
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal tanácstermében 2015. november 19-én megtartott képviselő-
testületi ülésén.

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

Meghívottak: Bognár Anita pü-i előadó
Bőhm András PMKH Aszódi Járási Hivatal vezető

Polgármester  megnyitja  az  ülést,  köszöntötte  a  képviselőket  és  a  meghívottakat,  a  Galga-TV
nézőit.
Megállapította, hogy a testület határozatképes. 
Napirendek előtt felszólalt Bőhm András.

Jamrik  László:  Megkérem  a  Bőhm  Andrást,  hogy  a  kormányablakokkal  kapcsolatos
tájékoztatóját ismertesse.

Bőhm  András:  Köszönöm  a  lehetőséget,  hogy  itt  lehetek.  Először  is  szeretném  átadni  a
képviselő uraknak azt a tanúsítványt, melyet Tarnai Richárd kormánymegbízott úr írt alá. Deli
József,  Sima József,  Gyóni  János,  Katona Ervin és  Varga András  urak még az évelején  egy
önkormányzati képzésen vettek részt, mellyel kötelezettségüknek eleget tettek. Gratulálok nekik!
Az Aszódi  Járási  Hivatal  átalakul  kormányablakká  2016.  tavaszán.  Hivatal  átalakítása  miatt,
átköltözünk ideiglenesen a Javító Intézetbe.  Itt  most szeretném megköszönni  Polgármester Úr
segítségét!  December  15-től  már  ott  fogadjuk az ügyfeleket.  Bővebb tájékoztatást  hamarosan
megküldjük.

Bőhm András távozott.

Polgármester  úr  ezután  ismertette  a  napirendi  pontokat.  Mezőfi  Ferenc  kérte  az  egyebek
napirendi pontba felvenni a BAGázs kérelmét.

A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat.

Napirendi pont:                          Előadó:

1.) Bag Nagyközség Önkormányzat és Intézményeinek 2015. évi Sima József
III. negyedév pénzügyi beszámolójának megtárgyalása PTV bizottság elnöke

2.) Bag Nagyközség Önkormányzat 1/2015 (II.16.). sz. költségvetési Sima József 
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rendelet módosítása PTV bizottság enöke

3.) Bagi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának megtárgyalása Burghardtné Tóth Ilona
jegyző

4.) Dózsa György Művelődési Ház alapító okiratának megtárgyalása Burghardtné Tóth Ilona
jegyző

5.) Iglice Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratának megtárgyalása Burghardtné Tóth Ilona
jegyző

6.) Iglice Napközi Otthonos Óvoda 2015/16. évi munkatervének Burghardtné Tóth Ilona
megtárgyalása jegyző

7.) Iglice Napközi Otthonos Óvoda kérelme óvónői létszám bővítésére Sima Józef
PTV bizottság elnöke

8.) Pest megye önálló NUTS 2 régióvá válásának megtárgyalása Jamrik László
polgármester

9.) Családsegítő és Gyermekjóléti feladatellátás biztosításának Burghardtné Tóth Ilona
megtárgyalása jegyző

10.) Bag Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi belső ellenőrzési Burghardtné Tóth Ilona
tervének megtárgyalása jegyző

11.) Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) felülvizsgálatának Burghardtné Tóth Ilona
megtárgyalása jegyző

12.) Energetikai projekt zárásával kapcsolatos tájékoztató Jamrik László
polgármester

13.) 600 hrsz. (kocsma) önkormányzati ingatlan elidegenítési tilalma Jamrik László
polgármester

14.) 2015.évi karácsonyi forgatag megtárgyalása Jamrik László
polgármester

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

16.) Egyebek

17.) Zárt ülés

1.)   Bag Nagyközség Önkormányzat és Intézményeinek 2015. évi III. negyedév 
pénzügyi beszámolójának megtárgyalása

Jamrik  László: Megkérem  a  pénzügyről  Bognár  Anitát,  ha  van  szóbeli  kiegészítése  a
bizottságon elhangzottakhoz.  Valamint  megkérem Sima Józsefet,  hogy ismertesse  a  pénzügyi
bizottság javaslatát.
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Bognár Anita: A pénzügy részéről nincs kiegészítés.

