
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Bagi  Polgármesteri  Hivatal  tanácstermében  2015.  szeptember  17-én  megtartott
képviselő- testületi ülésén.

Jelen vannak: Jamrik László polgármester, Varga András, Deli József, Katona Ervin, Mezőfi
Ferenc  László  Sima  József  képviselők,  Burghardtné  Tóth  Ilona  jegyző,  Benke
Henriett jegyzőkönyvvezető

Meghívottak: 

Polgármester  megnyitja  az  ülést,  köszöntötte  a  képviselőket  és  a  meghívottakat,  a  Galga-TV
nézőit.
Megállapította,  hogy  a  testület  határozatképes,  Gyóni  János  hiányzik.  Ezután  ismertette  a
napirendi pontokat. A 3. napirendi pont a Települési térképek beszerzése a bizottság javaslata
alapján,  később  kerül  napirendre.  Deli  József  kérte  az  iskolával  kapcsolatos  tájékoztató
előrehozását.

A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat.

Napirendi pont:                          Előadó:
1.) Bagi Arany János Általános Iskola tanterem felújításáról Jamrik László

tájékoztató polgármester

2.) Bag Nagyközség Önkormányzat és Intézményeinek 2015. évi I. félév Jamrik László
pénzügyi beszámolójának megtárgyalása polgármester

3.) Bag Nagyközség Önkormányzat 1/2015 (II.16.). sz. költségvetési rendelet Jamrik László
módosítása polgármester

4.) Bag Nagyközség Önkormányzat II. félévi munkaterve Burghardtné Tóth Ilona
jegyző

5.) DAKÖV Kft. 2016-2030. évi gördülő fejlesztési tervének Jamrik László
elkészítése és engedélyezése, elkészítési ajánlat megtárgyalása polgármester

6.) 2016. évi Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázatban való Jamrik László
részvétel megtárgyalása polgármester

7.) Pest Megyei díjak javaslatának megtárgyalása Jamrik László
polgármester

8.) Köztisztviselői szabályzat megtárgyalása Burghardtné Tóth Ilona
jegyző

9.) Szociális tüzelő-anyag pályázat megtárgyalása Jamrik László
polgármester



2

10.) Hőszivattyús rendszerek karbantartásának megtárgyalása Jamrik László
polgármester

11.) Tájékoztatás: Arany János Általános Iskola nyári felújítási Jamrik László
költségei; Bag Nagyközségért kitüntetés; fűnyíró traktor beszerzés, polgármester
falunapi költségek,

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

11.) Egyebek

12.) Zárt ülés

1.) Tájékoztató a   Bagi Arany János Általános iskola tanterem átalakítás, felújítás   

Jamrik  László átadta  a  szót  Szásziné  Győri  Évának  a  Bagi  Arany  János  Általános  Iskola
igazgatójának.

Szásziné  Győri  Éva:  Köszönöm  az  iskola  nevében  a  felújítást,  a  tanterem  átalakítást  az
Önkormányzatnak és a Deli-Vill Kft-nek.

Jamrik László: A pénzügyi bizottság megtárgyalta és elfogadta a tájékoztatót. Valakinek egyéb
hozzászólás. (hozzászólás nem érkezett). Kérem, szavazzunk a tájékoztató elfogadásáról!

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

56/2015. (IX. 17.) 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 Arany János
Általános  Iskola  nyári  felújítási  munkák  és  tanterem  át  alakításáról  szóló
tájékoztatót, melynek összeg 561 965 Ft.

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

2.)   Bag Nagyközség Önkormányzat és Intézményeinek 2015. évi I. félév pénzügyi 
beszámolójának megtárgyalása

Jamrik László: A pénzügyi bizottság megtárgyalta az I. félévi beszámolót, a javasolta a testület
általi elfogadását. Pénzügyi csoportnak van-e még egyéb észrevétele?

Bognár Anita: Nincs.
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Jamrik  László:  A  költségvetés  tervezése  az  előző  évi  adatok  alapján  történt.  Ennek
következtében vannak olyan költségek,  mint  a fűnyírás,  takarítás,  parkok rendezése,  fűnyírók
javítása, üzemanyag költség. Több pénzre kell a szükséges munkák elvégzéséhez.

Sima József: A bizottság részletesen megtárgyalta, elfogadta.

Jamrik László: Kérem, szavazzunk!

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

57/2015. (IX. 17.) 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  Bag
Nagyközség  Önkormányzat  és  Intézményeinek  2015.  I.  félévi  pénzügyi
beszámolóját. 

