JEGYZŐ KÖNYV
Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal tanácstermében 2016. szeptember 22-én megtartott
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: Benedek Miklós műszaki előadó
Both Emőke – BAGázs KhE.
Polgármester megnyitja az ülést, köszöntötte a jelenlévőket. Megállapította, hogy a testület
határozatképes. Mezőfi Ferenc képviselő nincs jelen.
Polgármester úr ezután ismertette a napirendi pontokat.
A Képviselő-testület meghívó szerint elfogadta a napirendi pontokat.
Napirendi pont:
1.) Bag Nagyközség Önkormányzat 1/2016 (II.11.) sz. költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Jamrik László polgármester
2.) Bag Nagyközség Önkormányzat és Intézményeinek 2016. évi I. félév pénzügyi
beszámolójának megtárgyalása
Előadó: Jamrik László polgármester
3.) Bag Nagyközség Önkormányzatának a várható bevételei és kiadásai 2016. 12. 31-ig.
Előadó: Jamrik László polgármester
4.) Bag Nagyközség Önkormányzatának 17/2012. (XII. 12.) sz. az intézményi térítési
díjakról szóló rendelet módosításának megtárgyalása
Előadó: Jamrik László polgármester
5.) Bag Nagyközség Önkormányzatának 5/2005. (II.24.) sz. a talajterhelésről szóló rendelet
módosításának megtárgyalása
Előadó: Jamrik László polgármester
6.) Bag Nagyközség Önkormányzat és a BAGázs Közhasznú Egyesület közötti
együttműködési megállapodás megtárgyalása
Előadó: Jamrik László polgármester
7.) Körzeti megbízott (KMB) iroda bérleti szerződés megtárgyalása
Előadó: Jamrik László polgármester
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8.) DAKÖV Kft. 2016. évben benyújtandó gördülő fejlesztési tervek megtárgyalása
Előadó: Jamrik László polgármester
9.) Malsfeldi utca – közterület elnevezésének megtárgyalása
Előadó: Jamrik László polgármester
10.) 2016. évi szociális tüzelő-anyag pályázatban való részvétel megtárgyalása
Előadó: Jamrik László polgármester
11.) 2017. évi Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázatban való részvétel megtárgyalása
Előadó: Jamrik László polgármester
12.) Tájékoztató a két ülés közötti időszakról
Előadó: Jamrik László polgármester
13.) Egyebek

1. Bag Nagyközség Önkormányzat 1/2016 (II.11.) sz. költségvetési rendelet módosítása
Jamrik László: A pénzügyi bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta a rendelet
módosítást.
Gyóni János: A 3. ponttal kellene kezdeni, nem ezzel.
Jamrik László megkérdezte, ki ért egyet Gyóni János javaslatával. A képviselők nem értetek
egyet ezzel, ezért napirend szerint folytatódott az ülés.
Sima József: A pénzügyi bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja. A bevételi főösszeget
512 663 708 Ft-ban fogadja el, a kiadási főösszeget 512 663 708 Ft-ban.
A képviselő testület 4 igen és 2 nem szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Bag Nagyközség Önkormányzatának
10/2016. (IX.22.) számú rendelete, amely módosítja az
6/2016. (IV.28.) számú Rendeletét
1. §
/1/ 2016. január 01. és június 30. között pótelőirányzatként biztosított normatívák és
egyéb működési bevételből az 6/2016. (IV.28.) számú költségvetési rendelet 2.
paragrafusában megállapított
 kiadási főösszeget
 bevételi főösszeget

5 757 250 Ft-tal
5 757 250 Ft-tal

a képviselő testület megemeli, így a módosított
kiadási főösszegét
melyből: működési:
felhalmozási:

512 663 708 Ft-ban,
489 606 084 Ft
23 057 624 Ft
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bevételi főösszegét
melyből: működési:
felhalmozási

512 663 708 Ft-ban,
512 663 708 Ft
0 Ft

állapítja meg.

