
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Bagi  Polgármesteri  Hivatal  tanácstermében 2016.  december  1-jén  megtartot
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 Henriet jegyzőkönyvvezető

Meghívottak: Benedek Miklós műszaki előadó
Bognár Anita pénzügyi előadó
Katona Hargita intézményvezető
Kovács Istvánné intézményvezető

Polgármester  megnyitja  az ülést,  köszöntöte a jelenlévőket,  a  Galga – TV nézőit  is..
Megállapítota,  hogy  a  testület  határozatképes.  Polgármester  úr  ezután  ismertete  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. III. negyed évi pénzügyi
tájékoztatójának megtárgyalása 
Előadó: Jamrik László polgármester

3.)  600  hrsz.  számú  önkormányzati  ingatlan  elidegenítési  tilalma,  és  épület
nevesítésének megtárgyalása
Előadó: Jamrik László polgármester

4.)  Bagi  Arany  János  Általános  Iskola  működésének  átadása  a  Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ részére, vagyonátadás és megállapodás megtárgyalása
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Előadó: Jamrik László polgármester

5.)  Bag  Nagyközség  Önkormányzat  2017.  évi  hulladékszállítási  szerződésének
megtárgyalása  a  Hatvan és  Térsége  Hulladékgazdálkodási  és  Környezetvédelmi
Nonprofit Közhasznú Kft. ajánlata szerint.
Előadó: Jamrik László polgármester

6.)  Dózsa  György  Művelődési  Ház  és  Könyvtár  beszámolója  2015.  májusától
napjainkig
Előadó: Katona Hargita intézményvezető

7.) Iglice Napköziotthonos Óvoda 2016/17. évi munkatervének megtárgyalása
Előadó: Kovács Istvánné intézményvezető

8.) Bag Nagyközség Önkormányzatának 2017. évi belső ellenőrzésének megtárgyalása
Előadó: Burghardtné Tóth Ilona jegyző

9.) Védőnői szolgálat működési körzeteinek módosítása
Előadó: Burghardtné Tóth Ilona jegyző

10.) Bag Nagyközség Önkormányzatának 2/2015. ( (II.16.) a pénzbeli és természetben
nyújtott  szociális  és  egyes  személyes  gondoskodást  nyújtó  ellátásokról  szóló
önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása
Előadó: Burghardtné Tóth Ilona jegyző

11.) Tájékoztató a két ülés közötti időszakról
Előadó: Jamrik László polgármester

12.) Egyebek
 Folyamatban lévő pályázatokról tájékoztatás
 II. sz. orvosi rendelő felújításának megtárgyalása
 Rákos-Hatvan vasútvonal terület átadásáról tájékoztató

Előadó: Jamrik László polgármester

13.) ZÁRT ÜLÉS

1.) 2016/17. évi Bursa Hungarica pályázat megtárgyalása
Előadó: Jamrik László polgármester

1.) Települési  önkormányzatok  szociális  feladatainak  egyéb  támogatás  jogcím
terhére történő támogatás megállapítása
Előadó: Burghardtné Tóth Ilona jegyző
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1. Bag Nagyközség Önkormányzat 1/2016 (II.11.) sz. költségvetési rendelet 
módosítása

Jamrik  László:  A  pénzügyi  bizotság  tárgyalta,  kérdezem  Bognár  Anitát,  van  –e
kiegészítése a bizotsági anyaghoz?

Bognár Anita: Nincs. 12 560 842 Ft-tal módosul az összeg a kiadás és bevétel oldalon is,
így a módosítot főösszeg: 525 224 550 Ft.

Sima József: A pénzügyi bizotság megtárgyalta, elfogadásra javasolja. 

A képviselő testület 4 igen és 2 nem szavazatal az alábbi rendeletet alkota:

Bag Nagyközség Önkormányzatának
13/2016. (XII.01.) számú rendelete, amely módosítja a

1/2016. (II.11.) számú Rendeletét

1. §

/1/ 2016. július 01. és szeptember 30. közöt pótelőirányzatként biztosítot normatívák és
egyéb  működési  bevételből  az  1/2016.  (II.11.)  számú  költségvetési  rendelet  2.
paragrafusában megállapítot

 kiadási főösszeget 12 560 842 Ft-tal
 bevételi főösszeget 12 560 842 Ft-tal

a képviselő testület megemeli, így a módosítot

kiadási főösszegét 525 224 550 Ft-ban,
  melyből: működési:                                             500 666 926  Ft

felhalmozási:                                            24 557 624 Ft

bevételi főösszegét 525 224 550 Ft-ban,
  melyből: működési:                                             525 224 550 Ft
                felhalmozási:                                                           0 Ft

állapítja meg.