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

3.) Bag Nagyközség Önkormányzat 1/2015 (II.16.). sz. költségvetési rendelet 
módosítása 

Jamrik László: Az állami támogatások és egyéb befolyó bevételek és költségek alakulása miatt
szükséges  az előirányzatok év közbeni  módosítása.  Ez a rendelet  módosítás  a 2015. I.  félévi
előirányzati számok alakulását mutatja. Bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolta.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

Bag Nagyközség Önkormányzatának
8/2015. (IX.17.) számú rendelete, amely módosítja az

1/2015. (II.16.) számú Rendeletét

4.) Bag Nagyközség Önkormányzat II. félévi munkaterve

Jamrik László: A törvény 6 testületi ülést ír elő egy évre, mi ezt már teljesítettük félév alatt. Ez a
mostani  terv a  II.  félévi  munkatervet  tartalmazza.  A JÜK bizottság megtárgyalta,  elfogadásra
javasolja.

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

58/2015. (IX. 17.) Képviselő-testületi határozat
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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  Bag
Nagyközség Önkormányzat II. félévi munkatervét.  

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

5.) DAKÖV Kft. 2016-2030. évi gördülő fejlesztési tervének elkészítése és 
engedélyezése, elkészítési ajánlat megtárgyalása

Jamrik László: Ez a fejlesztési terv, a DAKÖV Kft-t érinti. Az Önkormányzattól a jóváhagyás 
szükséges és egy felhatalmazás. A bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolta.

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

59/2015. (IX. 17.) 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 DAKÖV Kft.
2016-2030. évi fejlesztési gördülő tervének elkészítését, és engedélyezését.

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

6.) 2016. évi Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázatban való részvétel megtárgyalása

Jamrik  László:  Felsőoktatási  intézményben  tanulók  részére  ad  ösztöndíj  hozzájárulást  az
Önkormányzat. A pénzügyi bizottság megtárgyalta a pályázati kiírást, és javasolta a pályázatban
való részvételt.

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

60/2015. (IX. 17.) 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  csatlakozik  a  Bursa
Hungarica Ösztöndíj pályázathoz.
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Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: polgármester, jegyző, 

7.) Pest Megyei díjak javaslatának megtárgyalása 

Jamrik László: Én Pásztor Bélát javasoltam Pest Megye Díszpolgára címre, de a bizottság Pest
Megyei Polgárőr Szövetség Elnökét javasolja erre a címre. Én továbbra is Pásztor Bélát javaslom,
mivel  50  éve  szolgálja  Veresegyházát,  a  megyét  és  az  országot.  Ilyen  hosszú  ideig  egy
polgármester sem volt még település szolgálatában. Dr. Bilisics Pétert egyéb más címre javaslom,
hiszen több kitüntetésre is van lehetőség javaslatot tenni.

Mezőfi Ferenc: A bizottság Dr. Bilisics Pétert javasolta Díszpolgárnak. Én ismerem 3-4 éve óta,
mindig segít, anyagiakban is. Nagyon jó a kapcsolatom vele. A polgárőri cím csak egy érem, de
díszpolgárként képviselhetné a megyét.

Deli József: Képviselő társam, egy kicsit haza beszél, de én Pásztor Bélát javaslom a díszpolgári
címre, mert egy élet lenne megkoronázva.

Katona Ervin: Mindkét érv elfogadható, de ha a települést vesszük, akkor a polgárőr elnököt
javaslom, de nem megkérdőjelezhető az 50 év!

Sima József: Én díszpolgári címre Pásztor Bélát javaslom, Bilisics Pétert pedig az éremre.

Jamrik László ismertette  a kitüntetésekre vonatkozó rendeletet.  Ezután szavazásra bocsátotta
mindkét jelöltet.

A Képviselő-testület 4 igen és 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

61/2015. (IX. 17.) 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  Pásztor  Bélát,
Veresegyház polgármesterét javasolja Pest Megye Díszpolgára címre.

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

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

62/2015. (IX. 17.) Képviselő-testületi határozat
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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 Dr Bilisics Pétert a Pest
Megyei  Polgárőr  Szövetség  elnökét,  javasolja  Pest  Megyéért  Emlékérem
címre.

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

8.) Köztisztviselői szabályzat megtárgyalása

Burghardtné  Tóth  Ilona  tájékoztatta  a  testületet  a  törvényi  háttérről,  ismertette  röviden  a
szabályzatot. Szoros része a cafeteria szabályzatnak, ezek együtt szabályozzák a köztisztviselők
rendjét.