Sima  József:  A  bizottság  megtárgyalta,  elfogadta  a  2015.  évi  III.  negyedévi  pénzügyi
beszámolót.

Jamrik László:  Nagyon alapos munkát  végzett  a  testület  és  hivatal  is.  A pénzügy nem volt
elegendő létszámmal, de már feltöltöttük. Az apparátus jól alakul, folyamatosan tanulnak. 

Jamrik László: szavazzunk!.

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

73/2015. (XI. 19.) 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. III. negyed évi pénzügyi beszámolóját az
alábbi teljesítési főösszegekkel:

Teljesített bevételek: 296 176 e Ft
 Teljesített kiadások: 262 338 e Ft

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

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

Sima József: A bizottság megtárgyalta és elfogadta, javasolja a testület általi elfogadását.

Jamrik László: Módosításra mindig szükség van, az állami finanszírozás miatt. Be nem tervezett
feladatok elvégzése miatt. Sok kötelező feladat nem volt ellátva az elmúlt években. Ezért gépek
beszerzésére is sor került,  ezek is módosítják a számokat.  Kérem, szavazzunk a költségvetési
rendelet módosításáról.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta

Bag Nagyközség Önkormányzatának
10/2015. (XI.19.) számú rendelete, amely módosítja az

1/2015. (II.16.) számú Rendeletét

/1/ 2015. július 01. és szeptember 30. között pótelőirányzatként biztosított
normatívák  és  egyéb  működési  bevételből  az  1/2015.  (II.16.)  számú
költségvetési rendelet 1. paragrafusában megállapított
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 kiadási főösszeget 19 452 e Ft-tal
 bevételi főösszeget 19 452 e Ft-tal

a képviselő testület megemeli, így a módosított

kiadási főösszegét 548 479 e Ft-ban,
  melyből: működési:                                             522 371 e Ft
                felhalmozási:                                           26 108 e Ft

bevételi főösszegét 548 479 e Ft-ban,
  melyből: működési:                                              546 479 e Ft
                felhalmozási:                                             2 000 e  Ft

állapítja meg.

2. §

Az Önkormányzat és intézményei módosítás utáni előirányzatát az 2015.évi 
beszámoló mellékletének adatai tartalmazzák.

3.) Bagi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának megtárgyalása

Burghardtné Tóth Ilona:  törvényi változások miatt kell az alapító okiratokat módosítani. Az
óvoda  és  a  műv.  ház  tekintetében  szakfeladat  is  került  be,  valamint  pontosítottuk.  Egységes
szerkezetbe foglalva, előírásoknak megfelelően van elkészítve.

Mezőfi Ferenc: a JÜK bizottság megtárgyalta, elfogadta, és javasolja a testület általi elfogadást
is.

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

74/2015. (XI. 19.) 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, amelyben a Bagi
Polgármesteri  Hivatal,  alapító  okiratát  módosítja,  és  egységes  szerkezetben
elfogadja. 
Felhatalmazza  a  Polgármestert,  hogy  a  Magyar  Államkincstárhoz  a  szükséges
módosításokat  továbbítja  az  alapító  okiratokat  egységes  szerkezeti  formában,
hatályba  lépések  időpontja  a  törzskönyvi  nyilvántartásba  történő  bejegyzés
napjától történik.

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

4.) Dózsa György Művelődési Ház alapító okiratának megtárgyalása

Burghardtné Tóth Ilona: Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár lesz a neve, ez az egyik
legfontosabb  változás.  Kormányzati  funkciók  kerültek.  Egységes  szerkezetbe  foglalva,
előírásoknak megfelelően van elkészítve.

Gyóni János: az intézményvezetőt kérdezem, rendben van –e?

Katona Hargita: Kormányzati funkciókat leegyeztettük. Többi pontját az alapító okiratnak én 
nem ismerem

Jamrik László: szavazzunk!

A Képviselő-testület  6  igen  és  1  tartózkodás  szavazattal  az  alábbi  határozatot
hozta:

75/2015. (XI. 19.) 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,  amelyben  a  Dózsa
György Művelődési Ház és Könyvtár, alapító okiratát módosítja, és egységes szerkezetben
elfogadja.
Felhatalmazza  a  Polgármestert,  hogy  a  Magyar  Államkincstárhoz  a  szükséges
módosításokat  továbbítja  az  alapító  okiratokat  egységes  szerkezeti  formában,  hatályba
lépések időpontja a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától történik.