2.) Bag Nagyközség Önkormányzat és Intézményeinek 2016. évi III. negyed évi 
pénzügyi tájékoztatója megtárgyalása

Jamrik  László:  A  pénzügyi  bizotság  megtárgyalta  és  elfogadásra  javasolta.  Van
kiegészítés?
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Bognár Anita: Nincs kiegészítés.

Gyóni János: A viták a bizotságba zajlanak le.  A mai napon kaptunk egy pénzügyi
jelentést, nagyon rossz az anyagi helyzet. Nem látom az egyensúlyt a kiadási és bevételi
oldalon.

Jamrik  László:  Többször  beszéltünk  már  erről,  ami  elmúlt,  azon  már  nem  tudunk
változtatni.  Nehéz  örökségünk  van,  ami  terheli  a  költségvetésünket.  Tervek  nagyon
kellenek.  Minden  pályázathoz  szükséges,  és  hatósági  engedélyek  is  szükségesek,
aminek  szintén  vannak költségei.  Ezek  a  pénzek  jó  helyre  mennek.  2006.  évi  tervek
nincsenek meg az önkormányzatnál. 
Intézményeink  működnek,  rendbe  vannak.  Túlköltekezésnek  tűnik,  de  átgondolt  és
tervszerű a gazdálkodás.

Mezőfi Ferenc: A III. negyed év elkészült az rendbe, de az utolsó negyed év nem fog
menni. A bölcsőde terv padlóra fog tenni. Egy helybe toporgunk. Hévízgyörkön minden
pályázat halad, pedig ugyan az a pályázatírónk!

Jamrik László:  Az orvosi  rendelőre is pályáztunk,  de nincs tervünk hozzá.  Bölcsőde
nem ésszerűtlen. Ahhoz, hogy rendeződjön a gyerekek sorsa, hogy ne vigyék el innen,
kell  a  bölcsőde.  Ez  az  összeg  a  pályázatban  elszámolható,  visszakapjuk.  Ezzel
foglalkozni kell. Tartozunk olyan felelősséggel, hogy ezt a lehetőséget ki kell használni.

Gyóni János:  Terveket  reális  áron kell  elkészíteni.  A bölcsőde terve irreális.  Ha kell,
legyen alacsonyabb összegben. A bagi tájházba se kellet volna belevágni. Kilátástalan az
egész. Bölcsőde szükségességét nem tudjuk. Nincs összefüggés az ovival és iskolával.
Olyan folyamat van már, amit előbb rendezni kell,  az igazgató mondta a kerekasztal
megbeszélésen.

Jamrik  László:  Összetartozik  a  bölcsőde,  óvoda  és  iskola  helyzete.  Indítástól  kell
megfogni. Bölcsődének lenni-e kell. Volt rá 2 ajánlat, a legjobbat kiválasztota testület.
Miért nem hoztak rá mást!?

Gyóni János: Olyan bizotság választota ki, aminek nem vagyok a tagja, nem is tudtam
róla.

Jamrik László: Dönteni kell a napirendi pontról, haladjunk tovább.

A Képviselő-testület 6 igen és 1 nem szavazatal az alábbi határozatot hozta:

63 /2016. (XII. 01.) 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 határozatot hozta:

A. Bag Nagyközség Önkormányzata 2016. III. negyedévi kiadások főösszegét
a 1. sz. melléklet szerinti bontásban 363 384 575 Ft összegben,

B. Bag  Nagyközség  Önkormányzata  2016.  III.  negyedévi  bevételeinek
főösszegét az 1. sz. melléklet szerinti bontásban 400 243 896 Ft összegben,

C. Bag  Nagyközség  költségvetési  szerveinek  kiemelt  előirányzatainak
alakulását a 1. sz. melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá. 

D. Bag  Nagyközség  Önkormányzatának  felhalmozási  célú  kiadásainak
összegét az 2. sz. melléklet alapján hagyja jóvá.

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

3.) 600 hrsz. számú önkormányzati ingatlan elidegenítési tilalma, és épület 
nevesítésének megtárgyalása.

Jamrik László:  Ez a napirendi  pont évről  évre visszatér,  a  600.  hrsz.  önkormányzati
ingatlanról kell dönteni. A bizotság megtárgyalta, elfogadásra javasolta.

