
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Bagi  Polgármesteri  Hivatal  tanácstermében  2015.  december  15-én  megtartott
rendkívüli képviselő- testületi ülésén.

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

Meghívottak: 

Polgármester  megnyitja  az  ülést,  köszöntötte  a  képviselőket.  Megállapította,  hogy  a  testület
határozatképes. 
Polgármester úr ezután ismertette a napirendi pontokat.
A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat.

Napirendi pont:                          Előadó:

1.) Bag Nagyközség Önkormányzat 2016. évi szemétszállítási Jamrik László
szerződés megtárgyalása polgármester

2.) Erdei Krisztián Tibor szántó vásárlási kérelmének megtárgyalása Jamrik László 
(Nyíregyházi lakos.) polgármester

3.) Neumann ház megvételéről döntés Jamrik László
polgármester

4.) Aszód és Társult Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti  Burghardtné Tóth Ilona
Társulása Társulási Megállapodásának módosítása jegyző

5.) Kutyafuttató kijelölése Jamrik László
polgármester

6.) Egyebek

1.) Bag Nagyközség Önkormányzat 2016. évi szemétszállítási szerződés megtárgyalása 
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Jamrik  László:  Szerződés  tervezetet  mindenki  megkapta,  ismeri  a  benne  foglaltakat.  Zöld
Hídnál voltam, az egész hulladékgazdálkodást központosítani fogják a következő években. Ez a
szerződés árváltozást nem tartalmaz. 
Tagságunk a Zöld Hídnál van A tartozásunk most is fenn áll. Átmenni oda nem tudunk, még ha
szélesebb  körű  szolgáltatást  is  nyújtanak.  Náluk  az  árak  is  magasabbak,  amit  nekünk  kéne
megfizetni. A 70 év felettieket így is az önkormányzat fizeti.

Gyóni János: Nem tudom, hogy jól van-e kiszorozva ez a 15 240 Ft? 
Kamatot kell fizetnünk a Zöld Hídnak?

Jamrik László: Arról állapodtunk meg, hogy a tőkét fizetjük meg 2 év alatt.  Mondtam, hogy
most nincs pénzünk, nem tudunk fizetni. A 2015. évi tagdíjat befizettük. 

Gyóni János: Engem a kamatok zavarnak!

Jamrik  László:  A  kamattól  eltekintenek.  A  bírósági  pereskedés  is  elmaradt,  de  írásbeli
szerződést kell kötnünk, ami 2 év időtartamú lehet.

Burghardtné Tóth Ilona ismertette a szerződés szerinti szolgáltatási árakat.

Gyóni János: Mi van a nem fizetőkkel?

Jamrik László: Mi nem szedhetjük be! Jogilag csak ők tudják érvényesíteni.

Burghardtné  Tóth  Ilona:  Hivatalos  megkeresés  nem  jött  a  részükről,  ami  alapján  lehetne
letiltani.

Jamrik László: Szavazzunk!

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

105/2015. (XII. 15.) 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,  mint  a  Hatvan és  Térsége
Hulladékgazdálkodási  és  Környezetvédelmi  Nonprofit  Közhasznú  Korlátolt
Felelősségű Társaság (székhelye:  3000 Hatvan,  Tarjáni  út  3.,  cg.száma:  10-09-
03360, adószáma: 24183219-2-10) tagja hulladékgazdálkodási  feladatok ellátása
céljából  közszolgáltatási  szerződést  köt  a  nonprofit  közhasznú  gazdasági
társasággal, szerződés és melléklete szerinti tartalommal 2016. január 1. napjától
2016. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra.

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét
képező  közszolgáltatási  szerződés  szövegét  elfogadja,  és  felhatalmazza  Bag
Nagyközség polgármesterét a közszolgáltatási szerződés aláírására. 

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

2.) Erdei Krisztián Tibor szántó vásárlási kérelmének megtárgyalása 
(Nyíregyházi lakos.)

Jamrik László ismertette az előterjesztésben foglaltakat.

Varga András: Csak az vásárolhat, aki meg is műveli és adott sugarú 25 km-es körzetben lakik. 
Lenne biztos, aki megvásárolná itt a környékben is. 

Gyóni János: Ne avatkozzunk bele! Utasítsuk el!

Jamrik László: Mindenki egyetért ezzel?

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

106/2015. (XII. 15.) 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  kifogást  elutasítja,  és  a
Magyar  Agrár-  Élelmiszergazdasági  és  Vidék-fejlesztési  Kamara  Megyei
Elnökségének állásfoglalásával egyetértve, nem támogatja Erdei Krisztián Tibor,
nyíregyházi  lakos,  Bag külterület  0158 hrsz.  termőföld  ingatlan  földtulajdonjog
átruházási kérelmét

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

3.) Neumann ház megvételéről döntés

Jamrik László: A Mezőbag Kft ajánlata: 10 millió Ft. Jelenlegi helyzetünkben a felét szerintem
fizessük ki idén, a másik felét a 2016. évi költségvetés elfogadása után. Az egyház is érdeklődik
ez ügyben.  Pályázatoknál nagy szükség lenne rá. Akkor jó, ha többféle célra tudjuk hasznosítani.
Egyháznak, civilszervezetek lenne helysége, néprajzi gyűjtemény, szálláshelyet alakíthatnánk ki.
De ehhez a tulajdonunkban kell lenni! Erről beszéljünk, hogy Ti mit gondoltok.

