
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal tanácstermében 2015. augusztus 27-én megtartott rendkívüli
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,  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.) Védőnői pályázatok megtárgyalása Jamrik László
polgármester

2.) Egyebek Jamrik László
polgármester

1.)   Védőnői pályázat megtárgyalása   

Jamrik László ismertette  a  pályázati  kiírást,  majd  átadta  a  szót  Mezőfi  Ferencnek,  az  Jogi,
Ügyrendi és Közbiztonsági bizottság elnökének

Mezőfi Ferenc:  A bizottság javaslata,  hogy mind a két pályázót  vegyük fel.  Márkus Anettet
határozatlan időre, Péterfi Anikót pedig határozott időre, a nyelvvizsga megszerzése kitétel.

Gyóni János: Pontosítsunk, Márkus Anettet határozatlan időre, Péterfi Anikót pedig ameddig az
Edit vissza nem jön.

Jamrik László: A testület az utazáshoz hozzájárul.

Bognár Józsefné: F1 besorolási bérbe tartoznak kb. bruttó 180 E Ft.

Mezőfi Ferenc: Szolgálati lakást esetleg fel lehet ajánlani, ha szükséges.

Varga András: Tegyük rendbe szolgálati lakást.

Gyóni János: Csak akkor tegyünk bele pénzt, ha szükséges.
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Jamrik László: Ki javasolja elfogadni, hogy Márkus Anettet határozatlan időre, Péterfi Anikót
pedig határozott időre (Marinka Edit távollétére), a nyelvvizsga megszerzése kitétel.

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

52/2015. (VIII. 27) 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 Jogi, Ügyrendi és
Közbiztonsági  Bizottság  javaslata  alapján  Márkus  Anett  pályázatát,  határozatlan
időtartamú kinevezéssel védőnői munkakörben, azzal a feltétellel, hogy 1 éven belül
sikeres nyelvvizsgát szerez. 

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

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

53/2015. (VIII. 27) 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 Jogi, Ügyrendi és
Közbiztonsági  Bizottság  javaslata  alapján  Péterfi  Anikó  pályázatát,  határozott
időtartamú kinevezéssel – Marinka Edit távollétére - védőnői munkakörben, azzal a
feltétellel, hogy 1 éven belül sikeres nyelvvizsgát szerez. 

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

2.) Egyebek 
2/1 Galga Express Band utazási támogatási kérelme

Jamrik László kérelemben foglaltakat. 50 000 Ft utazási támogatást kérnek határon túli zenész
találkozóra, ami 2015. szeptember 12-én lesz. 

Mezőfi Ferenc: esetleg besegíthetnének a szüreti bálba…

Deli József: ha szabad az idejük.
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Mezőfi Ferenc: Kérjük meg őket, hogy egy rendezvényen lépjen fel ingyen.

Jamrik László: akkor ezekkel a feltételekkel támogatjuk?

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

54/2015. (VIII. 27) 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  50 000 Ft,  azaz  ötven-ezer
forint  összeggel  támogatja  az  utazást,  azzal  feltétellel,  hogy egy  rendezvényen
térítésmentesen zenélnek.

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

2/2  Galga-mente  Víziközmű  Beruházást  Lebonyolító  és  Működtető  (Üzem.)
Társulás megszüntetésének megtárgyalása

Jamrik László  tájékoztatta a testületet a társulás megszüntetésének körülményeiről. A társulás
anno konkrét feladat végrehajtására jött létre,  és most hogy a feladatát  elvégezte,  megszűnése
időszerűvé vált. 

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

55/2015. (VIII. 27) 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  támogatja,  hogy a  Galga-
mente Víziközmű Beruházást Lebonyolító és Működtető (Üzemeltető) Társulás
megszűnését.

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: polgármester, jegyző, 
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Jamrik László: más egyéb?

Deli József: A Piros Bagért Egyesület szeretné a Bagi Újságban megjelenteni a Lengyelországi
útjáról készült beszámolót. A minisztériumba is elkerült, be van tördelve.

Jamrik László:  Én most  is  azt  mondom,  hogy ha  megkeresnek  minket,  mindenkit  szívesen
látunk  és  fogadunk.  Többször  megszólítottuk  őket  pályázat  beadására,  szervezésekbe,  de
semmiben nem vettek részt. Jöhetnek, hozhatják, továbbküldjük az újságnak. Lengyel küldöttség
ügyében is megkerestek. Én megírtam a levelet, amit kértek. Várjuk őket.

Mezőfi Ferenc: Ez igaz, eddig is ők rekesztik ki magukat.

Sima József: Milyen előre lépés van a Petrovics Józsefék ügyében? Takarított?

Bognár Józsefné: Volt már helyszíni szemle. Kapott 20 000 Ft-os csekket büntetésként.  Ismét
lesz  helyszíni  szemle,  és  igazolnia  kell  a  befizetett  csekket.  Családsegítő  is  kint  volt,  ők  is
tartottak szemlét. Már alakul a porta…

Mezőfi Ferenc: A Petőfi utcában is van egy ház ahol nem ártana szét nézni, mert ami ott van az
már tűrhetetlen. Rengeteg szemét van az udvaron. Intézkednünk kellene ebben az ügyben. 

Gyóni János: Kanalas Ervin ügyével l mi van?

Bognár Józsefné: Újra érkezett lakossági bejelentés lovak miatt. És úgy tudom disznók miatt is.

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


-k.m.f.-

Jamrik László Bognár Józsefné
polgármester         jegyző