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

64/2016. (XII. 01.) Képviselő-testületi határozat

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

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a
103/2010  (I.  27.)  NVT számú határozatal  Bag  Nagyközség  Önkormányzat
tulajdonába került, Bag 600-as hrsz.-ú, 8.600.000.- Ft forgalmi értékű ingatlant
az átvételtől  számítot 15 évig nem idegenítheti  el,  azaz nem köthet olyan
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megállapodást  (pl.  ajándékozás),  illetve  nem  végezhet  semmilyen  olyan
tranzakciót (pl. apportálás), melynek eredményeképpen az ingatlan kikerül
az Önkormányzat tulajdonából. Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete tudomásul veszi, hogy ez az időpont 2025.03.18-án jár le.

Bag  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy  nyilatkozik,
hogy az ingatlanátadási szerződésben foglalt átvevői vállalást teljesítete, az
ingatlant  nem  idegenítete  el,  nem  kötöt  olyan  megállapodást  (pl.
ajándékozás), és nem végzet semmilyen olyan tranzakciót (pl.  apportálás),
melynek  eredményeképpen  az  ingatlan  kikerült  volna  az  Önkormányzat
tulajdonából, így az azóta is Bag Nagyközség Önkormányzatának tulajdonát
képezi. Nyilatkozza továbbá, hogy a szerződés I.3. pontjában meghatározot
feladatot teljesítete, az ingatlant a Polgármesteri Hivatal külső épületeként,
az  önkormányzat  a  Közfoglalkoztatottak  Gazdasági  Épülete néven
funkcionál.

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

4.) Bagi Arany János Általános Iskola működésének átadása a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ részére, vagyonátadás és megállapodás 
megtárgyalása

Jamrik  László: A  bizotság  megtárgyalta  Bagi  Arany  János  Általános  Iskola
vagyonkezelésbe átadását a KLIK-nek.

Sima  József: A  bizotság  7  igen  szavazatal  elfogadta  és  javasolja  a  testület  általi
elfogadását.

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

65/2016. (XII. 01.) Képviselő-testületi határozat

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

1. Megállapodás
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„Az  állami  köznevelési  közfeladat  ellátásában  fenntartóként  részt  vevő
szervekről,  valamint  a  Klebelsberg  Központról”  szóló  134/2016.  (VI.  10.)
Korm.  rendelet  alapján  a  köznevelési  intézmények  fenntartásával  és
működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása céljából a KLIK-ből a területi
szervei 2017. január 1-jével kiválnak, és a Korm. rendeletben meghatározot
tankerületi központba olvadnak be. A KLIK 2017. január 1-jétől Klebelsberg
Központ  néven  működik  tovább.  Az  Átvevő  illetékességi  körébe  tartozó
köznevelési intézmények fenntartói jogai és kötelezetségei tekintetében 2017.
január 1-jétől a KLIK jogutódja az Átvevő Tankerületi Központ.” 

2. Vagyonkezelés

Az  Önkormányzat  ingyenesen  vagyonkezelésbe  adja,  az  Átvevő  pedig
vagyonkezelésbe veszi az alábbiakban felsorolt ingatlant:

Sorszám
Ingatlan címe (irányítószám

település, cím)
Helyrajzi

szám
1 2191 Bag, Szent András utca 41. 766/3

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

5.)  Bag  Nagyközség  Önkormányzat  2017.  évi  hulladékszállítási  szerződésének
megtárgyalása a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi
Nonprofit Közhasznú Kft. ajánlata szerint.

Jamrik László: A bizotság megtárgyalta az ajánlatot, kiegészítéseket tet a zöld hulladék
elszállítására. A térítési díj nem változik 2017. évben sem.

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

66/2016. (XII. 01.) Képviselő-testületi határozat

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

Bag  Nagyközség  Önkormányzata  és  Hatvan  és  Térsége
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság (székhelye: 3000 Hatvan, 054/14. hrsz. cg. száma: 10-09-
03360,  adószáma: 24183219-2-10)  a hulladékgazdálkodási  feladatok ellátása
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céljából  közszolgáltatási  szerződést  köt  a  nonprofit  közhasznú  gazdasági
társasággal. 
Szerződés  és  melléklete  szerinti  tartalommal,  valamint  kiegészítéssel,
miszerint a szelektívszállításhoz hasonlóan, a zöld hulladékot minden hónap
harmadik péntekén, a szelektív gyűjtés napján (februártól novemberig) zöld
hulladékgyűjtő zsákban történne az elszállítás. 