2.) Bag Nagyközség Önkormányzat és Intézményeinek 2016. évi I. félév pénzügyi
beszámolójának megtárgyalása
Jamrik László: A pénzügyi bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta.
Sima József: A pénzügyi bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja. A bevételi főösszeget
283 787 752 Ft-ban fogadja el, a kiadási főösszeget 248 627 542 Ft-ban.
A Képviselő-testület 4 igen és 2nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
46/2016. (IX.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:
A.

A. Bag Nagyközség Önkormányzata 20165. I. félévi kiadások főösszegét a 21.
sz.. mellékletek szerinti bontásban 248 627 542 188.905.eFft összegben,

B.

B. Bag Nagyközség Önkormányzata 20165. I. félévi bevételeinek főösszegét
az 12. sz. és. melléklet szerinti bontásban 170.843283 787 752 .efFt összegben,

C.

C . Bag Nagyközség költségvetési szerveinek kiemelt előirányzatainak
alakulását a 21. sz. melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá.

D.

D, Bag Nagyközség Önkormányzatának felhalmozási célú
összegét az 21. sz. melléklet alapján hagyja jóvá.

kiadásainak

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: polgármester, jegyző
3.) Bag Nagyközség Önkormányzatának a várható bevételei és kiadásai 2016. 12. 31-ig.
Gyóni János: A pénzügyi bizottság részletesen megtárgyalta, ami befolyásolja a II. félévet.
Kértünk egy pénzügyi kimutatást, ami egészen jó anyag. A várható bevételek 45 m Ft, a kiadások
70-75 millió Ft. Év végéig komoly hiány lesz. Ezt részletesen meg kell tárgyalnunk.
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Jamrik László: A bizottság tárgyalta, a pénzügy válaszolt a kérdésekre. De most az I. félévről
kell beszélnünk, azt kell lezárnunk. Az államháztartási törvény ezt előírja. Vannak várható
változások, terveket kell készíteni, hogy pályázhassunk. Pl. Bölcsőde terv nélkül sem tudnánk
pályázni, ami meg is térül. A költségvetés szűkös, de haladunk.
Mezőfi Ferenc képviselő megérkezett
Gyóni János: Nagyon is kell ezzel foglalkoznunk ezzel a kérdéssel, amit te megkerültél. Mi lesz
a 20 milliós hiánnyal? Erről beszéljünk? Hogy lesz megoldva? Te vagy a polgármester.
Jamrik László: Én vezetem az ülést! Ezzel tovább nem akarok foglalkozni. Konstruktív
előrelépés így nem lehetséges! Előleget lehet felvenni. Megérkezik majd az a pénz, ami
szükséges a kivitelezéshez.
Gyóni János: Nem játszik bele a hiányba. Azt a pénzt csak a pályázatra lehet fordítani.
Jamrik László: Világos! A terv készítés 17-18 millió Ft, akár már csak 7 millió Ft-ról beszélünk.
Bízunk benne, hogy azok a bevételek, amik tervezve teljesülnek, tavaly is túl teljesültek. Nem
lesz gond.
Gyóni János: Ez nem válasz.
Jamrik László: Megkérdezem, hogy egyetértenek a válasszal és ezzel a napirendi ponttal?
A Képviselő-testület 4 igen és 3 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
47/2016. (IX.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 tájékoztatást elfogadta, és
azzal a kéréssel fordult a Pénzügyi Osztály felé, hogy minden hónapban készítse el
a pénzügyi beszámolót
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: polgármester, jegyző
4.) Bag Nagyközség Önkormányzatának 17/2012. (XII. 12.) sz. az intézményi térítési
díjakról szóló rendelet módosításának megtárgyalása
Burghardtné Tóth Ilona: Az írásbeli anyagot megkapták, a bizottság megtárgyalta, elfogadásra
javasolta.
A képviselő –testület 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
BAG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL
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11/2016. (IX.22.) RENDELETE
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) Törvényben biztosított jogkörében eljárva a 35/2015.(V.28.)
Képviselő-testületi határozata alapján az alábbi döntést hozta:
Az étkezési térítési díjak 2016. január 1-től a következők:
Óvodai étkezés
Iskolai 1x étkezés (ebéd)
Iskolai 2x étkezés (tízórai+ebéd)
Iskolai 3x étkezés (tízórai+ebéd+uzsonna)
Intézményi dolgozók étkezése
Szünidei 1x étkezés (ebéd)

