JEGYZŐK ÖNYV
Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal tanácstermében 2016. június 16-án megtartott képviselőtestületi 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: Benedek Miklós
Polgármester megnyitja az ülést, köszöntötte a jelenlévőket. Megállapította, hogy a testület
határozatképes. Mezőfi Ferenc képviselő nincs jelen.
Polgármester úr ezután ismertette a napirendi pontokat, az intézmények beszámolóival kezdenek.
A Képviselő-testület egyhangúan elfogadta a napirendi pontokat.
Napirendi pont:

Előadó:

1.) Bagi Arany János Általános Iskola 2015. évi szakmai beszámolója

Jamrik László
polgármester

2.) Iglice Napközi Otthonos Óvoda 2015. évi szakmai beszámolója

Jamrik László
polgármester

3.) Peresi bölcsőde tervezési dokumentációjának elkészítésére vonatkozó
közbeszerzési eljárás megtárgyalása

Jamrik László
polgármester

4.) Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 12/2012 (VII. 05)
sz. települési környezet védelméről, szilárd hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelésről szóló rendelet módosítása

Jamrik László
polgármester

5.) Egyéb

1. Bagi Arany János Általános Iskola 2015. évi szakmai beszámolója
Jamrik László: A bizottság megtárgyalta, részt vett az intézményvezető, esetleg van e egyéb
kiegészíteni való Szásziné Győri Éva részéről?
Szásziné Győri Éva: Nincsen kiegészítés.
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Gyóni János: Egy rövid tájékoztatást azért tegyen.
Szásziné Győri Éva: A KLIK a fenntartó, az önkormányzat működtető. Aktívan részt vettünk a
2015. évben is a falu életében. Elég vegyes összetételű a 292 fő gyerek létszám. 1/3 fizet csak a
tankönyvekért teljes árat.
Gyóni János: Sok gyereket elvisznek Bagról, és tegnap néztük, hogy milyen alacsonyak az
átlagok.
Szásziné Győri Éva: Amit tegnap néztek, az csak az egyik osztály. Együttesen nézve, nagyon jók
az eredményeink. Tankerületben 1-2 helyen szoktunk végezni. A gyerekek elvitelével
kapcsolatban a nevelőtestület is szeretne egy ülést kezdeményezni. Tudjuk miért van, de nem
mondhatjuk ki. Ez már Bag jövőjét veszélyezteti.
Gyóni János. Ez így nem maradhat! Ezzel egyetértek!
Jamrik László: Az elmúlt néhány hónapban sokan költöztek Bagra, reméljük rájuk nem hat ez a
szóbeszéd. Az elsősök nem ide íratása, egymás oltogatásának köszönhető. Ezek a szülők nem is
ismerik a bagi iskolát, nem ide jártak. Reméljük a következő évben nem így lesz. Mindenki
figyelmébe ajánlom Kádár László bejegyzését, amit a facebook-on írt, nagyon szép gondolatokat
oszt meg a vidéki életről és Bagról. Ha nincs más, kérem, fogadjuk el az iskola beszámolóját.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
36/2016. (VI.03.) 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 a Bagi Arany János
Általános Iskola 2015. évi szakmai írásos és szóbeli beszámolóját.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: polgármester, jegyző

2.) Iglice Napközi Otthonos Óvoda 2015. évi szakmai beszámolója
Kovács Istvánné: Az óvodában a néphagyományok jegyében dolgozunk, az ünnepek is e szerint
zajlanak. Fejlesztést is végzünk. Hasonló gondokkal küzdünk, mint az iskola. Áthidaljuk a
gondokat, a gyerekeket a saját érési folyamatuknak megfelelően foglalkozunk a gyerekekkel.
Jamrik László: Köszönöm! Kérdés van esetleg? Ha nincs, akkor kérem, szavazzunk!
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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37/2016. (VI.16.) 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 a Iglice Napközi
Otthonos Óvoda 2015. évi szakmai írásos és szóbeli beszámolóját.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: polgármester, jegyző
Jamrik László: Köszönöm a munkájukat! Remélem, abba marad ez az elvándorlás. Jó pihenést
kívánok a nyárra!
3.) Peresi bölcsőde tervezési dokumentációjának elkészítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás
megtárgyalása
Benedek Miklós: Az előterjesztés tartalmazza a bizottság javaslata szerint elfogadott ajánlatot.
Az Innotau Kft ajánlata felelt meg a felhívásnak, és ők egy bölcsődei, óvodai szakértőt is
bevonnak a tervezésbe. Ha az egyedi terv elkészül, a Gödöllői Építésügyi Hatóság bírálja el. Ha
majd beadunk pályázatot, akkor ezek a költségek elszámolhatóak lesznek.
Gyóni János: A múltkori bizottság hogy alakult? Mert a közbeszerzős hölgy nem így mondta!
Burghardtné Tóth Ilona: Számítottam a kérdésére! A közbeszerző hölgy nem jól tájékoztatta
Önöket. Nincs olyan, hogy előkészítő bizottság. A tagok megválasztása megtörtént, a testületi
tagok delegáltak a bíráló bizottságban. Ez szakmailag is így helyes, ebben Endrédi Úr is
megerősített bennünket.
-Mezőfi Ferenc képviselő megérkezett Jamrik László: Név szerint kell szavaznunk a közbeszerzésről!
Katona Ervin – nem
Deli József
igen
Mezőfi Ferenc nem
Sima József
Igen
Gyóni János
Gyóni János: ez így részemről nem elfogadható! Nem ezt mondta a közbeszerző….
Jamrik László: Leveszem a napirendi pontról most a döntést! Menjünk tovább!
4.) Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 12/2012 (VII. 05.) sz. települési
környezet védelméről, szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelésről szóló rendelet
módosítása
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Burghardtné Tóth Ilona: Több lakossági bejelentés is érkezett az utcán kóborló és rohangáló
állatok miatt, akik megrongálják az utat és járdákat, növényeket. A lakossági bejelentések folytán,
és mert a képviselő testület is szándékozott ebbe az ügyben lépni és jelezték, hogy dolgozzuk ki
helyi rendeletet, ami lekorlátozná a felelőtlenül tartott állattartást és szabályozná, ezért a helyi
rendeletbe beépül az előterjesztésben foglalt kiegészítés.
Bízik benne a testület, hogy ez meghozza azt az eredményt, hogy a tulajdonosok az állataikat
ezentúl az ingatlanjaikon belül tartják. Ezek után a lakosok remélhetőleg betartják a rendeletbe
foglaltakat, mert ellenkező esetben, bírságolható az ingatlan tulajdonosa!
Deli József: Ez jelenjen meg az újságba, de az újságszerkesztőt ma sem látom itt, sőt a
rendezvényeken sem!
Gyóni János: Szerezzen érvényt az önkormányzat ennek a rendeletnek!
A képviselő testület 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2016. (VI. 16.) sz. rendelete, amely módosítja
12/2012. (IV. 05.) a települési környezet védelméről, szilárd hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelésről

