
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Bagi Polgármesteri  Hivatal  tanácstermében 2016. május 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 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.) Peres, 2921 hrsz. településrendezési terv módosítása Jamrik László
polgármester

2.) A rászoruló gyerekek intézményen kívüli Burghardtné Tóth Ilona
szünidei étkezésének támogatása jegyző

3.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása Burghardtné Tóth Ilona
     Pályázati kiírás jegyző

3/1.) Kötelező önkormányzati feladatokat ellátó
                    intézmények fejlesztése, felújítása (II. sz. orvosi rendelő)

3/2.) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása

4.) Egyebek

1. Településrendezési terv módosítás – Peres 2921 hrsz

Jamrik László:  Bölcsődei  fejlesztésre  sort  kell  keríteni.  Kötelezettséget  kell  vállalni  erre,  ha
legalább 4-5 fő jelentkezne. Peresen a 2921 hrsz telken bár parcellázott volt, erre új rendezési
tervet kell készítetni.  Így lehetne bölcsőde és más fejlesztés is megvalósulhatna ott. Ha elkészül a
rendezési terv, akkor pályázhatnánk bölcsődére.



2

Benedek Miklós: Belterület, a besorolás lehetővé teszi, de célszerű a tervmódosítás más egyéb
lehetőségek miatt is. Telek iránt is lenne kereslet, amely bevételt jelentene. A településrendezési
terv az első lépés, fővezetékeket kell kiépíteni, közművesítés, közműfejlesztési hozzájárulást is be
tudnánk szedni. Nem egy lehetetlen feladat.

Gyóni János: Előkészületi munkákat elkezdték már? Ki csinálja? Talajmechanikai vizsgálatokra
is szükség van, ezek eredménye is lényeges!

Benedek Miklós: Ott voltam a szondák telepítésénél. Jó minőségű a talaj, a talajvíz lent van 1,5-
2 m-en. Most a településrendezési terv a lényeges, ez egyszerűsített eljárás lesz.

Jamrik László: Az előterjesztés és kiegészítés alapján, kérem, szavazzunk a településrendezési
terv módosításáról.

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

24/2016. (V.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:

1.)  Bag  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  2921  hrsz.-ú  belterületi
ingatlant bölcsődeként, játszótérként és építési telkekként kívánja értékesíteni.

2.)  Bag  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  felhatalmazza  a
polgármestert,  hogy  a  Pomsár  és  Társai  Építész  Iroda  Kft.  (1065  Budapest,
Nagymező  u.  25.)  tervezőcéggel  a  Bag  belterület  2921  hrsz.-ú  terület
településrendezési  tervi  módosításának  szerződését  580.000.-  Ft  +  ÁFA  (bruttó
736.600.- Ft) összegben megkösse.

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

2. A rászoruló gyerekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése

Burghardtné Tóth Ilona: Korábban is beszéltünk már erről. Az előterjesztésben 3 lehetőség van,
döntenünk kell, mert hamarosan aktuális lesz a feladat. Nagyon sok előírásnak kell megfelelni, az
anyagi támogatást megkapjuk. Kb. 160 gyereket érint ez a lehetőség.

Mezőfi Ferenc: A BAGÁZS segítene a környékbeli gyermekek étkeztetésében. Javaslom, hogy
éljünk a lehetőséggel a telepi gyerekek tekintetében. 

Burghardtné Tóth Ilona:  Akkor a 3.  sz.  javaslatot  e szerint  módosítjuk:  a Bagázs  konténer
közelében lakók ott veszik át az ételt, a többi gyerek pedig a konyhán.

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

25/2016. (V.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:

A gyermekek étkeztetését  úgy oldja meg,  hogy egy megadott  helyen (a BAGÁZS
konténerbe, a közelben lakók, a többiek pedig a konyhában veszik át) területén 2 fő
közmunkás és 1 fő konyhai alkalmazott segítségével kerül kiosztásra a Börze-Gasztro
által  biztosított  műanyag  egyszer  használatos  edényben.  Ebben  az  esetben  leves
nélküli meleg étel biztosítható. Az egyszer használatos edény ára 60 Ft, ami az ebéd
elszámolása esetén a leves költségével kompenzálható. Az ebéd ára itt is bruttó 420
Ft. 

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

3. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása

Burghardtné  Tóth  Ilona:  Előterjesztés  tartalmazza  a  pályázati  feltételeket.  Már  tavaly  is
pályáztunk.  Június 2-ig kell benyújtani a szükséges dokumentumokat. BM-es pályázatok, EBR
rendszeren keresztül történik. Idén is a Dózsa György úti rendelő és szolgálati lakást szeretnénk
megpályázni, valamint út felújítás keretében az előterjesztés szerinti utcákat.

Jamrik László: Kérem, szavazzunk a pályázatok beadásáról!

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

26/2016. (V.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 felhatalmazza a polgármestert, hogy a
helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter közösen
kiírt, az Önkormányzati feladatellátásért szolgáló fejlesztések támogatása pályázatához a
Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása alcélon belüli
a II. sz. Dózsa György út 53-54. sz. alatt lévő védőnői, körzeti orvosi rendelői és szolgálati
lakásból  álló  épületegyüttes  felújításához,  melynek  árajánlata  29 996 041 Ft,  a  pályázatot
benyújtsa. 
A  pályázathoz  szükséges  5%  önrészt  (1.500.000.-  Forintot),  -  max.  30  millió  forint
pályázható - a Képviselő-testület a költségvetésből biztosítja.

