JEGYZŐ KÖNYV
Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal tanácstermében 2016. február 11-én megtartott képviselőtestületi ülésén.
Jelen vannak: Jamrik László polgármester,
Varga András alpolgármester
Deli József képviselő
Gyóni János képviselő
Katona Ervin képviselő
Mezőfi Ferenc képviselő
Sima József képviselő
Burghardtné Tóth Ilona jegyző,
Benke Henriett jegyzőkönyvvezető
Meghívottak: Bagyin Jánosné
Bognár Anita
Polgármester megnyitja az ülést, köszöntötte a Galga TV nézőit, a megjelent intézményvezetőket,
munkatársakat és a meghívottakat, képviselőket. Megállapította, hogy a testület határozatképes.
Polgármester úr ezután ismertette a napirendi pontokat.
A Képviselő-testület egyhangúan elfogadta a napirendi pontokat.
Napirendi pont:
1.) Bag Nagyközség Önkormányzat és intézményeinek 2016. évi
költségvetésének megtárgyalása

Előadó:
Jamrik László
polgármester

2.) Bag Nagyközség Önkormányzat 8/2003. (XI. 27)
rendelete az iparűzési adó rendeletének hatályon kívül helyezése

Burghardtné Tóth Ilona
jegyző

3.) Bag Nagyközség Önkormányzat iparűzési adó
rendeletének megtárgyalása

Burghardtmé Tóth Ilona
jegyző

4.) Bag Nagyközség Önkormányzat 2016. évi munkaterve
5.) HVB tagjainak megtárgyalása
6.) Deli József képviselő határozati javaslatának megtárgyalása
7.) Két ülés közötti tájékoztató
8.) Egyebek
9.) Zárt ülés

Jamrik László
polgármester
Burghardtné Tóth Ilona
jegyző
Deli József
képviselő
Jamrik László
polgármester
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1.) Bag Nagyközség Önkormányzat és intézményeinek 2016. évi költségvetésének
megtárgyalása
Jamrik László: Tegnap a bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolta. Kérdezem a pénzügyet,
hogy van-e kiegészítésük a bizottságon elhangzottakhoz?
Bognár Anita: Nincs kiegészítés az anyaghoz.
Jamrik László: A bizottság alaposan megtárgyalta az anyagot. Feladatot bőven rónak ránk, de az
anyagi forrás szűkös. Nagy fejlesztésekre nincs lehetőség, nem tudtunk tervezni. A kisebbekre
megvan a fedezet. Pályáznunk kell a fejlesztésekre, csak így tudunk pénzhez jutni. Más erőből
nem tudjuk a nagy fejlesztéseket megvalósítani. Választáskor is megígértük, hogy fejlesztünk,
pályázunk. Sok be nem tervezett feladatot láttunk el eddig is. Kiadásunk volt a körfogalom
kapcsán.
Ennek alapján, egy megalapozott költségvetést tudtunk előállítani.
Vannak olyan alapítványok, amelyek segítik az intézmények működését, akiknek segítséget kell
nyújtani az oktatáshoz. Bálok egyéb rendezvényekből kell anyagi támogatást adni.
Gyóni János: Miért került ki a napirendi pontokból a Neumann ház megvétele?
Jamrik László: A bizottsági ülésen elhangzottak miatt került ki. Kell felértékelés, és aztán
hozzuk ide. Ezért úgy döntöttem, ha meg lesz ez a két értékelés, akkor tárgyaljuk.
Gyóni János: Az eddigi véleményeket elvetjük?
Jamrik László: Nem, az Illés Mátyásnál megrendeltem, és még egy szakértőt felkérünk
véleményezésre. Majd zárt ülésen válaszolok a többi kérdésedre. A korrekt és tisztességes ajánlat
miatt ne beszéljünk többet.
Gyóni János: Tegnap a bizottság nem javasolta, a Neumann házat, a költségvetésben pedig benne
van. Akkor most miről szavazunk?
Jamrik László: A költségvetés bevételi és kiadási főösszege nem változik. Ha itt nem kerül
felhasználásra, akkor másra tudjuk fordítani. Ha felhasználásra kerül ez az összeg változatlan
marad.
Gyóni János: Keretszámokról vagy tételekről döntünk?
Jamrik László: Egyenlőre nincs megvéve a ház. Addig itt van tartalékba! Ezek alapján el
fogadjuk az idei költségvetést a javaslat alapján?
A képviselő-testület 6 igen és 1 nem szavazattal megalkotta:
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2016. (II.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Összesített bevételi főösszeg: 521 043 835 Ft
Összesített kiadási főösszeg: 521 043 835 Ft
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Iglice Napközi Otthonos Óvoda
Bevétel: 78 931 404 Ft
Kiadás: 78 931 404 Ft
Polgármesteri Hivatal
Bevétel: 74 585 486 Ft
Kiadás: 74 585 486 Ft
Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár
Bevétel:16 770 644 Ft
Kiadás: 16 770 644 Ft
Önkormányzat és szakfeladatai:
Bevétel: 350 756 301 Ft
Kiadás: 350 756 301 Ft
Bagi Roma Nemzetiségi Önkormányzat:
Bevétel: 424 682 Ft
Kiadás: 424 682 Ft