Mezőfi Ferenc: A JÜK bizottság megtárgyalta, egyhangúan elfogadta.

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

63/2015. (IX. 17.) 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  a  2/2015.
(IX. 17.) sz Közszolgálati Szabályzatát.

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

9.) Szociális tüzelő-anyag pályázat megtárgyalása

Jamrik László:  Tavalyi  évben is  volt  lehetőség  tűzifa  igénylésére,  és  az idén is  szeretne  az
Önkormányzat igényelni. 

Burghardtné  Tóth  Ilona:  A  határozatunkban  konkrétan  meg  kell  határozni,  hogy  vállaljuk
200 660 Ft önerő megfizetését,  valamint  a szállítási  költségeket.  Az előzetes  felmérés  szerint
mintegy 158 család lehetne jogosult az igénylésre.

Jamrik László: Szavazzunk a pályázatban való részvételről.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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64/2015. (IX. 17.) Képviselő-testületi határozat

Bag  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Magyarország
helyi  önkormányzatokról  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvényben
biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatokat hozta:

A  46/2014.  (IX.25.)  2  §  (1)  BM  rendelet  alapján  az  önkormányzatok
szociális  célú tűzifa vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra igényt
nyújt be 158 erdei köbméter mennyiségre.
A kormányrendelet értelmében köbméterenként 1.000.- Ft + ÁFA szállítási
díj megfizetését vállalja önrészként, melynek összege: 200 660.- Ft, valamint
a részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.

Az önrészt a 2015. évi költségvetéséből biztosítja.

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

10.) Hőszivattyús rendszerek karbantartásának megtárgyalása

Jamrik  László:  Garanciálisan  indítják  a  szezonban,  ha  gond  adódik,  majd  árajánlat  alapján
visszatérünk rá.

11.) Tájékoztatás: Arany János Általános Iskola nyári felújítási költségei; Bag 
Nagyközségért kitüntetés; fűnyíró traktor beszerzés, falunapi költségek,

Jamrik László:  Bag Nagyközség kitüntetés díjat,  Nagy Jánosné kapott 40 éves munkájáért  a
Falunapon,  Magyarország  Szépe 2015.  –ben falunk  lakója  Kiss  Daniella  lett,  amire  büszkék
vagyunk, és viszi Bag hírét a világban. Mindkét személy méltó a kitüntetésre.
Fűnyíró traktort kb. 700 000 Ft-ért vásároltunk, mert szükség van rá. Az Alpolgármester Úr a
tiszteletdíjából korábban már vásárolt egy fűkaszát. A lenyírt fű rendezettebb képet ad, és a falu
látképe is sokkal jobb.
Falunap költsége 2 700 000 Ft volt, köszönöm most is a segítségeket. Mindenki gratulált és jól
érezte  magát.  A  rétes  nagyon  gyorsan  elfogyott,  majd  próbálunk  ezen  változtatni.  Rendben
lezajlott, nem volt probléma. Még egyszer köszönöm mindenkinek!

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

65/2015. (IX. 17.) 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  elfogadta  a  Bag
Nagyközség  kitüntetéseiről,  falunapról  melynek  kiadása  2 733 806  Ft,
bevétele: támogatások: 251 000 Ft, közterület használat: 90 000 Ft, fűnyíró
traktor (750 000 Ft) vásárlásról szóló tájékoztatót.

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

10.) Tájékoztató a két ülés közötti időszakról

Jamrik László tájékoztatta a képviselő-testületet az alábbiakról:

 2015.  júniusában  Malsfeldben  voltunk  Nagyné  Bakti  Zsófia  szervezésében,  ahol
megerősítettük a 20 éves testvérvárosi kapcsolatunkat. Jövő évben ők jönnek Bagra.

