
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Dózsa György Művelődési Ház hivatalos helyiségében 2016. december 2-án megtartott
közmeghallgatáson.

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: Nagy Gábor

Jamrik László köszöntötte a jelenlévőket. Ez már idén a második közmeghallgatás. Pályázati
tervek kellenének, de ilyet nem örököltünk. Pénz és hosszú idő a terv készítés. gyalogátkelőre,
bölcsőde tervek. Hatósági igazolások, szakhatósági engedélyek kellenek, amiért fizetnünk kell,
régen ezek nem kerültek pénzbe. Pályázatot adtunk be:

 48 férőhelyes „Gólyahír” bölcsőde építése, zöld mezős beruházás keretében a Peresen (a
telekalakítás  megtörtént,  a termelésből  való kivonás  megtörtént,  az  engedélyezési  és a
kivitelezési tervek is elkészültek, az engedélyezési eljárás elkezdődöt, a pályázat beadása
folyamatban van)

beruházás tervezett értéke: 333 M Ft
kifizetve: 9,3 M Ft (tervezési díj)

 műfüves focipálya építése  az  MLSZ Országos  Pályaépítési  Program keretében az
iskola leamortizált, földes udvari focipályája helyett (a pályázaton nyertünk, az MLSZ-nél
a kivitelező kiválasztása zajlik, utána meg lehet kötni a szerződést, a kivitelezés  2017
tavaszán várható) 

beruházás tervezett értéke: 32,5 M Ft
eddigi költségek: 1,6 M Ft 

 volt  „postaállomás”,  Neumann  ház  külső  felújítása az  MVH  településkép  javítási
pályázatának  keretében  (engedélyezési  tervek  elkészültek,  bontási-  építési  engedélyt
megkaptuk, pályázatot beadtuk, döntésre várunk)

beruházás tervezett értéke: 45 M Ft
eddigi költségek: 2,8 M Ft

 belterületi utak-, járdák felújítása (pályázatot beadtuk, első körben nem nyertünk rajta,
várjuk a további körös döntést) beruházás tervezett értéke: 14,7 M Ft

 épületenergetikai  felújítás  Bag  településen,  az  óvoda,  általános  iskola  és  a
polgármesteri  hivatal  utólagos  hőszigetelése  (ahol  nincs),  illetve  napelemtáblák
felszerelése (pályázatot beadtuk, várjuk a döntést)

beruházás tervezett értéke: 71,6 M Ft
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 szabadtéri edzőpark létrehozása a Sportpálya előtti üres területen, a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium támogatáásval (pályázatot beadtuk, várjuk a döntést)

beruházás tervezett értéke: 8 M Ft

Jamrik László Nincs szándékom visszafelé mutogatni, de nagyon sok elmaradás van, és olyan
dolgok. amiket meg kellett valósítani.

Önkormányzat költségei a 2016-os évben:
 a gödöllői hulladékszállító cégnek (Zöld Híd) tartozás kiegyenlítése 2,6 M Ft
 PENTA 2012. évről áthúzuódó jótállási biztosíték megfizetése 1,2 M Ft
 Aszód és társult Önkormányzatok 2016. évi települési hozzájárulás 2,6 M Ft
 ideiglenes postakonténer elektromos bekötése 242 e Ft
 új hivatali teherszállító jármű beszerzése (Nissan Capester) 1,4 M Ft
 3 db új sátor vásárlása a rendezvényeinkhez 1,6 M Ft
 új fűkaszák vétele az intétményeinkbe 650 e Ft
 polgárőr iroda kialakítás (hivatal oldalában) 730 e Ft
 közhasznús bázis kialakítása (volt 600-as kocsma épülete) 460 e Ft
 védőnői szolgálati lakás kialakítása (hivatal udvarában) 420 e Ft
 védőnőnek tárgyi eszközök beszerzése 75 e Ft