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

6.) Dózsa  György  Művelődési  Ház  és  Könyvtár  beszámolója  2015.  májusától
napjainkig

Jamrik László: Nem volta a háznak igazgatója, és sok munkát a közmunkások láták.
Kérem, az Igazgató Asszonyt, hogy tegye meg a beszámolóját.

Katona Hargita: Leírtam a személyi, tárgyi és technikai feltételeket, és jövőbeni terveket.
Kevesen  vagyunk,  még  1  főre  szükségünk  lenne.  A  könyvtár  2015.  szeptemberétől
működik. Újra nyílt a néprajzi kiállítás. Kiszolgáljuk a helyi közösséget, intézményeket,
civilszervezeteket.  sok rendezvénynek adunk othont.  Állunk a lakosság szolgálatára.
Bagi Hírlap szerkesztésébe is részt veszünk.

Varga András:  Elolvastam, és  nem értek vele egyet.  Baj  van a számokkal? Miből  jöt
össze a 2016. évi bevétel? Mert a 2015. évi szilveszteri bál bevétele is ide let könyvelve.
Ez nem jó így. A felelősséget arra 2 személyre hárítja aki már nincs it. Anikó egyedül
csinálta végig az előző 2 évet. 2014. évi falukarácsonyt, szilveszteri bál hosszú évek óta
először,  és  telt  házas  volt,  locsolóbált,  Pesty  Partyt,  falunapot,  szüreti  bált,  Kárpátia
koncertet.  Idén miért hagytuk ki a szilvesztert? Azt se tudom miért  nem tudunk telt
házas rendezvény csinálni mi? Ha valaki kibérli a házat, az teltházzal megy! Az ünnepi
műsorokban benne van a Muharay, az óvoda és iskola, akik adják a műsort. A könyvtár
Anikó nélkül nem indult volna el. A könyvtár kialakítása olcsóbb volt, mint az iroda.
Közösség  építés.  A  kollektívát  is  rendbe  kell  tenni!  Katona  Bernadet  pszichésen  ki
készült. Anikónak és a Sandreának mért kellet elmennie! Átvilágítást kérek. Hallgassák
meg azokat is akik már nincsenek it. 

Mezőfi Ferenc: Átvilágítás megtörtént, vizsgálták a kultúrt. Nagyon személyes minden,
amit mondtál. Feléledt a kultúrház! Volt olyan program, ami nem volt sikeres. 

Katona  Hargita:  Közművelődési  intézmény  vezetőjének  nem  dolga  szilvesztert
szervezni.  Erre  van  a  kollektíva.  Nem  kell  minden  rendezvényen  ot  lenni.  Az
önkormányzat Anikónak fizete az iskolát, és ot ismerkedet meg a könyvtárosokkal,
onnan a kapcsolat.



9

Katona Ervin: Ez kultúrház, a kultúráról szól minden, nem pénzről szól. A kultúrát meg
kell fizetni. Romokba volt it minden. 

Varga András: Nincs semmilyen program az iskolásoknak!

Katona Ervin: Padlón van az egész község. Most építjük a falut. Személyeskedtek!

Varga András: Majd akkor a falu ezt látja, eldönti, kinek van igaza. Ez az év nagyon
vegyes. Majd jövőre meglátjuk mit a kultúrház. Szót nem szólok. Állok elébe.

Jamrik László: Nehéz örökségünk volt. Hozzáértő szakember it nem dolgozot. Nagyon
nehéz  a  kultúra  területén  dolgozni.  A színvonalas  műsor  sokba  kerül.  Gyerekek  az
internetet  nézik,  nem  mennek  könyvtárba,  rendezvényre.  Együtes  nagyon  vonzó!
Azokra a műsorokra elmennek az emberek, amiben a gyerekek szerepelnek. Már mások
az  igények.  Régen  valóban  óriási  bulik  voltak  Bagon.  Váltani  kell  szemléletet  és
mindent..  Oldjuk  meg,  hogy  legyen  ot  még  ember,  hogy  hétvégén  is  tudjunk
rendezvényt tartani. 1év múlva újra várjuk a beszámolót.

Gyóni János: Belső ellenőri jelentést beszéljük meg.

Mezőfi Ferenc: Egy átvilágítási anyag nem kis dolog, biztos korrekt.

Katona Hargita: It senkit nem hallgatak meg, ténymegállapítás történt.

Jamrik László: Szavazzunk a beszámolóról.