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

5.) Iglice Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratának megtárgyalása

Burghardtné  Tóth  Ilona:  ki  lett  egészítve  a  SNI  gyermekek  ellátásával,  pontosítva  lett.  A
kormányzati funkciók is pontosítva lettek. Felmerült a bölcsődei ellátás lehetősége is, de annyi
feltételnek kell megfelelni, hogy ezt még nem tudjuk biztosítani.

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

76/2015. (XI. 19.) 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-  testületének  döntése,  amelyben  a  Iglice
Napközi Otthonos Óvoda, alapító okiratát módosítja, és egységes szerkezetben elfogadja.
Felhatalmazza  a  Polgármestert,  hogy  a  Magyar  Államkincstárhoz  a  szükséges
módosításokat  továbbítja  az  alapító  okiratokat  egységes  szerkezeti  formában,  hatályba
lépések időpontja a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától történik.

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

6.) Iglice Napközi Otthonos Óvoda 2015/16. évi munkatervének megtárgyalása

Burghardtné Tóth Ilona: JÜK bizottság megtárgyalta az óvoda munkatervét.

Mezőfi Ferenc: A bizottság megtárgyalta, és javasolja elfogadásra.

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

77/2015. (XI. 19.) 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 Iglice Napközi
Otthonos Óvoda 2015/16. évi munkatervét.

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

7.) Iglice Napközi Otthonos Óvoda kérelme óvónői létszám bővítésére

Jamrik László: bizottság tárgyalta. 

Sima József: A bizottság megtárgyalta, és egyhangúan javasolja a kérelem elhalasztását, és 2016. 
évben újra tárgyalni.

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

78/2015. (XI. 19.) 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  az Iglice Napközi Otthonos
Óvoda óvónői létszám bővítés  kérelmét  elhalasztja,  és a 2016. évi költségvetés
tervezésekor újratárgyalja.

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

8.) Pest megye önálló NUTS 2 régióvá válásának megtárgyalása

Jamrik  László:  A Közép-magyarországi  régió  igen  jelentős  összegű  támogatást  kap,  de  az
összeg nagyobb részét elviszi Budapest.  Pest megye nagyon rosszul jár, de 2020. év után lehet
különválni.  Nekünk bagiaknak is  érdekünk,  hogy minél  több támogatáshoz  jussunk,  az  EU-s
támogatásból.

Gyóni János: Túl sok mindent nem lehet ettől várni, 2002. óta mindig beszélnek róla. Tegyük
meg, amit kérnek tőlünk.

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

79/2015. (XI. 19.) 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 Pest megye
társadalmi – gazdasági fejlődése érdekében, Pest Megye önálló NUTS 2 régióvá
válását.

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

9.) Családsegítő és Gyermekjóléti feladatellátás biztosításának megtárgyalása

Burghardtné  Tóth  Ilona ismertette  a  jogszabályi  változást.  Elmondta,  hogy  nálunk  Bagon
Aszód és Társult Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulás látja el a feladatot.

Mezőfi Ferenc: A bizottság tárgyalta és javasolja, hogy továbbra is változatlan formában legyen
a gyermekjóléti és családsegítő feladatok ellátása.

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

80/2015. (XI. 19.) 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 a továbbiakban is Aszód és
Társult Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulás keretében kívánja a
családsegítő és gyermekjóléti feladatok ellátását biztosítani. 

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

10.) Bag Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi belső ellenőrzési tervének 
megtárgyalása

Burghardtné Tóth Ilona: Belső ellenőrzést Társulási formában látjuk el. A bizottság tárgyalta, a
Vincent  Auditor  Kft  ajánlata  szerint,  2  témát  javasol  a  képviselő  testületnek  elfogadásra.  Az
egyik a Dózsa György Művelődési Ház gazdálkodásának vizsgálata, valamint gyermekétkeztetési
és óvodai normatívák ellenőrzése. Ennek anyagi vonzata is van.