2.) Bag Nagyközség Önkormányzat 8/2003. (XI. 27.) rendelete az iparűzési adó
rendeletének hatályon kívül helyezése 7)
Burghardtné Tóth Ilona: A Pest Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztály
felhívására az iparűzési adó rendeletünket felül kellett vizsgálni. Ennek következtében a régi
rendeletet hatályon kívül kell helyezni és egy teljesen újat kell alkotnia a testületnek.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal megalkotta:
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2016. (II.11.) sz. rendelete az iparűzési adóról luxusadóról szóló
8/2003. (XI. 27.) rendelet hatályon kívül helyezéséről

3.) Bag Nagyközség Önkormányzat iparűzési adó rendeletének megtárgyalás
Burghardtné Tóth Ilona: Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta, az 3§ -ban
korrekciót kértek, mely szerint a ideiglenesen végzett iparűzési adó naptári naponként 3 000 Ft
legyen.
Mezőfi Ferenc: A bizottság megtárgyalta, a korrekcióval elfogadásra javasolja.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal megalkotta:

4

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2016.(II.11.) számú önkormányzati rendelete
az iparűzési adóról

4.) Bag Nagyközség Önkormányzat 2016. évi munkaterve
Jamrik László: Munkatervet félévre, de lehet évre is meghatározni. 6 ülésnek meg kell lennie.
Természetesen soron kívüli ülés beiktatására sor kerülhet. Ez módosítható!
Gyóni János: Közmeghallgatás mikor lesz? Decemberbe? Az soká lesz!
Mezőfi Ferenc: Legyen március vége vagy április. Egyeztessük le!
Deli József: Miért nem tartjuk meg a szokásokat? Év végén legyen, hogy lehessen az évet
értékelni.
Gyóni János: Az, nagyon későn van, előbb kell! Április végén, 28., 29-én.
Jamrik László: Rendben, akkor április végén lesz a közmeghallgatás! A munkatervet ezzel a
módosítással el tudjátok fogadni?
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
1/2016. (II. 11.) 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 2016. évi munkatervét, azzal a módosítással, hogy a
közmeghallgatás időpontja 2016. április vége legyen.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: polgármester, jegyző,

5.) HVB tagjainak megtárgyalása
Jamrik László: Pest Megyei Roma Nemzetiségi Területi Képviselők időközi választása
lesz 2016. március 20 –án. A helyi választási bizottság tagjait a HVI vezető javaslata
alapján, az előterjesztés szerint javaslom elfogadni.
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
3/2016. (II. 11.) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított
jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület az alábbiak szerint elfogadta a Helyi Választási Bizottság
tagjait:
Bognár Károly
Bag, Petőfi u. 2
tag
Torda Jánosné
Bag, István u. 23/a tag
Csejtei Jánosné
Bag, Szent Imre u. 5. tag
Sibakné Horváth Terézia
Bag, Sallai u. 9.
póttag
Szabó Benjáminné Bag, Rózsa u. 13.
póttag
Határidő: azonnal
Felelős: HVI vezető
Végrehajtásban közreműködik:HVI vezető

6.) Deli József képviselő határozati javaslatának megtárgyalása
Deli József: 2015-ben másfélmillió bevándorló, egy országnyi ember lépett be
illegálisan Európába. Ráadásul ez a folyamat azóta is zajlik. tőlünk délre a magyar
határoknál, Horvátországon és Szlovénián keresztül ma is naponta ezrek lépnek be
illegálisan az Európai Unió területére. Az ellenőrizetlen bevándorlás komoly biztonsági
kockázatot jelent. Ez nem csak terrorizmus kockázatát növeli, hanem a bűnözést is.
Minden kormánynak kötelessége, hogy megvédje az embereket.
Amikor ennyi ember ellenőrizetlenül áramlik be az Európai Unióba, a védelem egyre
nehezebb lesz. A terrorizmus napi problémává vált Európában. Magyarország számára
első a magyar emberek biztonság, ezért minden eszközre szükség van, hogy meg tudjuk
védeni az ország határait, a magyar embereket, a magyar családokat.
A kötelező betelepítési kvóta veszélye nem múlt el: Németország, Ausztria és Benelux
államok kormányai 45 ezer embert akarnak visszaküldeni Magyarországra. Továbbra is
szükség van a kötelező betelepítési kvóta elleni határozott fellépésre, és ehhez
nélkülözhetetlen a magyar polgárok támogatása. Köszönjük annak az 1 millió 800 ezer
embernek, aki aláírásával kinyilvánította tiltakozását a kötelező betelepítési kvóta ellen!
Gyóni János: Egyetértek vele! De ez országos dolog? Az önkormányzatok álljanak
mellé!
Deli József: Sokan a lakosok is aláírták, most legyen meg ez a támogatás az
önkormányzatoktól is.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
2/2016. (II. 11.) 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 elutasítja a kötelező
betelepülési kvótát. A kötelező betelepülési kvóta jogtalan, értelmetlen. Növeli a
bűnözés kockázatát és a terrorveszélyt.
A kvóta veszélyezteti a kultúránkat és mindennapjaink biztonságát, vállalhatatlan
terheket jelentene a szociális, egészségügyi és oktatási rendszerünkre.
Kérjük a Kormányt, hogy minden lehetséges eszközzel akadályozza meg az
illegális migránsok beáramlását és a kötelező kvótát, védje meg Magyarországot és
a magyar embereket!
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: polgármester, jegyző




