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: polgármester, jegyző
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Jamrik László: Az utas pályázat tekintetében is szavazzunk!

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

27/2016. (V.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 felhatalmazza a polgármestert,
hogy  a  helyi  önkormányzatokért  felelős  miniszter  és  az  államháztartásért  felelős
miniszter közösen kiírt,  az  Önkormányzati feladatellátásért szolgáló fejlesztések
támogatása pályázatához a belterületi utak, járdák, hidak felújítása alcélon belüli
a bagi belterületi utak (Rét, Liget, Hársfa, Akácfa, Diófa, Hathegy, Szentlászlói utcák)
felújításához, melynek árajánlata 14 744 700 forint,  a pályázatot benyújtsa. 
A pályázathoz szükséges  15% önrészt (2.250.000.- Forintot)  max.  15 millió  forint
pályázható - a Képviselő-testület a költségvetésből biztosítja.

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

Mezőfi Ferenc: A Rét utcában nagy esőben térdig állt a víz. A vízelvezetést meg kellene oldani.

Benedek  Miklós:  A Rózsa  utca  végébe  van  egy  árok,  oda  kellene  elvezetni.  Ezt  meg  kell
alaposan nézni.

Jamrik László: Van olyan ország, ahol nincsenek árkok, lejtéssel és szegéllyel vezetik el a vizet.
Most vitettünk oda zúzott követ is.

Gyóni János: Egy szakértőt be kellene vonni.

Jamrik László:  Rendben,  kiért  egyet  azzal,  hogy vízelvezetést  meg  kell  oldani,  és  szakértő
bevonása szükséges?

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

28/2016. (V.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 felhatalmazza a polgármestert,
hogy  Rét  utcai  vízelvezetés  megoldására,  egy  szakértő  bevonását  kéri,  melynek
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eredményéről tájékoztassa a testületet.  A vízelvezetés megoldása mindenféleképpen
szükséges, függetlenül a pályázat sikerességétől is meg kell oldani. 
A szakértővel kapcsolatos szerződéskötésre, egyeztetésre a fentiek alapján jogosult a
polgármester.

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

4. Egyebek
E/1 1/2016. (II.11.) költségvetési rendelet módosítás

Jamrik  László:  Az  előző  ülésen  felmerült  ez  a  dolog,  hogy  a  rendelet  módosítani  kell  a
polgármester  1 000 000  Ft  értékhatárig  jogosult  aláírásra.  Ezzel  a  kiegészítéssel  a  rendelet
módosítást elfogadjuk?

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

Bag Nagyközség Önkormányzatának
8/2016 (IV. 28.). számú rendelete, amely módosítja az

1/2016. (II.11.) számú Rendeletét

E/2 91/2015. (XI.19.) sz. határozat visszavonása

Jamrik László: Törvényességi felhívást kaptunk, hogy ezt a határozatot vissza kell vonni, és az
akkori ülésen döntött határozatokat is nyilvánosságra kell hozni. 

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

29/2016. (V.20.) 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  91/2015.  (XI.19.)  sz.
képviselő-testületi határozatát visszavonta.

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

E/3 Téglaház Kft ajánlata – KEHOP energetikai pályázatra – napelem

Jamrik László: Az előterjesztés igen részletes. Több mint száz pályázatot vittek már végig, mind
energetikai  jellegű.  Kint  voltak  felmértek.  Napelemes  pályázat,  ők  megcsinálják  az  egész
menedzsmentet. 100 %-ban elszámolható pályázat.
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Benedek Miklós: 3 intézményünket érintené, a hivatalt, iskolát és óvodát.

Mezőfi Ferenc: Kellene egy tájékoztatás, hogy milyen kötelezettségekkel jár majd, ránk nézve.
Egy bizottsági ülés keretében a jövő héten beszéljünk erről, hívjuk meg őket.

Jamrik László: Tájékoztatlak benneteket, hogy 3 nap szabadságon voltam. Van egy új védőnőnk,
még próbaidős, Szemán Erzsébetnek hívják.
Egy lakossági kérelmünk Domoszlai Zsolt részéről, az Árpád u. 19/b-ből, autó felhajtó miatt. Az
autóval nehézkes a behajtás az ingatlanba. Tudta mit vesz.

Mezőfi Ferenc: A Szőlő utcáról kellene behajtani, ahogy régen is.
Én a temetőbe szeretnék wc-t kialakítatni. Az ÁNTSZ is előírja és sokan kérték.

Benedek Miklós: Kérek árajánlatot a kialakítására.

Gyóni János: Mi a helyzet a telepen a szeméttel?

Burghardtné Tóth Ilona: Június 1-től átveszik a kukákat, és innentől fizetik a szolgáltatást.

Jamrik László: Megköszönöm a részvételt! Az ülést bezárom.

- k.m.f.-

Jamrik László Burghardtné Tóth Ilona
polgármester               jegyző