Polgármesteri Hivatal:
 elavult számítógépes rendszerek pótlása 440 e Ft
 riasztórendszer bővítése 240 e Ft
 tárgyalóterem és folyosó felújítása 1 M Ft
 házasságkötő terem előtti lépcső rendbetétele 95 e Ft
 ajtók- ablakok mázolása, javítása 89 e Ft
 jegyzői széf vásárlása 48 e Ft

Arany János Általános Iskola és Tornacsarnok:
 új padok, asztalok beszerzése 420 e Ft
 eszközbeszerzés 150 e Ft
 új fűkasza beszerzése  130 e Ft
 kazánjavítások, tetőjavítás, karbantartások az iskola épületében 1,4 M Ft
 2 ajtócsere, burkolás medencefúgázás a tornacsarnokban 560 e Ft
 javítások, karbantartások a tornacsarnok épületében 1,5 M Ft
 új szaunapad beszerzése a tornacsarnokban 63 e Ft

 

Iglice Napköziotthonos Óvoda:
 gyerekmosdó kialakítása (nagyobb rész az alpolgármester hozzájárulásával készült)
 udvari játékok vásárlása 1,5 M Ft
 parkettacsiszolás a csoportszobákban 500 e Ft
 karácsonyi játékok és rajzeszközök 300 e Ft
 csoportszobák parketta csiszolás 299 e Ft
 munkaruha vásárlás 200 e Ft
 mosógép vásárlás 150 e Ft
 járólap vásárlása 100 e Ft
 fűkasza vásárlása 42 e ft
 falfesték, udvari játék festék 40 e Ft
 továbbképzés 40 e Ft
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 vasalóállványok 20 e Ft
 anyag népviseleti ruha varráshoz 20 e Ft

Folyamatban:
 tetőcserép vásárlás 1 M Ft
 konyhai edények beszerzése 60 e Ft

Dózsa György Művelődési ház és Könyvtár:
 „babaszoba” rendbetétele 1 M Ft
 új vezetői iroda kialakítása 611 e Ft
 teakonyha kialakítása 170 e Ft
 födém megerősítése acélgerendával (volt fotólabor) 95 e Ft
 számítógép hálózat bővítése 101 e Ft
 új fűnyíró beszerzése 90 e Ft
 hűtőszekrény beszerzése 42 e Ft
 klubszoba és kiállítószoba új függönyök beszerzése 86 e Ft
 irodabútor beszerzése 32 e Ft

Közhasznú munkások által elvégzett munkák és annak költségei:

állandó munkák:
 közutak, hidak karbantartása, téli síkosságmentesítés 972 e Ft
 szemétszedés, külterületi illegállis hulladéklerakók felszámolása  241 e Ft
 zöldterületek kezelése, fűnyírás (fűnyírókba benzin)   244 e Ft
 tüzifa előkészítése, aprítása (motoros fűrészekbe benzin)  125 e Ft
 ároktakarítás, árokmélyítés  252 e Ft

építési munkák:
 színpadépítés az edzőpályán a falunaphoz 1,2 M Ft
 buszmegálló építés a hévízgyörki faluhatárban 61 e Ft
 polgármesteri hivatal belső udvari parkoló kialakítása 100 e Ft
 iskola  melletti  önkormányzati  telek  és  környékének  gépi-  és  kézi  földmunkával  való

rendbetétele, bozótirtás 39 e Ft
 hirdetőtáblák kihelyezése (6 db) 105 e Ft
 Dutka-dűlő  és  Szőlő  utca  ismét  járhatóvá  tétele,  bozótirtás,  gépi-  és  kézi  földmunka