7.) Két ülés közötti tájékoztató
Előző testületi ülés ismertetése
A falukarácsony jól sikerült, sok pozitív visszajelzést kaptunk. A gyerekek és a 80 év
felettiek csomagot kaptak az önkormányzat jóvoltából.
Nyugdíjasok pótszilvesztert tartottak.
Megrendeltük a Dózsa György úti járda tervét.
Országgyűlési képviselői irodát adtak át Aszódon, a Szabadság téren.
Hévízgyörkön az általános iskola felújításának átadásán voltam.
Aszódi Tüdőgondozóban röntgengép átadás volt. 144 millió Ft értékű, a Hatvani kórház
pályázata révén kapták meg.
Január 23-án Aszód 25 éves városi rendezvénye volt
Január 29-n a Megye Házán volt ünnepély, a Pest megyei régió szétválásával
kapcsolatban.
Január 30-án Vadász bál volt a Dózsa György Művelődési Házban.
Február 4-én DAKÖV taggyűlés volt Dabason.
Február 6-án az Arany János Általános Iskola farsangi bált tartott.
Egyeztető fórum volt a Gödöllői Rendőrkapitányságon.
MÁV megkeresés történt az ügyben, hogy a vasúti pálya átépítése nem indul 2017-ben.
Az épület Bag területére esne, de ennek a költségét mi nem tudjuk vállalni. Az állam által
kiemelt jellegű beruházásnak számít, nagy valószínűséggel a kormány finanszírozná.
A Magyar Posta elkészíttette az engedélyezési terveket.
Elkészült a KMB iroda.
A polgárőr iroda is hamarosan elkészül.
A hó eltakarítás folyamatosan zajlott. A házak előtti takarítás a lakosság kötelessége.

Mezőfi Ferenc: A salakos úti lezárás! Ez olyan intézkedés, ami borzasztó önző, egyoldalú. Övön
aluli intézkedés.
Jamrik László: Pénteken hívott az aszódi polgármester ez ügyben. Én mondtam neki, hogy ezzel
nem értek egyet. Több száz éve működő út. Nemcsak bagiak használják! A kihelyezés nem
szabályos, rendőrök nem büntetnek. Minket 10 éve terhel a nagy autók forgalma, az út teljesen
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tönkrement Bagtól –Turáig. Volt ide egy út tervünk 2006-ban vízelvezetéssel stb., közúttá lett
volna nyilvánítva, de nem valósult meg. A körforgalommal kapcsolatos közmeghallgatáson egy
éve kértük ennek az útnak a megépítését, akkor ezt Sztán István is támogatta. Ezek után nem
értem. A szennyvíztelep Bag közigazgatási területén van.
Gyóni János és Mezőfi Ferenc kérte, hogy a képviselő-testület nevében legyen egy hivatalos
levél ennek kapcsán.
8.) Egyebek
Mária Út Közhasznú Egyesület tevékenységeinek támogatása
Jamrik László: A bizottság javasolta elfogadásra a Mária Út programjait.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
4/2016. (II. 11.) 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 Mária Út
Közhasznú Egyesület tevékenységeit.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: polgármester, jegyző, Sima József képviselő
Peter Cerny Alapítvány kérelmének megtárgyalása
Jamrik László: A bizottság javaslatával egyetértünk?
Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
5/2016. (II. 11.) 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 2016. évben nem támogatja
az alapítványt, de a bagfalu.hu honlapon közzéteszi az alapítvány adószámát,
mellyel lehetőség van a lakosoknak, hogy adójuk 1%-val támogassák a
szervezetet.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: polgármester, jegyző,
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Jamrik László: Köszönöm mindenki munkáját! Kemény év áll előttünk, fogjunk össze
intézményekkel, mindenkivel. Az önkormányzat mindenki partnere, ne csak egy oldalú legyen ez
a kapcsolat. Zárt ülést rendelek el! Köszönöm a részvételt!
- k.m.f.Jamrik László
polgármester

Burghardtné Tóth Ilona
jegyző