A Képviselő-testület 5 igen és 2 nem szavazatal az alábbi határozatot hozta:

67/2016. (XII. 01.) Képviselő-testületi határozat

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

Bag Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete  elfogadta a  Dózsa
György Művelődési Ház és Könyvtár írásbeli és szóbeli beszámolóját.
Kérik az intézményvezetőt, hogy2017. évtől töltse be az üres álláshelyet.

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: polgármester, jegyző
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7. Iglice Napköziotthonos Óvoda 2016/17. évi munkatervének megtárgyalása) 

Jamrik László: Van szóbeli kiegészítés az intézményvezető által?

Kovács Istvánné: Ismétlődő a tervünk, évkörökhöz, ünnepkörökhöz, készül. Csak az új
programokkal egészítjük ki. 

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

68/2016. (XII. 01.) Képviselő-testületi határozat

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

Bag Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete elfogadta az Iglice
Napközi Othonos Óvoda 2016/17. évi munkatervét.

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

8.)  Bag  Nagyközség  Önkormányzatának  2017.  évi  belső  ellenőrzésének
megtárgyalása

Burghardtné Tóth Ilona ismertete a jogszabályokat. 
Előzetesen 3 téma let megjelölve, majd a 2 kiválasztotra megérkezet az ajánlat is. A
bizotság megtárgyalta.

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

69/2016. (XII. 01.) Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatokról  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvényben  biztosított
jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozta:
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Bag Nagyközség Önkormányzata a 2017. évi belső ellenőrzési tervet elfogadta
a Vincent Auditor Kft ajánlata szerint.

1. Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások vizsgálata
Célja:  a  szociális  a  szociális  rászorultságtól  függő  pénzbeli  ellátások
megállapításának,  bizonylatolásának  rendje  szabályozot-e,  a  gyakorlati
alkalmazás  megfelel-e  az  előírásoknak,  a  rendszer  zártsága  biztosítot-e.
(75 000 Ft + ÁFA)
      

2. Karbantartási tevékenység vizsgálata
Célja: annak megállapítása, hogy a meglévő karbantartói létszám biztosítja-e
a  feladatok  hatékony  ellátását,  vezetik-e  a  munkavégzéshez  kapcsolódó
nyilvántartásokat,  a  karbantartók  szervezetségének,  leterheltségének
vizsgálata (150 000 Ft + ÁFA)

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

9.) Védőnői szolgálat működési körzeteinek módosítása

Burghardtné  Tóth  Ilona:  Bagon  2  működési  körzet  van,  évek  óta  nem  volt
felülvizsgálva.  Összhangba  kell  hozni,  pontszám  tekintetében  is.  Mindkét  védőnői
körzetnek egyforma legyen a pontszáma. Az előterjesztés tartalmazza a módosítást.
Tavaly  beszéltünk  a  védőnői  helyzetről.  Idén  let  védőnőnk!  Az  OEP  finanszírozási
keretből  vásároltunk  megfelelő  eszközöket:  hallásvizsgálót,  látás  élesség  vizsgálót,
magzati szívhang figyelőt, vérnyomásmérőt, hitelesítet csecsemőmérleget.

Mezőfi Ferenc: Bizotság tárgyalta és elfogadásra javasolja a módosítást!

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

70/2016. (XII. 01.) Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatokról  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvényben  biztosított
jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozta:
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Bag Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete az alábbiak szerint
módosítja a védőnői működési körzeteket:

Bag Nagyközség I. számú védőnői körzetéből (130097743) az iskola kerüljön
át a II. számú védőnői körzetbe (130097744).

Bag Nagyközség II. számú védőnői körzetéből (130097744) az óvoda kerüljön
át az I. számú védőnői körzetbe (130097743). 

2017.  január  1-től  a  pont-finanszírozások  a  190037743  számon  614,  a
190037744 számon pedig 775 pont szerint történjen.

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

10.) Bag  Nagyközség  Önkormányzatának  2/2015.  (  (II.16.)  a  pénzbeli  és
természetben  nyújtott  szociális  és  egyes  személyes  gondoskodást  nyújtó
ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása 

Mezőfi  Ferenc:  A  bizotság  tárgyalta  a  módosítást.  A  karácsonyi  csomagokat
kiterjesztjük a 70 év feletiekre is

A képviselő-testület 7 igen szavazatal az alábbi rendeletet alkota:

Bag Nagyközség Önkormányzatának
14/2016.(IX.22.) számú RENDELETE,

amely módosítja a 2/2015.(II.16.) számú pénzbeli és természetben nyújtott szociális és
egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendeletet

