polgármesteri  Hivatal
autójával fát lopott! 

Benedek Miklós: Nem a hivatal autójával történt, hanem egy hasonlóval, rendőrségi intézkedés
megtörtént.
A TSZ tanyán voltam, megtörtént a bozótnyírás, kitakarítás.

Faragó Csaba: Nem jók az utca burkolatok, nem lehet rajta kerekes eszközzel végigmenni. Se
babakocsival, se biciklivel. Nem lehetne ezen változtatni?

Katona  András: Sajnálom  Bagot.  Művelet  politika  nyert.  Saját  véleményemet  mondom  el.
Nálam lévő papírok bizonyítják, amit mondok. Bag Peres játszóteret lebontották majd a barátok
között szétosztották a telket.

Jamrik László: Ez gyűlölet, nem akarom ezt folytatni! Nem a múlttal akarok foglalkozni.

Katona András:
 TSZ magánkézbe került, 8-ad részeket és a homokbányát kiadtuk 0 Ft-ért, ma ezért más 1

millió Ft-ot fizet.
 Csintoványi utca ami le van zárva
 Neumann ház, amit 0 Ft-ért adtak oda, most 3 ember tulajdonába van
 7,5 tonnás kamionok behajthatnak Bagra
 22 m Ft-os csapadékvíz elvezetés
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 Csapadékvíz elvezetés, sok a dugulás, Szent Imre u. 14. sz. -nál vízszikkasztó van.
 Mi van ipari parkkal?
 Mi van a bagi óvoda uszodával? A 22 milliót kellett volna így vizsgálni, mint a mostani

dolgokat.
 Járda felújítás?
 Mi van a jelmondattal, hogy Bag újra Bagé?
 Kultúr gondnokot leváltották, mert nem volt bagi, és az újságírókat is.
 2010. választás?

Itt vannak a papírok!

Jamrik László:
 Az ön által megválasztott képviselő miért nem rendezte, hogy 7,5 tonnás gépkocsik itt

áthaladnak? Nem tett semmit az országgyűlési képviselő
 Bagon jól épült a csatorna
 Ipari park, az Ön kedves barátja, aki alkalmazta is Önt. Semmi nem történik 900 millió Ft-

os tőketartozása van a befektetőnek. Ki veszi át? Ki jön ide? Az előző polgármester nem
tett semmit, nem a mi tulajdonunkban van az ipari park. Miért tőlem kérik számon, hogy
mi van az ipari parkkal?

 Ön sem szállította tovább a konténert
 Mások azt mondták, hogy nem jön többet, nem én mondtam, hogy ne jöjjenek. Csak az

Istvánnak mondtam, hogy nem akarok vele dolgozni.
 Az újságba nem tették bele azt, amit mondtam.
 Az ügyvéd egyetlen pert sem nyert meg. Nem kell a munkája
 Én ezekkel a dolgokkal utoljára foglalkoztam! Előre akarok nézni!

Mezőfi Ferenc: Ha te biztos vagy a dolgodban, tedd meg a szükséges lépéseket!

Jamrik László: Nagyon köszönöm, hogy itt voltak! Támogassanak minket, bízzanak bennünk!
Nem akarok hátra nézni, csak előre. Mindenkinek jó pihenést kívánok a nyárra! Jó egészséget,
békességet, szeretet és türelmet. Köszönöm, hogy meghallgattak!

-k.m.f.-

Jamrik László Bognár Józsefné
polgármester         jegyző