Gyóni János: Ez milyen időszakra szól?

Burghardtné Tóth Ilona: Az az időszak, amit mi megjelölünk.

Sima József: Bizottság javasolta a képviselő-testület általi elfogadását. 

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

81/2015. (XI. 19.) 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 a 2016. évi belső ellenőrzési tervet elfogadta a
Vincent Auditor Kft ajánlata szerint.

1. Dózsa György Művelődési Ház működésének, gazdálkodásának ellenőrzése
A jelzett feladat 70.000 Ft + ÁFA, azaz hetvenezer forint + ÁFA munkadíj.

2. A  2015.  évi  „egyes  köznevelési  és  gyermekétkeztetési  feladatok  támogatása”
igénylésének és  elszámolásának  ellenőrzése  az  Iglice  Napközi  Otthonos Óvoda
vonatkozásában. A jelzett feladat 210.000 Ft + ÁFA, azaz kétszáztízezer forint +
ÁFA munkadíj.

Az árajánlatban feltüntetett összegek tartalmazzák a költségvetési szervek belső
kontrollrendszeréről  és  belső  ellenőrzéséről  szóló  370/2011.  (XII.  31.)  Korm.
rendelet 22. §-ában kötelezően előírt belső ellenőrzési vezetői feladatok ellátását.

Határidő: 2016. év 
Felelős: polgármester
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Végrehajtásban közreműködik:  polgármester,  jegyző,  óvoda,  művelődési  ház,
pénzügy

11.) Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) felülvizsgálatának megtárgyalása

Burghardtné  Tóth  Ilona:  törvény  írja  elő,  hogy a  HEP-et  2  évente  felül  kell  vizsgálni.  A
program megfelelő jelenlegi formában maradjon. A JÜK bizottság tárgyalta, javasolta elfogadni.

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

82/2015. (XI. 19.) 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  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  Önkormányzat  a
Helyi  Esélyegyenlőségi  programját  áttekintette  és  megállapította,  hogy
felülvizsgálata nem szükséges, ezért változatlan formában elfogadta.
A Helyi Esélyegyenlőségi program jelen határozat melléklete, 2017. november 30-
ig hatályos.

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző
Végrehajtást végzi: valamennyi szervezeti egység

Jamrik László: Szemétszállítási szerződést nem tárgyaljuk most, mert a szerződést a cég nem
hozott szerződést, szándékukban áll további együttműködésre. Nagyon sok a hátralékos, 5 millió
Ft kintlévőségük van a bagi lakosok felől. Mi ebben segíteni nem tudunk, mert nincs rá lehetőség.
Nekünk is kellemetlen, hetekkel ezelőtt kértük a szerződést, de nem értek ide vele. Emelni nem
emelhet.

Mezőfi  Ferenc:  Igen  nagyvonalúak  vagyunk  a  felszólító  levelek  ügyében.  Ez  nem  lehet  a
szerződés feltétele, de erről mi nem tehetünk.

Sima József: Más szolgáltatótól is kell kérni ajánlatot.

Jamrik László: Az előző testület velük kötött szerződést. Tavaly kényszerhelyzetben voltunk. A
Katasztrófavédelem ezt figyelemmel kíséri.  De mivel az önkormányzatnak a Zöld Híd felé nagy
a tartozása van, ez nem olyan könnyen. 2 éven belül ki kell  fizetni.  De ebben az évben nem
tudtunk törleszteni. Célunk volt, hogy átmegyünk a Zöld Hídba. A lakosság nem fizethet többet.
Az  előzőekben  rossz  rezsi  csökkentési  költségek  lettek  megállapítva,  amiről  nincsenek
dokumentumok. Se itt, se a hulladékkezelő cégnél.

Gyóni János: Mi van a beadott pályázattal, amit a törzstőke emelés kapcsán adtunk be?
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Jamrik László: Jövő héten megyek a közgyűlésre, majd kérek tájékoztatást.