394,- Ft
331,- Ft
417,- Ft
465,- Ft
433,- Ft
331,- Ft

+ 27% ÁFA=500,- Ft
+27% ÁFA=420,- Ft
+27% ÁFA= 530,- Ft
+27% ÁFA= 590,- Ft
+27% ÁFA= 550,- Ft
+27% ÁFA= 420,- Ft

A rendelet hatályos 2016. január 01-től.
5.) Bag Nagyközség Önkormányzatának 5/2005. (II.24.) sz. a talajterhelésről szóló
rendelet módosításának megtárgyalása
Burghardtné Tóth Ilona ismertette a módosítást, és elmondta, hogy a BAGázs Kht. kérte, de a
módosítás mindenkire érvényes lesz. Mind két bizottság elfogadta.
Varga András: Az elbírálás hogyan történik? Rendezett tulajdoni viszonyok kellenek. Az igénylő
kap 220 ezer forint hitelt. Ezt lehessen rá terhelni az ingatlanra.
Both Emőke:3 éve indítottuk el az adósságrendező csoportot indítottunk a telepen. 15-20 család
vesz részt ebben. Nagyok a telepen élők adósságai főleg a talajterhelés, ezt szeretnénk megoldani.
Egyetlen lehetőség, ha a csatornára rákötne. De a kettőt együtt fizetni az nagy teher. ÉMÁSZ-szal
már megállapodtunk, 15 kártyás villanyórát szereltek fel a telepen. Az ÉMÁSZ egy nagyobb
összeget elengedett, a másik felét felfüggesztette de ha rendesen fizetnek, lehet elengedi. Ezeket
az embereket mentorálásban segítjük. Akik részt vesznek a mentorprogramban, azok vállalják.
Esélyt szeretnének a kifizetésre, olyan tehervállalással, amit fizetni tudnak. Integrálódni
szeretnének.
Varga András: Legyen az ingatlanra ráterhelhető, ragaszkodom az egyéni elbíráláshoz.
Both Emőke: Amennyiben egyéni elbírálás van, mi szeretnénk jogi támogatást nyújtani a
kérelmezőknek, elkísérje a képviselőnk. Mert akikkel mi foglalkozunk már régóta, garancia lehet,
hogy fizetnek.
Jamrik László: Talajterhelési díjat a törvény írja elő. Most is egyedi elbírálás van, és kell hogy
továbbra is így legyen. Szavazzunk a napirendi pontról a kiegészítésekkel.
A képviselő-testület 5 igen és 2 nem szavazattal az alábbi rendeletet alkotta
Bag Nagyközség Önkormányzat
12/2016.(IX.22.) számú
RENDELETE
A talajterhelési díjról szóló 5/2005.(II.24.) számú rendelet módosítása
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Bag község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Helyi
Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény valamint a 2003. évi
LXXXIX. törvényben kapott felhatalmazás alapján a hozott rendeletet (R) az
alábbiak szerint módosítja1
1. §
A (R) 5 § 6. pontja az alábbiak szerint módosul:
1./ Az ingatlantulajdonos vagy fogyasztó, akinek talajterhelési díja keletkezik,
amennyiben ráköt a csatornahálózatra, és a rákötést a Bagi Polgármesteri
Hivatalban a DAKÖV Kft jóváhagyásával igazolja, és a hálózatra történő rákötés
díjának első részletét megfizette, továbbá folyamatosan fizeti, maximum 2 év
időtartam alatt a teljes összeg befizetésre kerül.
A teljes hozzájárulás befizetését kővetően a talajterhelési díj mértékének csak
30%-t köteles az Önkormányzat költségvetési számlájának talajterhelési
alszámlájára befizetni. Amennyiben részletfizetési kötelezettségét nem teljesíti az
ingatlantulajdonos vagy fogyasztó, 2 hónap tartozást kővetően adók módjára
történő behajtásáról az Önkormányzat intézkedik, a talajterhelési díj teljes
összegéről.
2./ A kedvezmény abban az évben jár, amikor a rákötés megvalósul.
6.) Bag Nagyközség Önkormányzat és a BAGázs Közhasznú Egyesület közötti
együttműködési megállapodás megtárgyalása
Mezőfi Ferenc: A bizottság megtárgyalta elfogadásra javasoljuk.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