(Katasztrófavédelem és lakossági kérésre)  95 e Ft
 járdajavítás Erdő utca - Szent Imre u. sarok, valamint a József Attila utcában
 kátyúzás (Szent István utca, piactérnél, Hársfa utca, Dózsa György út buszmegálló előtti

szakasz)  60 e Ft

takarítási, szemétszedési munkák:
 szociális faosztásban való segédkezés
 lomtalanítás levezénylése, lomok összegyűjtése a lakosságtól
 elektronikus hulladékgyűjtésben való segédkezés
 falunap előkészítése, sátorállítás, bontás, falunap közben és után takarítás, rendbetétel
 segédkezés  az  egyházközségnek  (Nyári  Oratórium  és  a  Becses  Nap  megtartásának

előkészítésében), sátorállítás, bontás
 héhalmi böllérfesztivál előkészületeiben való segédkezés (udvar kiépítése)
 vízelvezetés megoldása a falugondnoki épület előtt (volt 600-as kocsma)
 virágágyások kiépítése a kultúrház előtti parkban
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 tavaszi nagytakarítás (szemétszedés, útpadkák rendbetétele, felüljáró takarítás)
 buszmegállók rendbetétele
 edzőpálya takarítása, bokorírtás (aprítékdarálás), száraz fák kivágása, ároktakarítás
 Hősök terének rendbetétele
 Sportpálya előtti terület rendbetétele, bozótírtás
 mezőgazdasági lejáró út takarítása (Ördög-árok)
 troszkás M3-as hídjának és környékének rendbetétele
 homokbánya illegális hulladéklerakó rendbetétele
 temető környékének rendbetétele, szemét eltakarítása, illegális hulladéklerakó parkolóvá

alakítása
 Kisbagi Csárdához vezető úton az illegális hulladéklerakó megszüntetése 2×
 romatelep rendszeres takarítása
 vasútállomás  környezetének  takarítása,  favágás,  bozótírtás,  ároktakarítás,  mélyítés,

peronok rendbetétele
 iskola környékének takarítása
 művelődési ház parkjának rendbetétele
 mind a két körforgalom rendben tartása
 templom környezetének rendbentartása
 1-es sz. orvosi rendelő környezetének rendbetétele
 2-es sz. orvosi rendelő környékének (felüljáró oldalának) rendbetétele
 sportpálya rézsű rendbetétele
 troszkás út rendbetétele, felüljáró bozótirtás