12.) Energetikai projekt zárásával kapcsolatos tájékoztató

Jamrik László: Rendkívül sok alkalommal foglalkoztunk az energetikai projekttel. Sok hiba volt
benne,  de megtörtént  az átadás.  Komoly pénzügyi  és műszaki  szemle volt.  A megtakarítások
dokumentálva  lettek.  A rendszerek beüzemeltetése  megtörtént,  működnek.  De ezt  a  rendszert
félévente át kell tisztítani, és -4 C alatt rá kell segíteni. Mindenkinek köszönöm a munkáját!

13.) 600 hrsz. (kocsma) önkormányzati ingatlan elidegenítési tilalma

Jamrik László: határozatot kell hoznunk az ingatlan elidegenítési tilalmáról, melyet még 2025-ig
meg kell hoznunk.

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

83/2015. (XI. 19.) 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  tudomásul  veszi,  hogy  a
103/2010  (I.  27.)  NVT  számú  határozattal  Bag  Nagyközség  Önkormányzat
tulajdonába került, Bag 600-as hrsz.-ú, 8.600.000.- Ft forgalmi értékű ingatlant az
átvételtől  számított  15  évig  nem  idegenítheti  el,  azaz  nem  köthet  olyan
megállapodást  (pl.  ajándékozás),  illetve  nem  végezhet  semmilyen  olyan
tranzakciót  (pl.  apportálás),  melynek  eredményeképpen  az  ingatlan  kikerül  az
Önkormányzat tulajdonából. Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
tudomásul veszi, hogy ez az időpont 2025.03.18-án jár le.

Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy nyilatkozik, hogy az
ingatlanátadási szerződésben foglalt átvevői vállalást teljesítette, az ingatlant nem
idegenítette el, nem kötött olyan megállapodást (pl. ajándékozás), és nem végzett
semmilyen  olyan  tranzakciót  (pl.  apportálás),  melynek  eredményeképpen  az
ingatlan  kikerült  volna  az  Önkormányzat  tulajdonából,  így  az  azóta  is  Bag
Nagyközség Önkormányzatának tulajdonát  képezi.  Nyilatkozza továbbá, hogy a
szerződés  I.3.  pontjában  meghatározott  feladat,  miszerint  az  ingatlant  az
önkormányzat  intézmény alapítására  került  átadásra,  jelenleg  megvalósítás  alatt
áll. Az ingatlant az önkormányzat a közhasznú foglalkoztatottak bázisának kívánja
átalakítani.

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

14.) 2015.évi karácsonyi forgatag megtárgyalása
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Jamrik László: A tavalyi karácsonyi forgatag jól sikerült, ez idén is folytatni kell. A karácsonyi 
forgatag napja 2015. december 20. vasárnap. A bizottságot hívjátok össze, és tárgyaljátok meg a 
részleteket.

Katona Ervin: Jövő héten lesz bizottsági ülés

15.) Tájékoztató a két ülés közötti időszakról
 Két fő védőnőt felvettünk, de egyik már másnap jelezte, hogy nem tud jönni, a másik

néhány hét után másik munkát  vállalt,  orvos látogatóként.  Most helyettesítéssel oldjuk
meg a szolgálat ellátást. Pályázat van kiírva

 Szeptember 17-ei ülés ismertetése

Gyóni János: A volt TSZ mindenkit érdekelne, hogy mi lesz ezzel? Az épület önmagában
nem ér semmit. Nagyon vizes. Én úgy gondolom, hogy az épület és minden kell. Tárgyalni
csak úgy van értelme, ha az egész lesz.

Jamrik László: Egyenlőre nem akarok konkrétumok nélkül erről beszélni.

 Közszolgálati ellenőrzés volt a PMKH részéről, mindent rendben találtak.
 A MÁK is tartott normatíva ellenőrzést, de jegyzőkönyvet nem kaptunk
 Legidősebb bagi lakost köszöntöttük
 Könyvtár megnyitó volt.
 Októberben volt szüreti felvonulás és bál. 
 Pásztor Bélát köszöntöttük Veresegyházon
 A  Belügyminisztérium  részéről  kamerarendszert  ellenőrizték,  mindent  rendben

találtak.
 Október 23.-ai ünnepség volt a művelődési házban és koszorúzás a Hősök terén
 Nagyvölgyi árkot rendbetettük. Sajnos hordják a szemetet a Berláék mögé, és a temető

mögötti részre is. Kérem a bagiakat, hogy ne tegyenek ilyet!
 BM-et  megkerestem  a  körforgalom  közvilágítása  és  a  növényzet  locsolása  miatt.