5.) Egyebek
E/1 TÖOSZ tagság
Jamrik László: Régen a TÖOSZ szövetség tagjai voltunk. Nagy szükség van az
önkormányzatoknak az érdekvédelmi szervezetek összefogására.
Mezőfi Ferenc: A bizottság tárgyalta, és javasolja a TÖOSZ tagságot.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
38/2016. (VI.16.) 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 TÖOSZ tagságba való belépést
támogatja, az önkormányzatot a polgármester képviseli.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: polgármester, jegyző
E/2 Domoszlai Zsolt beadványa
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Jamrik László: a bizottság tárgyalta Domoszlai úr beadványát, amit nem támogat. Nem tudja az
ingatlant megközelíteni autóval, Ez az Árpád u. 19/b. A Szőlő utca felől meglehet, onnan van
garázs is kialakítva. Kéri a közvilágítás kialakítását. A növényzet irtását elvégezzük!
Mezőfi Ferenc: A gépkocsival történő megközelíthetőség meg van, gyalogosan megközelíthető, a
jogszabályi előírásoknak eleget tettünk. A világítás pedig szívesség lenne. Ezt nem tudjuk
garantálni, mert anyagi vonzata van. Így elutasította a beadványt a bizottság.
Jamrik László: A beadványt elutasítja a testület?
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
39/2016. (VI.16.) 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 elutasítja Domoszlai Zsolt
beadványát, a közvilágítás nem kerül kiépítésre, de az utat a Szőlő utcáig
kitakarítatja 2016. 08. 31-ig.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: polgármester, jegyző

Két ülés közötti tájékoztató:
 Előző testületi ülés ismertetése
 Kormányablak átadásán vettem részt Aszódon
 Rendkívüli ülést tartottunk a hónapban kétszer
 Május 25-én a postával kijelöltük a konténerek helyét, a Művelődési Ház előtti
parkolóban lesz elhelyezve, így a mosdó is biztosított lesz.
 A Turai Központi Orvosi Ügyelet zárszámadását tárgyaltuk
 A Galga-mente és Térsége Leader Egyesület zárszámadását fogadtuk el.
 Aszód és Társult Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulás ülésén vettem
részt
 Vasút ismét megkeresett, újabb kisajátítások lesznek, a rendezési tervünket is módosítani
kell, de a költsége nem minket fog terhelni
 Energetikai és BM pályázatokat nyújtottunk be.
Gyóni János: Kb. 1 éve kértük, hogy kapjuk meg hetente a számlakivonatot, ez nagyjából meg is
érkezik. Az IPA számlán volt 17 millió Ft, ami most nincs. Mire lett kifizetve? Erről kérek
tájékoztatást.
Jamrik László: Ez negyedév végén töltődik, és megy a költségvetési számlára, ahonnan a
kifizetések történnek! Ebből történik a közművek költségeinek megfizetése. Civilszervezetek
támogatásának fele most került elutalásra, bérek kifizetése, ezek nagy összegek. Mi csak a jó
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szándékból küldjük ki, nem kötelező! Sőt! A törvény nem is teszi lehetővé. Valamint a Bagi TC –
nek a teljes támogatás elutalásra került.
Gyóni János: A Neumann-ház pályázatról tudunk már valamit?
Jamrik László: Semmit.
Mezőfi Ferenc: Kérésem lenne, hogy a képviselő-testületi ülések 5 – kor kezdődjenek, ne 4-kor.
Mert dolgozunk, és nem tudunk ideérni.
Jamrik László: Hétvégén és esténként is dolgozom! Én nem támogatom! Más településeken
délelőtt tartanak ülést. A képviselőnek munkából kiesett bér, meglehet téríteni. Én nem
támogatom. Ki az, aki támogatja, hogy az ülések 5 órakor kezdődjenek?
A Képviselő-testület 3 igen és 4 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
40/2016. (VI.16.) 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 fenti szavazati arányban
nem támogatja a 17 órai testületi ülési időpontját, maradt az SZMSZ-ben
meghatározott 16 órai kezdés.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: polgármester, jegyző
Jamrik László: Megköszönöm a részvételt! Zárt ülést rendelek el!
- k.m.f.Jamrik László
polgármester

Burghardtné Tóth Ilona
jegyző