 Június 12-én képviselő-testületi ülést és közmeghallgatást tartottunk a művelődési házban.
 MÖSZ szervezésben a Bosch tájékoztatón voltunk Alpolgármester Úrral.
 Több falunapon részt vettem a nyári időszakban.
 Június 30.-án megkezdődött a 3-as út átadás-átvétele, ami július 30-án fejeződött be. A

közvilágítás 700 000 Ft-os évi plusz költséget jelent Önkormányzatunk részére, valamint
a  parkosított  rész  öntözése  és  ápolása  is  a  mi  feladatunk  lett,  amit  kifogásoltunk  is.
Továbbá kifogásoltuk még fedett buszvárók elhelyezését, a szemetesládák elhelyezését, a
járda megépítését. A tervben nem szerepelnek, ezért a mi költségünk. Pályázatot adtunk
be járda építésre, de nem vagyunk jogosultak a pályázatra, mert ez az útszakasz a Közúté.
A beruházó elzárkózik, mert ezt az előző testület bevállalta. Viakolort szereztünk be, és
jövő héten megkezdjük a járda építését,  és zebrát  is  ki  kell  alakítani.  Minden költség
minket terhel. A beruházó azt javasolta,  hogy a többi önkormányzat  is járuljon hozzá.
Többlettámogatási kérelemmel fordultam a Magyar Államkincstár felé, hiszen ez nekünk
se betervezve nincs, se forrásunk nincs rá.

 Vasutas napi rendezvényen vettem részt Turán.
 Augusztus 10-én ünnepélyes körforgalom átadás volt.
 Augusztus 20-án ünnepélyes szent mise volt és megemlékezés a templom kertben.
 Polgárőrség pályázat útján autót kapott. 
 Augusztus 27-én rendkívüli testületi ülést tartottunk, védőnői ellátás miatt.
 Egyház szervezésében BECSES napot rendeztek.
 Aszódi és Társult Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulás ülésen a félévi

gazdálkodást értékeltük.
 Közbiztonsági tájékoztatón vettem részt Aszódon

11.) Egyebek: 
E/1 Dutka dűlősök kérelme kamararendszer telepítésére

Jamrik  László  ismertette  a  kérelmet.  Előre  kell  megállapodni  velük,  nem  utólag.  Benedek
Miklós milyen összeg és munkálatok kellenek ennek a megvalósításához.

Benedek Miklós: ezt a témát kérném a zárt ülés keretében tárgyalják meg.

Jamrik László: a zárt ülés keretében újra napirendre tűzzük.
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E/2 Dr. Péter Mihály, Dr Péter Mihályné és Péter Tibor haszonbérleti díj
elengedési kérelme

Jamrik László: a kérelmet a bizottság megtárgyalta, és nem támogatja. Kérem, szavazzunk!

A Képviselő-testület 4 igen és 2 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

66/2015. (IX. 17.) 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  kérelmet  nem
támogatja.

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

E/3 Bag 0192/34 hrsz. belterületté történő átminősítésének kérelme

Jamrik László átadta a szót Benedek Miklósnak.

Benedek Miklós: Kb. 1 millió Ft és 1 év időtartam és ugyanekkora területű zöldövezetet kell
létrehozni,  ha átminősítjük  ezt  a  külterületi  szántót.  A település  nem veszíthet  zöld területet.
Tulajdonosokat tájékoztattam, de visszajelzés nem érkezett.

E/4 Malsfeld testvérvárosi kapcsolat megerősítése

Jamrik László: Júniusban aláírt szerződés megerősítését kérem.

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

67/2015. (IX. 17.) 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 továbbra is támogatja a
Bag  és  Malsfeld  között  meglévő  testvérvárosi  kapcsolatot  és
együttműködést.  A  képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  a
megállapodások aláírására, a kapcsolat ápolására, együttműködésére.

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: polgármester, jegyző, 
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E/5 6/2006 (IV. 4.) Luxusadó rendelet hatályon kívül helyezése

Burghardtné Tóth Ilona a jogszabályi hivatkozásokat ismertette. Ezt a rendeletet 2008.-
ban kellett volna hatályon kívül helyezni. Most a PMKH felhívására teszi meg az 
önkormányzat.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet:

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2015. (IX.17.) sz. rendelete a luxusadóról szóló

6/2006. (IV. 04.) rendelet hatályon kívül helyezéséről

E/6 Könyvtárhasználati díj

Jamrik László ismertette az előterjesztést, és a javaslatokat.

Katona Ervin: Én javaslom, hogy az 500 Ft/ éves díjat javaslom. 

Jamrik László: szavazzunk a könyvtárhasználati díjról.

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

69/2015. (IX. 17.) 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  könyvtár  használati
díjat 500 Ft/év, az internet használati  díjat minden megkezdett  óra szerint
100  Ft/órában  állapítja  meg.  A  18  éves  korig  és  65  év  felett  a
könyvtárhasználat, díjmentes.

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

Jamrik László: köszönöm a részvételt! Zárt ülést rendelek el.

-k.m.f.-

Jamrik László Burghardtné Tóth Ilona
polgármester               jegyző


