
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal tanácstermében 2016. március 22-én megtartott rendkívüli
képviselő- testületi 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: Benedek Miklós

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

Napirendi pont:                          Előadó:

1.) Bagi Tájház külső homlokzati rekonstrukciója  - pályázat Jamrik László
megtárgyalása polgármester

2.) 3/2016. (II.11.) sz. határozat visszavonása Burghardtné Tóth Ilona
jegyző

3.) Egyebek

1.) Bagi Tájház külső homlokzati rekonstrukciója – pályázat megtárgyalása

Jamrik  László:  Az  anyag  még  most  került  összeállításra.  Minden  lényeges  információt
tartalmaz. Megkapta mindenki. Ha van kérdés, akkor tegyétek fel! Sokat beszéltünk már erről.
Felhívás már ki lett küldve korábban, ezért kellett előkészíteni az anyagot, mert ha megnyílik,
akkor más feltudjuk tölteni. Pont húsvét után lesz elérhető.

Gyóni János: 40 millió Ft! Ebből újat is lehetne építeni!

Sima József: Ez felújítás.

Varga András: Benne van a parkosítás és a kerítés felújítás is.

Mezőfi Ferenc: Ez a 12 millió Ft lenne az önrész? Ezt nekünk kell fizetni.
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Deli József: Lehet, hogy majd utána lehetne az önrészre is pályázni.

Benedek Miklós: Ebben az összegben benne van a lapostető elbontása, boltívek visszaállítása, a
falak vízszárító vakolattal  való ellátása,  nyílászáró cserék, héj szerkezet csere, vakolás, épület
erősítő  varrás,  kert  rendezése  a  melléképületek  vonaláig,  kerítés  felújítás.  1800-as  évekbeli
állapotra állítanák vissza. 

Gyóni János: Ez a sok pénz leköti a falu pénzét.

Jamrik László: Kérem, szavazzunk a pályázatról.

A Képviselő-testület 4 igen és 3 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

12/2016. (III. 22.) Képviselő-testületi határozat

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

1.)  Bag  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  felhatalmazza  a
polgármestert,  hogy  a  VP-6-7.4.1.1-16 jelű,   A  vidéki  térségek  kisméretű
infrastruktúrájának  és  alapvető  szolgáltatásainak  fejlesztésére  -  Településképet
meghatározó  épületek  külső  rekonstrukciója,  többfunkciós  közösségi  tér
létrehozása,  fejlesztése,  energetikai  korszerűsítés pályázat  keretében  a  Bag
belterület 16. hrsz. (2191 Bag, Szent Imre u. 43. sz.) ingatlan (volt postaállomás,
Neumann ház), Bagi tájház külső homlokzati rekonstrukciója tárgyú pályázatot
benyújtja.

2.) Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázat várható önerő
részét (előreláthatólag 12.267.500.- Ft-ot) a költségvetésében biztosítja.

3.)  Bag  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  felhatalmazza  a
polgármestert,  hogy  a  pályázat  megnyerése  esetén  a  szükséges  szerződéseket
aláírja, és a pályázatot lefolytassa.

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

2.) 3/2016.(II.11.) sz. határozat visszavonása   

Burghardtné Tóth Ilona: Volt, aki korábban szóban lemondott a HVB tagságáról. A március 20-
ra volt választás kiírva, ezért  kellett  egy új HVB-t a testület  elé terjeszteni. A HVB elnöke a
szóbeli  lemondását  visszavonta,  sérelmezte  az  új  HVB-t,  és  jelzéssel  élt  a  NVI  felé.  NVI
tájékoztatása. 2 fő nem tudta vállalni akkor. Kell új tag.

Mezőfi Ferenc: De hát ő lemondott! Hallottuk! Mi nem igazolhatjuk?

Burghardtné Tóth Ilona: Írásban kell meg tennie.
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Jamrik László: Én az előző választások alkalmával is nehezményeztem azt, ahogy dolgoztak.
Nem volt  megfelelő  a  HVB feladat  ellátása.  Az új  választási  ciklusra,  majd  lehet  új  HVB-t
választani.