48/2016. (IX.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 a BAGázs Közhasznú Egyesülettel kötendő
Együttműködési Megállapodást az alábbi módosításokkal elfogadja:
A megállapodás 4. pontjának e) bekezdése helyébe a következő lép:
A Bag, Petőfi tér 1/a. szám alatt lévő Művelődési Ház alkalomszerű és
térítésmentes használatához hozzájárul. Az épület kihasználatlansága és térbeli
adottságai miatt az Egyesület a gyűlései és rendezvényei lebonyolítására igénybe
veheti térítésmentesen, előzetesen egyeztetve a művelődési ház vezetőjével.
A megállapodás 4. pontjának f) bekezdése helyébe a következő lép:
1
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A Bag, Szent András utca 41. szám alatt lévő Tornacsarnok alkalomszerű és
térítésmentes használatához hozzájárul. A Tornacsarnokot az Egyesület sport
programjainak lebonyolítására veheti igénybe, előzetesen egyeztetve a
gondnokkal, különös tekintettel jelen megállapodás II/4. n) pontjára.
A megállapodás 4. pontjának k) bekezdése helyébe a következő lép:
Az Egyesület értesíti az Önkormányzatot a közgyűléseiről.
A megállapodás 10. pontja helyébe a következő lép:
Jelen együttműködési megállapodás az aláírásával egyidejűleg lép hatályba és
határozott időre szól, 2017.12.31. napjáig.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: polgármester, jegyző
7.) Körzeti megbízott (KMB) iroda bérleti szerződés megtárgyalása
Jamrik László: Ez is egy plusz költség volt, mert ki kellett alakítani az irodát. Országszerte
térítésmentesen kapja meg a rendőrség a KMB irodát.
Sima József: Térítési díjat meg kell állapítani, amit 45 000 Ft –ban állapított meg a bizottság
(30 000 Ft bérlet + 15 000 Ft rezsi ktg), de támogatásként nyújtjuk a rendőrség részére.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
49/2016. (IX.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 bérleti szerződést az alábbi
módosításokkal elfogadja:
Bag belterület 1 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben Szent Imre út 53.
szám alatt található ingatlanból 72,9 m2 alapterületű helyiséget haszonkölcsönbe
adja a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság részére körzeti megbízotti iroda
működtetése céljából, a feltételek megállapodás tárgyát képezik. A bérleti díj +
rezsi költség havi összege 45 000 Ft/hó, amit a képviselő testület támogatásként
nyújt a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság részére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: polgármester, jegyző
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8.) DAKÖV Kft. 2016. évben benyújtandó gördülő fejlesztési tervek megtárgyalása
Jamrik László: A DAKÖV Kft terveit a bizottság megtárgyalta és a határozati javaslatokat
elfogadta.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
50/2016. (IX.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-testületének
Pénzügyi,
Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága a „Víziközművekre
vonatkozó, 2016. évben benyújtandó gördülő fejlesztési tervek” napirenddel
kapcsolatosan az alábbi határozatot hozta:
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a víziközmű
szolgáltató DAKÖV Kft.-t a BGHVGY-SZV víziközmű rendszer GFT. beruházási
tervrészének elkészítésével. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a
beruházási tervrész elkészítésének költsége az önkormányzatot terheli, de ezt a
költséget - a bérleti díj terhére - üzemeltetőként a DAKÖV Kft. átvállalja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: polgármester, jegyző