Ennek a költsége minket terhel. Pályázatot nem nyertünk, mert a járda szakasz nem a
mienk,  de  a  költségek  minket  terhelnek.  Ezeknek  a  költsége  minket  terhel.
Elutasították a kérelmet.

 A Szent  Rita  Karitász  november  21-én  idősek  találkozóját  szervezi.  Köszönöm a
munkájukat!

 Lomtalanítás lesz 21-én, a sarki kocsmába kell szállítani.
 December 20-ra tervezzük a karácsonyi forgatagot!

16.) Egyebek: 
E/1. 3-as úti körforgalomhoz vezető, önkormányzat által épített járda 
közvilágítása

Jamrik László:  A körforgalom felé ki kellett építenünk a járdát, amihez közvilágítás is
kell.  Ezt  a  bizottság  megtárgyalta,  elfogadta.  Kérem,  szavazzunk  a  közvilágítás
kiépítésében. 

A Képviselő-testület  6  igen  és  1  tartózkodás  szavazattal  az  alábbi  határozatot
hozta:

84/2015. (XI. 19.) 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  a  Pénzügyi,
Településfejlesztési  és Vagyongazdálkodási  Bizottság javaslatát  elfogadja és fel
polgármester urat, hogy a körforgalomhoz vezető Dózsa György úti járdaszakasz
megvilágításának kivitelezésére a Deli-Vill Kft.-vel a bruttó 1.053.584.- Ft-os azaz
egymillió-ötvenháromezer-  ötszáznyolcvannégy  forintösszegű  szerződést
megkösse.

A kivitelezés összegét a 2015. évi költségvetés pénzmaradványából finanszírozza
a képviselő-testület, amit a 2015. évi zárszámadásnál módosít.

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

E/2. Rákóczi Szövetség támogatási kérelmének megtárgyalása

Jamrik László: Bizottság megtárgyalta a Rákóczi Szövetség kérelmét.

Gyóni János: Ez nemzetpolitikai kérdés és a bizottságon 50 000 Ft-ot fogadtunk el, de én
100 000 Ft-ot javaslok.

Sima  József:  Én  is  ezt  szeretném  javasolni.  Határon  túli  gyerek  iskoláztatásának  a
támogatása.

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

85/2015. (XI. 19.) 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 100 000 Ft-tal (azaz egyszáz-
ezer  forinttal;  10 000  Ft/gyermek)  összeggel  támogatja  a  Rákóczi  Szövetséget.
Felkéri a polgármestert, hogy az átutalásról gondoskodjon.

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

E/3. Bagi Arany János Általános Iskola büfé bérbeadásának 
megtárgyalása
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Sima József: A bizottság megtárgyalta a Börze Gasztro Kft kérelmét az iskolai büfé 
kiadására. Bizottság 15 000 Ft bérleti díj és 5 000 Ft rezsi költség.

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

86/2015. (XI. 19.) 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  PTV  Bizottság  javaslata
alapján  a  Börze-Gasztro  Kft-vel  bérleti  szerződést  köt  a  Bagi  Arany  János
Általános Iskola büfé üzemeltetésére. 
1 éves időtartamra 15 000 Ft/hó (áfa mentes) bérleti díj + 5 000 Ft/hó (bruttó) rezsi
költséggel. 
A  szerződés  megkötésére  a  képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,
egyben tájékoztassa a KLIK-et 15 napon belül a bérbadásról.

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

E/4 Dózsa György Művelődési Ház büfé felújításának megtárgyalása

Sima József: A pénzügyi bizottság megtárgyalta, hogy újítsuk fel a helyiséget. Árajánlat 
még nem érkezett.

Katona Ervin: Mikor indul?

Jamrik László: Csak is összehangolva a rendezvényekkel!

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

87/2015. (XI. 19.) 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  döntött  a  Dózsa  György
Művelődési  Ház  büfé  felújításáról.  Az  elvégzendő  munkálatokról  az  ülés
időpontjáig  árajánlat  még  nem érkezett  be.  A  munkálatok  végzését  össze  kell
hangolni a művelődési ház rendezvényeivel.