Burghardtné Tóth Ilona:  Választás  nem lesz,  csak  népszavazás.  Azon nem kell  semmilyen
feladatot ellátnia a HVB-nek. De joghézag van a választásban, mert több kérdésemre sem tudtak
válaszolni  az  NVI-nél  és  a  Kormányhivatalban  sem.  Állásfoglalást  kérek  ezekről.  A HVB
hamarosan összehívásra kerül.

Gyóni János: Meddig tart a megbízatásuk,

Burghardtné Tóth Ilona: A következő választásig.

Jamrik László: Akkor ez alapján visszavonjuk a határozatot?

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

13/2016. (III. 22.) 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  3/2016.  (II.11.)  sz.
képviselő-testületi határozatát visszavonta.

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

3.) Egyebek
E/1 Iglice Napközi Otthonos Óvoda körzethatár kijelölés

Jamrik  László:  Minden  beíratás  előtt  ki  kell  jelölni,  az  óvodai  körzethatárokat.  Ez  minden
esetben Bag közigazgatási területe. Egyetértetek ezzel?

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

14/2016. (III. 22.) 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  Iglice  Napközi
Otthonos Óvoda körzethatárát  Bag nagyközség közigazgatási  területére  állapítja
meg.

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: polgármester, jegyző, óvoda
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Burghardtné  Tóth  Ilona:  A  kötelező  nyári  gyermekétkeztetésről  kellene  néhány  szót
beszélnünk. Bár még kicsit odébb van, de már most lenne megbeszélni való ez ügyben. Az egész
szünidő alatt biztosítani kell a 100 %-os gyermekvédelmi támogatásban részesülő, közoktatási
intézménybe járó, és intézményi étkezésben részesülő tanulók részére. Ez 161 fő. Támogatást már
kaptunk rá, de még fognak utalni. A konyhával egyeztettem, vállalják, de még meg kell beszélni
az étel kiosztását. Biztosítani kell ételhordót, vagy eldobható dobozt.

Katona Ervin: A kisebbségi önkormányzat nem tud ebben segíteni? Hiszen nagyon sok telepi
gyereket érint.

Mezőfi Ferenc: Így van, és a BAGÁZSt is megkérdezem, hogy tudnának-e segíteni.

Gyóni János kiment a teremből

Burghardtné Tóth Ilona. Rendben. 
Képviselő  Úr  javaslata  alapján  érdeklődtem  rendezvénysátor  után.  Ami  igen  lényeges,  hogy
tűálló sátornak kell lennie. Több árajánlatot is kértem be, és lenne benne megfelelő, ami akciósan
április 1-ig beszerezhető lenne, és az ára is elfogadható. Az önkormányzatnál eszközbeszerzésre
lett összeg betervezve.

Jamrik  László:  Rendezvénysátor  kapcsán  az  egy  nagy,  2  kisebb  méretű  az  ajánlat  alapján
elfogadható?

Napirendi pont: Egyebek –Rendezvénysátor beszerzés

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

15/2016. (III. 22.) 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  3  rendezvénysátor
beszerzéséről döntött. 

1 db 8x12x3 m, bruttó 917 000 Ft + tartozékok

2 db 3x10x2 m, bruttó (2x196 010) 392 020 Ft + tartozékok.

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

Deli József: Többen jelezték, hogy a Makádi ház előtt a járdán a Szent Imre u. 7. számnál nem
lehet gyalogosan közlekedni.
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Benedek Miklós: Már lett neki szólva!

Gyóni János visszajött.

Jamrik László: Aszód felajánlott 50 ingyen jegyet a Bekecs Néptáncegyüttes Hamupipőke című
előadásra az iskolának. Az iskola nagyon örül, de szeretnének kérni egy buszt amivel áttudnának
menni, mert tömegközlekedéssel nem tudják megoldani. Tudunk ebben segíteni?

Mezőfi Ferenc és Varga András: Polgármester Úr vegye fel a kapcsolatot Pintér Sándorral és
kérje a segítségét a szállításban.

Jamrik László: Köszönöm a részvételt! 

- k.m.f.-

Jamrik László Burghardtné Tóth Ilona
polgármester               jegyző