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
51/2016. (IX.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 DAKÖV Kft. által készített,
Bag és Hévízgyörk Szennyvízelvezető Rendszermegnevezésű, BGHVGY-SZV
rövid kódú, 22-09131-1-002-00-03 MEKH azonosító kódú, Bag Nagyközség
Önkormányzatának ellátási felelősségben lévő víziközmű rendszer 2017-2031
évekre kiterjedő - a határozat mellékleteként csatolt - Gördülő Fejlesztési Terv
Beruházási Tervrészét véleményeltérés nélkül jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: polgármester, jegyző
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
52/2016. (IX.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-testületének
Pénzügyi,
Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága a „Víziközművekre
vonatkozó, 2016. évben benyújtandó gördülő fejlesztési tervek” napirenddel
kapcsolatosan az alábbi határozatot hozta:
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a DAKÖV Kft. által készített,
Bag és Hévízgyörk Szennyvízelvezető Rendszermegnevezésű, BGHVGY-SZV
rövid kódú, 22-09131-1-002-00-03 MEKH azonosító kódú, Bag Nagyközség
Önkormányzatának ellátási felelősségben lévő víziközmű rendszer 2017-2031
évekre kiterjedő - a határozat mellékleteként csatolt - Gördülő Fejlesztési Terv
Felújítási és Pótlási Tervrészét véleményeltérés nélkül jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: polgármester, jegyző