Deli József: Ez az összeg az egész területre vonatkozik?

Jamrik László: Minden épület, egész terület.

Sima József: A házat felajánlották.

Deli József: Mindenképp jó volna kezdeni vele valamit! Pályázatnál, meg csak így van esélyünk.
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Gyóni János: Nekem erről más a véleményem. Ezt sokkal jobban elő kellene készíteni. Ez távoli
és megfoghatatlan dolog, semmi! Milyen pályázat? Tudunk pályázni, nem tudunk? Ez üres így.
Nagyon vizesek a falak! Az az épület, olyan állapotban, van, hogy arra 10 millió Ft-ot rá kellene
költeni. Jó lenne látni a telekkönyvi kivonatot, mert ha ez műemlék jellegű, akkor még nehezebb
a dolog, komoly szabályai lesznek. Tisztába kellene tenni. Meg kellene becsültetni szakértővel,
hogy mennyit  ér?! Mert ez 15 millióról indult.  Nem tudják évek óta eladni! Nincs funkciója!
Megy lefelé az ára. Ez kútba dobott pénz! Szerintem nem kell most megvenni! Készítsük elő,
senki  nem fogja  előlünk  megvenni.  Ebbe  pénzt  most  tenni  nem szabad!  Sőt!  Arról  nem is
beszélve,  hogy akik a  TSZ-be dolgoztak,  nekik  ez csípi  a  szemüket,  az  beszélik,  hogy ezek
lepaktáltunk  velük.  Mert  ezt  elkommunizálták.  Kik  a  tulajdonosok?  Most  ebbe  nem  szabad
belemenni! Nagy hiba lenne!

Deli József: Ez csak helyi védelem alatt áll. 

Katona Ervin: Ez bizonytalan dolog!

Deli József: Az előző testület hozta azt a döntést, hogy helyi védelem alatt álljon, mert állagában
nem óvták meg, kezdték elhanyagolni.

Katona Ervin: Az egy romhalmaz!

Varga András: 3 000 m2   amivel tudunk mit kezdeni. Azt nézzük! A falu gyarapodna, tudnánk
hasznosítani. De kell a pályázatokhoz. 

Sima József: Mária Út Kht-nál is van rá pályázat. Már ott is tudnánk hasznosítani.

Katona Ervin: Ezeket a lehetőségeket össze kell szedni!

Deli  József:  Esélyünk  sincs  pályázni,  ha  nincs  ingatlan  a  tulajdonunkban!  Tervek  kellenek!
Tudod, milyen a pályázat?! Kiírják, megnyitják, néhány nap alatt bezárják.

Varga András: Ha nem jön be, még mindig el tudjuk adni!

Deli József: Az hasznos terület, kell!

Katona Ervin. Konkrétumok kellenek!

Jamrik László: Konkrétum nem jó duma. Semmi konkrétum nincs. Mi írtunk gazdasági tervet,
programot  írnunk.  De  mindig  tolnak  minket.  Olyan  pályázatok  vannak,  hogy  reggel  8-kor
megnyílik,  és 10-kor bezárják! Több kolléga mondta,  hogy tarsolyban kell  lenni a terveknek.
Pénz most nincs, ezért halogatják a pályázati kiírást! 
Vonjunk be szakértőt, felbecslésre, de ennek anyagi vonzata van! Mi anno Gyóni Jánossal pár
ingatlant vettünk, most meg mindent eladtak. Lehet, még teleknek is megérné. 
Beszéltem szakemberrel, kistéglával van építve, lehetne megoldást találni a vizesedésre. Más is
megakarta venni. 30 millióért tényleg sok. Az volna a jó, ha tényleg a mi tulajdonunkban van. A
szakértő bevonása lehet, de az nem 10-20 ezret Ft lesz.

Gyóni János: Ezt meg kell becsültetni!

Deli József: Ez telekár!

Varga András: Pintér Bandi a becsült ár feléért adja!
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Jamrik László: Legyen értékbecslés? Legyen szakvélemény? Műszakilag is?
Felhatalmaztok akkor, hogy felértékeltessem és legyen rá szakértői vélemény?!

A Képviselő-testület  5  igen  és  1  tartózkodás  szavazattal  az  alábbi  határozatot
hozta:

108/2015. (XII. 15.) 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  felhatalmazza  a
polgármestert, hogy a Neumann házat érték becsültesse fel, valamint az ingatlan
műszaki állapotáról is készüljön szakértői vélemény.

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

Deli József: Szándéknyilatkozatot tegyünk!

Gyóni János: Hogy mész ki a faluba, ha nem lesz szakértői vélemény?

Varga András: Miért nem vesszük meg? A feléért adják!

4.) Aszód és Társult Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulása Társulási 
Megállapodásának módosítása

Burghardtné Tóth Ilona ismertette a jogszabályi hátteret, és hogy miért szükséges a módosítás.