Bag  község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Magyarország  Helyi
Önkormányzatairól  szóló 2011. évi  CLXXXIX. Törvény valamint a 2003. évi LXXXIX.
törvényben  kapot  felhatalmazás  alapján  a  hozot  rendeletet  (R)  az  alábbiak  szerint
módosítja1

1. §

A rendelet 9. §-a az alábbi pontokkal egészül ki:

1
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c.)  minden bagi  lakcímmel  rendelkező  70 éven felüli  lakosnak „Karácsonyi  csomag”
adható,
d.)  a  településen  lévő  általános  iskolába  járó  gyermekek,  valamint  az  óvodába  járó
gyermekek természetbeni támogatásban részesülhetnek „Mikulás csomag” formájában,
e.) az önkormányzat alkalmazásában dolgozók évente 1 alkalommal természetbeni vagy
pénzbeli települési támogatásban részesülhetnek,
f.)  egyéb ünnepi  eseményhez  köthetően  a  településen  állandó lakcímmel  rendelkező
lakosok települési támogatásban részesülhetnek.

11.) Tájékoztató 2 ülés közötti tájékoztató

Előző ülés ismertetése
Október 2-án Népszavazás volt
Malsfeldi utcát avatunk, amikor is it voltak a Malsfeld város látogatói.
Október 15-én Gödöllő Rendőrkapitányát Dr. Bozsó Zoltánt felmenteték, az új

kapitány jelezte, hogy majd eljön hozzánk.
Október  14-17.  közöt  Zabolán  voltunk  a  Testvérvárosi  Egyesület  tagjaival,  a

Gyöngyharmat Táncegyütes 20. évfordulóján.
Október 23.-át méltóképpen megünnepeltük.
Többször  tárgyaltunk  a  KLIK-kel,  2017.  január  1-jétől  átveszik  az  iskolát

vagyonkezelésbe.
 Idősek Napján vetem részt a Szent Rita Karitász szervezésében.
72 erdei köbméter fát kapunk szociális tűzifa pályázatban.
Bölcsőtől a sírig –néprajzi gyűjteményünket, október 6-án újranyitotuk. 
MÖSZ és TÖOSZ ülésen voltam.
55 kutyát fogot be az ebrendész, amit el is szállítot.
Zöld Híd ülésén vetem részt.

12.) Egyebek
Egyebek – Folyamatban lévő pályázatok tájékoztatója

Jamrik  László:  Téglaház  Kft  vállalta  projektmenedzsmenti  feladatokat,  hogyha
megbízzuk őket. Javaslom, előbb Gódor Balázs megbízását vonjuk vissza.

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

71/2016. (XII. 01.) Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatokról  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvényben  biztosított
jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozta:
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Bag  Nagyközség  Önkormányzat  az  57/2016.  (IX.22.).)  számú  Képviselő-
testületi határozatot visszavonja. 

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

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

72/2016. (XII. 01.) Képviselő-testületi határozat

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

Bag  Nagyközség  Önkormányzat  képviselő-testülete  projektmenedzseri
feladatok ellátásával, megbízza a TÉGLAHÁZ Kft-t (2120 Dunakeszi, Huszka
Jenő utca 5. fszt. 3.; Cg. 13-09-071523). 
Megnyert  pályázatok  sikerdíjának  meghatározot  %-a  szerint  történik  a
díjazás.

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

Jamrik László: Az eddigi pályázatokat, ellenőrzéseket Gódor Balázs viszi tovább.

Egyebek- II. sz. Orvosi rendelő felújítása.

Jamrik László:  2  ajánlat  érkezet,  de  a  bizotság  további  ajánlatokra  vár  még.  Így  a
döntést később halasszuk. 

Egyebek – Rákos- Hatvan vasútvonal terület átadásáról tájékoztató
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Jamrik  László:  Évek  óta  húzódik  ez  a  fejlesztés,  12  m  Ft-ról  kaptunk  ígéretet.
Munkakezdésről  nehéz  bármit  mondani.   Állandóan  módosítják  a  terveket.  A
tájékoztatót elfogadjuk?

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

73/2016. (XII. 01.) Képviselő-testületi határozat

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

Bag  Nagyközség  Önkormányzat  képviselő-testülete  elfogadja  napirend
szerinti tájékoztatót.

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

Szásziné  Győri Éva: Az  iskola  nevében  köszönjük  az  eddigi  támogatásukat  és
együtműködésüket!

Jamrik László: Köszönöm a részvételt! Zárt ülést rendelek el.

- k.m.f.-

Jamrik László Burghardtné Tóth Ilona
polgármester               jegyző