9.) Malsfeldi utca – közterület elnevezésének megtárgyalása
Jamrik László: A bizottság megtárgyalta az előzetes kiküldött írásbeli anyag szerinti közterület
elnevezést, és javasolta az elfogadást.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
53/2016. (IX.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 6/2014. (X.02.) sz. helyi
rendeletének II. fejezet 3§ 1. bek. valamint 4§. 1. bek. alapján az Ipari Park déli
(autópálya melletti) II-es jelű útját Malsfeldi utca névre nevezi el.
Az utcanévjegyzékbe az új utca felvételre (nyilvántartásba) kerül.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: polgármester, jegyző

10
10.) 2016. évi szociális tüzelő-anyag pályázatban való részvétel megtárgyalása
Jamrik László: A pályázati kiírás megküldésre került, a korábbi években is részt vettünk a
pályázatban. Kérem, szavazzunk a pályázatban való részvételről.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
54/2016. (IX.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:
A 46/2014. (IX.25.) 2 § (1) BM rendelet alapján az önkormányzatok szociális célú
tűzifa vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra igényt nyújt be 200 erdei
köbméter mennyiségre.
A kormányrendelet értelmében köbméterenként 1.000.- Ft + ÁFA szállítási díj
megfizetését vállalja önrészként, melynek összege: 254 000.- Ft, valamint a
részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.
Az önrészt a 2016. évi költségvetéséből biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: polgármester, jegyző
11.) 2017. évi Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázatban való részvétel megtárgyalása
Jamrik László: A pályázati kiírás megküldésre került, a korábbi években is részt vettünk a
pályázatban. Szükség van erre a pályázatra is, hogy támogatni tudjuk egy kicsivel a bagi
gyerekeket. Kérem, szavazzunk a pályázatban való részvételről.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
55/2016. (IX.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 Önkormányzata csatlakozik a 2017. évi Bursa Hungarica
ösztöndíj pályázathoz.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: polgármester, jegyző
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12.) Két ülés közötti tájékoztató:
 Előző testületi ülés ismertetése
 200 000 Ft pályázati összeget nyertünk a közművelődési és érdekeltségnövelő
pályázaton
 KMOP pályázatokat ellenőrizték
 Közigazgatási szünetet tartottunk a nyáron
 Zabolai napokon vettem részt Deli József képviselővel.
 Több falunapon vettem részt a nyáron
 Szent István napját méltóképpen megünnepeltük. Köszönjük a szervezők, támogatók
és résztvevők segítségét!
 BECSES nap volt a parókián, ismét nagyon jól sikerült.
 Posta a héten költözik konténerbe a művelődési ház parkolójába.
 Galga-menti Önkormányzatok Társulási ülésén vettem részt
 Szemeteléssel sok munkát adnak nekünk a lakók. Erre nincs se pénzünk, se emberünk.
Rengeteg bejelentés érkezik névtelenül. Idén 3 fűkaszát vásároltunk, a fű vágáshoz, de
mindenkinek rendben kell tartani a háza előtt. Kérek mindenkit, hogy ne szemeteljen!
 Malsfeldből érkeznek vendégek szeptember 30-án. Utcanév tábla elhelyezés és avatás,
majd műsor a művelődési házba.
 Bag és Testvérvárosi Baráti Egyesületet meghívták Zabolára a Gyöngyharmat
Táncegyüttes 20 éves fennállásának megünneplésére.
 Iwaniska lengyelországi települést megkerestem levélben. 1 éve jártak nálunk, hogy
meglátogatnánk őket.
 A népszavazásról tegnap Aszódon tartottak előadást. Fontos, hogy mindenki jöjjön el
és szavazzon nemmel. Mi ezt már korábban határozatban megerősítettük.
Varga András: Most nincs itt a Katona Hargita, a művelődési ház beszámolóját is szeretnénk
megkapni, mert az óvoda és az iskola is beszámolt az elmúlt időszakról
13.) Egyebek
Egyebek - A VEKOP 6.1.1.5-15 Kisgyermeket nevelő szülők
munkavállalási aktivitásának növelése című pályázat benyújtása –
Gólyahír Bölcsőde
Jamrik László: VEKOP pályázat benyújtása, a bölcsődére, mindenki megkapta az anyagot.
Deli József: Most beérik a gyümölcse a munkának. Időbe elindítottuk a pályázatot, van esélyünk
a tervekkel, ami már elkészült. Benyújtásra vár az engedélyezési terv.
Gyóni János: Elolvastuk az anyagot, amit kb 2 órával ezelőtt kaptunk meg. Így nem lehet
dönteni Ezt jobban át kell beszélni. Nehogy azt higgye valaki, hogy ez egy lefutott pályázat, mert
az van benne, hogy a pénzösszeg erejéig. Azért kell megcsinálni, a tervet, mert kötelező lesz a
bölcsődéket megcsinálni. Nem kötelező egyáltalán.. Idén még nem nyertünk pályázatot, lehet
hogy ez most sikerül.
Jamrik László: Erről már annyit beszéltünk. A közmeghallgatáson is erről beszéltünk, elfogadta
a falu, senki nem mondja, hogy ne legyen bölcsőde.
Gyóni János: A projektmenedzser díja nagyon sok, ez 15 millió Ft. Miért pont ennyi? Irreálisan
soknak tartom. Sok minden van benne, de nincs idő átbeszélni.
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Jamrik László: Többször beszéltünk már a bölcsőde pályázatról. Ki ért egyet azzal, hogy
beadjuk a pályázatot?
A Képviselő-testület 4 igen és 3 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
56/2016. (IX.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 VEKOP 6.1.1.5-15. jelű, „Kisgyermeket nevelő szülők
munkavállalási aktivitásának növelése” című pályázat keretében a Bag belterület
2921 hrsz.-ú területre tervezett 48 férőhelyes Gólyahír bölcsőde megépítése
tárgyában pályázatot benyújtja. Maximum 400 millió Ft összköltségű, önerő