A tartalmas  beszámoló  után  a  közmeghallgatáson  résztvevők  kérdéseket  tettek  fel,  amit  a
Polgármester Úr a képviselőtársai nevében is készséggel fogadott.
Az  első  kérdés  megfogalmazója,  Fenyvesi  László;  a  meghívott  vendégként  jelenlevő,  Nagy
Gábor Aszódi  Rendőrőrs  parancsnokához  szólt.  Azt  sérelmezi,  hogy  őt  előbb  megállítják,
igazoltatják, míg a faluban, a határban szabadon garázdálkodnak a betörők, drogosok, időseket
zaklatnak, szétszórják a szemetet, utcán parkoló autóból leszívják az üzemanyagot. Nagy Gábor
elmondta, hogy a kábítószer komplex probléma, amíg kereslet van, nem lehet megszüntetni. A
hulladékkérdés nem rendőrségi feladat. Vannak olyan elkövetők, akiket rongálás vétsége miatt
többször is ellenőriztek. Betörésekkel kapcsolatban többször is eljárást indítottak, de ez minden
esetben hosszú folyamat. Felhívja a figyelmet, hogy nem elég a bejelentés, de az esetek többségét
nem is jelzik.  Szükséges a polgárőrök jelenléte,  segítsége. Sok házkutatást  végeznek, titkosan
figyelnek, és előbb-utóbb mindenkit elkapnak.
Tóth  András arról  beszélt,  hogy  azt  ígérték,  kinyitják  a  művelődési  házat  a  fiataloknak,  a
devianciát visszaszorítják. Rendőrt nem lehet mindenki mellé állítani. 
Gyóni János  képviselő úr elmondta, hogy szenvedő alanya volt a romáknak, a rendőrök nem
tudták megállapítani ki az elkövető. Kanalas Ervin megfenyegette, - erre ő kilátásba helyezte a
feljelentést – a járőrt nem érte el, azt mondták, menjen Gödöllőre, de onnan Aszódra irányították.
A probléma az, hogy nem csapnak le mindjárt az elkövetőre. A normális ember tehetetlen ezzel a
dologgal. A rendőrségnek meg kell változtatni az eszközeit.  Nagy Gábor  elmondta, agresszív,
durva módszereket, eszközöket, veszélyes fenyegetést nem alkalmazhatnak. Sajnos rögtön nem
tudnak ott lenni a bűnelkövetés helyszínén. Megjegyzi Bagtól súlyosabb esetek is vannak, pl.
Turán. A járőrszolgálat az ismert telefonszámon elérhető.
Jamrik  László  megkérdezte  van-e  még  a  közbiztonsággal  kapcsolatos  kérdés,  nem  volt.
Elmondta a közbiztonság fontos feladat. Egy rendőr nem elég, állandó jelenlét kell. A világ sajnos
egyre durvul. Felhívta a figyelmet, hogy segítsük egymást, figyeljünk egymásra. Egy idős ember,
nem tud bemenni a rendőrségre, ha kirabolják.
Jamrik László megköszönte Nagy Gábor az Aszódi Rendőrőrs parancsnok úrnak a részvételt és
a közreműködést. 
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A továbbiakban az önkormányzati munkáról fogadta a kérdéseket. Katona András megjegyezte,
hogy a buszmegálló kialakításával kapcsolatban nem lehetett véleményük, de a vízelvezető árkot
kötelező rendbe tartani,  a szemetet összeszedni, az idősektől nem lehet ezt elvárni. Ismételten
megjegyzi  az  új  helyi  választási  bizottság  megszavazásával  a  törvénysértést,  amit  az
önkormányzat még akkor visszavont, (3/2016.(II:11.) határozattal.
Jamrik  László elmondta,  sajnos  sokan  szemetelnek,  látjuk  az  utcán,  a  buszmegállókban  az
elhasznált  papír  zsebkendőket,  flakonokat,  sörös dobozokat.  Az időseknek segítünk, de sajnos
nem mindenki tartja rendbe a háza táját, a környezetét. A közhasznú munkások rendbe teszik az
elhanyagolt  helyeket,  területeket.  A közhelyeken, az utcákon összeszedik a rendetlen emberek
által  szétszórt  hulladékot.  Köszönjük  a  munkájukat.  Halász  Tibor  elmondta,  hogy  a  Jókai
utcában,  ahol  lakik  nap,  mint  nap  ott  a  kereskedelmi  szemét  (üdítős-,  sörös  doboz,  csipszes
zacskó stb.) ő mindig összeszedi. 
Ezt kell  tennünk, ha rendet akarunk tartani magunk körül, de nem szabad elfelejteni a rendre
utasítást sem! A Rózsa utcában rengeteg a kutya, hogyan lehet oda hatni, hogy ez megszűnjön –
kérdezte  Halász  Tibor.  Jamrik  László  elmondta,  van  ebrendészünk,  folyamatosan  végzi  a
dolgát, ennek ellenére még mindig sok a kóbor kutya. 
Fenyvesi László megjegyezte, hogy a Csintoványi utcában megáll a csapadékvíz, a Kinizsi utca
meg van süllyedve. Kérte tegyen valamit az önkormányzat.  Jamrik László: sajnos sok helyen
feltöltik, feltöltődik hordalékkal a vízelvezető árok, és nem folyik el a csapadékvíz. Amint tudjuk,
megoldjuk a problémát. 
Mivel több kérdés nem hangzott el, a Polgármester Úr megköszönte a részvételt. 
Szeretettel vár mindenkit a december 18-ai falukarácsonyra.

- k.m.f.-

Jamrik László Burghardtné Tóth Ilona
polgármester               jegyző