Katona Ervin: A kommunikáció is gyorsabb lesz, mert nehezen megy most. A bagiak sokat 
dolgoznak.

Burghardtné Tóth Ilona: A központ Aszód lesz. Bagon marad a feladat ellátás.

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

107/2015. (XII. 15.) 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 Nagyközségi Önkormányzatának Képviselő-testülete
a) Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 146 §

(1) bekezdésben foglaltak alapján az Aszód és Társult Önkormányzatok Szociális
és  Gyermekjóléti  Társulása  társulási  megállapodásának  módosítását  a  határozat
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
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b) Felhatalmazza a polgármestert  a társulási megállapodás módosításának és az új,
egységes szerkezetbe foglalt szövegének az aláírására.

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

5.) Kutyafuttató kijelölése

Jamrik László: Ki kell jelölni erre alkalmas területet. Az edzőpályát használják, erre ami nem jó.
A salakos út előtti részt jelöljük ki.

Burghardtné Tóth Ilona: Ha lesz kijelölt hely, lehet majd bírságolni azt aki nem ott teszi.

Katona Ervin: Tisztán marad az edzőpálya!

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

109/2015. (XII. 15.) 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 megtiltja a kutyák bevitelét a
közösségi rendezvények részére fenntartott edzőpályára. 
Kutyasétáltatás céljából, az M3 feletti mezőgazdasági híd, Honvéd utcai oldalán
lévő füves területet jelöli ki.

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

6.) Egyebek
Bagi Arany János Általános Iskola kérelme iskolai mezek vásárlására

Katona  Ervin: A  bizottság  megtárgyalta  és  támogatja  a  kérelmet,  javasolja  testület  általi
elfogadását. A mezek nem lesznek kiadva.

Deli József: Beszélem Bisóval, azt mondta a Jomától lehetne 2 500 Ft körül beszerezni. Itt Bagon
a Buborékba pedig feliratoznák.

Katona Ervin: Lehetne olcsóbban is.

Jamrik László: Legyenek mezek, de több ajánlat alapján legyen megvásárolva.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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110/2015. (XII. 15.) 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  az  iskola  mezek
vásárlását, de több ajánlat szerint történjen a beszerzés. 

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

Bagi Arany János Általános Iskola kérelme padok és székek vásárlására

Jamrik László: Erről beszéltünk már, a 2016. évi költségvetésnél tárgyaljuk újra. Jó így? 

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

111/2015. (XII. 15.) 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  Bagi  Arany János Iskola
kérelmét  a  padok  és  székek  beszerzését  illetően,  a  2016.  évi  költségvetés
tervezésénél újratárgyalja.

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

Tüdős Marcell támogatási kérelme

Jamrik László: Mindenki olvasta a kérelmet. Szóljatok hozzá!

Deli József: Ez szép dolog, de én úgy hallottam, hogy a tanulmányai nem fényesek.

Katona Ervin: Kérdezzük meg a sulit! 

Gyóni János:  Én beszéltem a gyerekkel,  normálisnak tűnik.  Elképzelése van. De csak akkor
kapjon támogatást, ha nem bukik meg.

Sima József: Igen, legyen támogatva. Úgy, mint a Bursa Hungarica pályázók 5 000 Ft/hó? Tanév
végéig.
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

112/2015. (XII. 15.) 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  Tüdős  Marcell
sport tevékenységét. A támogatás összege 5 000 Ft/hó. Időszaka: 2015. december
01-től,  2016.  június  30-ig.  A  támogatás  folyósításának  feltétele,  hogy  minden
tantárgyból  legalább  megfelelt  tanulmányi  eredménnyel  zárjon  félévkor,  és
évvégén.

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

Tájékoztató 2 ülés között történtekről:

 Előző ülés ismertetése
 Elkészült a Dózsa György úti járdaszakasz.
 A műv. ház büfé csak a jövő évben kezdődik a sok rendezvény miatt
 A KMB iroda elkészült
 Zöld Hídnál voltam ülésen.
 Muharay Gála volt a hétvégén
 Az Aszódi Rendelőintézet évzárót tartott, a Legyen az Ön Szívügye Alapítvány is ott volt.

Megköszönték Deli Józsefnek, az a sok munkát, amit a rendelőben végeztek!
 Tegnap átvittük az ajándékokat az óvodába az Alpolgármesterrel,  a Jegyzővel és Sima

Józseffel.
 Megkerestem Gergely Jánost, hogy az üzletház mögötti részt adja el nekünk. Jó lenne a

terület egészségháznak és alakulhatna a falu képe. 
 MNV-t is megkerestem, mert  a 600-as kocsma elidegenítési  tilalmánál  úgy határozták

meg, hogy Polgármesteri Hivatalt építenek. A terület régen a Legeltető Bizottságé volt,
nem a tanácsé. De azt ingyen megkapta a Tanács és Áfész pedig használta az épületet.

Jamrik László: köszönöm a részvételt! 

- k.m.f.-

Jamrik László Burghardtné Tóth Ilona
polgármester               jegyző