nélküli 100 %-os támogatottságú.
2.) 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
Katona Ervin: Pályázatírókról is beszéltünk a bizottságon, mert sokalltuk a díjat. Kérünk másik
pályázatírótól is ajánlatot.
Mezőfi Ferenc. Gódor Balázzsal már az elején is voltak problémák. Kellene más pályázat író,
nem vagyok a munkájával megelégedve.
Deli József: 2 éve ott tartotok, hogy nem jó, de más alternatív javaslat nem érkezett rá.
Jamrik László: Az előző ciklusbeli ellenőrzéseket is ő végzi, jól levezényelte. A környéken is
meg vannak vele elégedve. Vinni kell az ellenőrzéseket. Az sem igaz, hogy nem nyerünk semmit.
Műfüves pályázatot is megnyertük, azt is ő vitte.
Mezőfi Ferenc: Műfüves pálya, az állam átveszi az iskolát mi lesz vele? Az önköltség minket
terhel.
Burghardtné Tóth Ilona: Nem kerül át, se pálya, se tornacsarnok. Nem is volt róla szó, mi
kezelésünkbe marad.
Jamrik László: Nagyon sok az összeg, amit kér a Balázs, de ez a tarifa. Szavazzunk a Gódor
Balázs megbízásáról.
A Képviselő-testület 4 igen és 3 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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57/2016. (IX.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 felhatalmazza a
polgármestert, hogy Gódor Balázzsal az alábbiak szerint a megbízási
szerződéseket megkösse és aláírja.
1.)
A VEKOP 6.1.1.5-15 Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási
aktivitásának növelése című pályázat benyújtására az alábbi árajánlatot adom:
A projekt előkészítési szakasz (beadásig)(elszámolható a projektben):
- Megalapozó dokumentum elkészítése: 700 000 Ft + ÁFA
- Pályázati dokumentáció elkészítése es benyújtása: 250 000 + ÁFA
Elnyert pályázat esetén a megvalósítási szakaszban:
- Az elnyert támogatás 3,5%-a
2.) 1956 Emlékbizottság: Büszkeségpont pályázat:
- A pályázat benyújtása 60 000 Ft + Áfa
- Sikerdíj: 300 000 Ft + Áfa
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: polgármester, jegyző
Egyebek- 1956-os emlékmű - Büszkeségpont pályázat benyújtása
Jamrik László: a 56-os emlékművek felújítására benyújtandó pályázat. Egyetértenek a pályázat
beadásával?
A Képviselő-testület 4 igen és 3 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
58/2016. (IX.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 BÜSZKESÉGPONTOK létrehozása KKETTKK-56P-02
jelű, pályázat keretében 1956-os szobor felújítása tárgyban pályázatot benyújtja:
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- meglévő emlékművek felújítására: 2 500 000 Forint;
- új emléktábla elhelyezésére: 500 000 Forint;
2.) 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
Mezőfi Ferenc: Nem vagyok híve az 5 perces döntéseknek. Ha több idő lett volna, biztos
megszavazom, de így nem. Mostanában ad-hoc kell dönteni. Nem adom ahhoz magamat, hogy
így szavazzak.
Egyebek - II. számú Orvosi Rendelő felújítási munkálatai
Jamrik László: Bizottság tárgyalta a következő napirendi pontot, elfogadásra javasolta.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
59/2016. (IX.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:
A II. sz. orvosi rendelő felújítására kiírt pályázat benyújtásához jóváhagyott
engedélyezési tervre van szükség. A terv elkészítéséhez árajánlatok bekérése
szükséges, melyet a műszaki előadó kérjen be.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: polgármester, jegyző
Egyebek – Deli József képviselő bizottsági tagsága
Jamrik László: Deli József képviselő nincs benne a pénzügyi bizottságban. Kérem, hogy
pénzügyi bizottság tagjának válasszuk meg! Egyetértetek ezzel?
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
60/2016. (IX.22.) 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 képviselőt testülete Deli József képviselőt a
Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság tagjává választotta
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: polgármester, jegyző
Egyebek - II. számú Orvosi Rendelő felújítási munkálatai
Jamrik László: Van egy határozat visszavonás, amit a bizottság megtárgyalt, a II. orvosi rendelő
pályáztatásával kapcsolatban.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
61/2016. (IX.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 a 26/2016. (V.19.) számú Képviselő-testületi
határozatot visszavonja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: polgármester, jegyző
Egyebek - Szemétszállításhoz kapcsolódó panasz bejelentés
Jamrik László: Panasz érkezett a szemétszállítást végző szolgáltató részéről, hogy a telepen nem
tudják biztonságosan a szemetet elszállítani. A bizottság javaslata, hogy a Bagi Roma
Nemzetiségi Önkormányzat vizsgálja ki az ügyet.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
63/2016. (IX.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:
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Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete kéri, a Bagi Roma
Nemzetiségi Önkormányzatot vizsgálja ki a panasszal kapcsolatos ügyet, és erről
írásban tájékoztassa a képviselő-testületet.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: polgármester, jegyző
Both Emőke: Erről tájékoztatást kérünk.
Mezőfi Ferenc: Majd ha lehet, figyelemmel kísérnénk egy szemétszállítási napot mi is a
polgárőrökkel.
Both Emőke: 6 hónapos programot indítunk, Hallasd a hangod címmel. Ezzel kapcsolatosan
meghívót küldünk majd. Ebben kérünk segítséget, hogy eljusson mindenkihez.
Jamrik László: Köszönöm a részvételt!
- k.m.f.Jamrik László
polgármester

Burghardtné Tóth Ilona
jegyző