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

E/5 Iglice Napközi Otthonos Óvoda udvari játékainak felülvizsgálata
Sima József: A bizottság tárgyalta az udvari játékok felülvizsgálatát, javasolja következő 
évre átvinni.

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

88/2015. (XI. 19.) 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  döntött  az  Iglice  Napközi
Otthonos  Óvoda  kérelmét  az  udvari  játékok  felújításával  kapcsolatban
elhalasztotta, és 2016. évi költségvetés tervezésekor újratárgyalja.

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

E/6 Szent Imre u. 53. szám alatti önkormányzati ingatlan helyiségeinek 
(KMB iroda, mellette lévő kishelység) felújítása

Jamrik László: A KMB-s iroda kialakítása szükséges. A bizottság tárgyalta, és 
támogatja.

Mezőfi Ferenc: KMB-s iroda mellett polgárőr iroda is legyen majd kialakítva.

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

89/2015. (XI. 19.) 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  döntött  Szent  Imre  u.  53.
szám alatt lévő önkormányzati ingatlan helyiségben kialakítandó KMB irodáról. 
A kivitelezésére a SE-TA Plusz ’12. Kft által  benyújtott,  bruttó 1 853 692 Ft –
azaz egymillió-nyolcszázötvenháromezer- hatszázkilencvenkettő forint – összegű
árajánlata szerint, a képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés
aláírására.
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Második  ütemben  a  KMB  iroda  melletti  helyiség,  a  Bagi  Polgárőr  Egyesület
részére kerül majd kialakításra, kivitelezésre.

A  kivitelezés  összegét  a  költségvetési  pénzmaradványból  finanszírozza  a
képviselő-testület, amit a 2015. évi zárszámadásnál módosít.

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

Mezőfi Ferenc: A BAGázs azzal kéréssel fordul felénk, hogy szeretnék a tornacsarnokot
hetente 2 X 1,5 órában térítésmentesen vagy kedvezményes áron használni, a BAGázs FC
U9,  és  U14  korosztály  részére.  Én  támogatom  részemről  a  kérelmet!  Szabályokat
tanulnak, és  lefoglalják őket.  Szakemberek segítik őket.  Egyeztetve a tornacsarnokkal.
Felügyelet mellett.

Sima József: Házirend betartása mellett és felügyelet alatt.

Jamrik László: Táborok után a műv. házat és a tornacsarnokot igen siralmas állapotban
hagyták. Meg kell állapítani felelőst, aki felügyeli őket.

Mezőfi Ferenc: Igen! Ha és amennyiben nem tartják be, akkor nem mehetnek többet!
Személyi felelős kijelölésével. 

Jamrik László: Írásba legyenek rögzítve a feltételek!

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

90/2015. (XI. 19.) 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 heti 2 x 1,5 óra időtartamra a
BAGázs  FC  U9  és  U14  korosztály  számára  rendelkezésre  bocsátja  a
tornacsarnokot az alábbi feltételek megtartása mellett:

 Tornacsarnok házi rendjének betartása,
 Személyes felelősség és állandó felügyelet  vállalása a BAGázs részéről konkrét

személyek megjelölésével.
 Írásban rögzített  feltételek mellett  dr.  Both Emőke (BAGázs),  Bag Nagyközség

Önkormányzat részéről Mezőfi Ferenc képviselő

Amennyiben a fenti feltételek nem teljesülnek, a megállapodás azonnal megszűnik
a tornacsarnok használatára.

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

Mezőfi Ferenc: Bilisics Úr megkapta a Pest megye polgára címet.
Volt egy BAGázs ellenőrzés a telepen. Többen kint voltunk a telepen, jó véleményünk
van.

Katona Ervin: Voltunk a csarnokba, javításra lenne szükség a tető esetében.
Jamrik László: Ez nem volt benne a pályázatba, ezért nehéz érvényesíteni a garanciát.

Gyóni János: Ez nagyon silány, primitív munka volt, amit csináltak.

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

-k.m.f.-

Jamrik László Burghardtné Tóth Ilona
polgármester               jegyző


