JEGYZŐKÖNYV

Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal tanácstermében 2016. december 19-én megtartot
rendkívüli 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,
Marosi Hajnalka jegyzőkönyvvezető
Meghívottak:
Polgármester megnyitja az ülést, köszöntöte a jelenlévőket. 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 Iglice Napközi Otthonos Óvoda alapító
okiratának módosítása
Előadó: Jamrik László polgármester
2.) Bag Nagyközség Önkormányzatnál felmerült szemétdíj hátralékok megtárgyalása.
Előadó: Jamrik László polgármester
3.) Egyebek
Előadó: Jamrik László polgármester

1.) Bag Nagyközség Önkormányzat Iglice Napközi Otthonos Óvoda alapító
okiratának módosítása
Burghardtné Tóth Ilona: Az intézmény alapító okirat módosítására azért van szükség,
mert 2017.-től nem maradhat az önkormányzat alat az intézményi étkeztetés. Vagy új
intézményt kell létrehozni, vagy jelen esetben betesszük a köznevelési intézmény alá. Az
óvoda fogja majd számlázást bonyolítani. Így bekerül alá munkahelyi étkezés,
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intézményen kívüli gyermekétkeztetés, és a szociális étkeztetés. Ha ezt nem tesszük
meg, január 1-től nem üzemelhet a konyha.
Jamrik László: Van hozzászólás? Akkor szavazzunk!
A Képviselő-testület 7 igen szavazatal az alábbi határozatot hozta:
83/2016. (XII. 19.) 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 döntése, hogy az Iglice
Napközi Othonos Óvoda alapító okiratát módosítja, mely kiegészül az alábbi
alaptevékenységekkel kormányzati funkció szerint:
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
107051 Szociális étkeztetés
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Magyar Államkincstárhoz a szükséges
módosításokat továbbítja az alapító okiratokat egységes szerkezeti formában,
hatályba lépések időpontja a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés
napjától történik.

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

2.) Bag Nagyközség Önkormányzatnál felmerült szemétdíj hátralékok
megtárgyalása
Burghardtné Tóth Ilona: Múltkor már volt róla szó, hogy a szemétdíj tartozás összesen
9 500 513 Ft. A pénzügyön összesíteték, hogy 2012. évi 1 642 679 Ft, a 2013. évi 2 890 233
Ft. Ez behajtható lenne, 4 532 916 Ft. A többi vagy elévült, vagy nem behajtható. Ez bele
férne a 4 évbe a köztartozások eddig hajthatók be az adó törvény alapján. Amiért újra
behoztam, mert megjöt a 70 éven felüliek szemétszállítási díja. Összességében, még
elszámolható jelen pillanatban, de ezt csökkenti még 8 842 000 Ft, szociális keretet. A
szociális kereten megmaradó összeget én is későn tudtam meg, de durván 13 millió Ft-ot
kidobunk az ablakon, jelen pillanatban tehetünk érte valamit. - Ha az első négy
hónapban visszafizetjük, amit nem tudom miből, akkor nem kell kamatot fizetnünk. –
Még nem tudjuk milyen lesz a költségvetésünk 2017-ben, hogyan és miből tudjuk
visszafizetni.
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Kértem ezzel kapcsolatosan állásfoglalást az államkincstártól, ami alátámasztja, hogy
amit korábban is mondtam, de nem akarta a képviselő-testület elfogadni. – Állásfoglalás
ismertetése.
Mezőfi Ferenc: Ez it van már 4 éve, nem léptünk időbe. Értem ami le van írva, de én
ebben nem lennék partner. Én ehhez tartom magam továbbra is.
Katona Ervin: Kb. 5 millió elévült.
Burghardtné Tóth Ilona: 4,5 millió ami behajtható.
Mezőfi Ferenc: Az kéne hogy a NAV hajtsa be. Adók módjára kéne behajtani.
Gyóni János: Én azt mondom, ezt be kell rajtuk hajtani.
Deli József: Valami megoldást találni kell!
Jamrik László: Nagyon rosszul jöt ki, hogy az utolsó napokban küldtük ki. Nem pontos
a nyilvántartás sem, mert az akkori szolgáltató és az önkormányzat is számlázot. De
van, aki tudja csekkel igazolni, hogy befizete.
Gyóni János: Azért vannak rutinszerű nem fizetők is. Ezzel már 1,5 évvel ezelőt kellet
volna foglalkozni.
Burghardtné Tóth Ilona: Kató és Társa is végig nézet mindent, és ők sem találták meg
az ellenőrzés során, a hátralékos szemétszállítási díjakat.
Jamrik László: Minél kevesebbet fizessünk vissza az államnak, mert az kamatal lesz.
Burghardtné Tóth Ilona: Ha történne befizetés a két ünnep közöt, azt nem tudjuk, mert
a takarék nem küld kivonatot, csak ünnepek után.
Deli József: Keressük meg a legjobb rosszat.
Mezőfi Ferenc: Nem lehet valamit ide csoportosítani?
Burghardtné Tóth Ilona: Ami ide mehetet az ide van könyvelve. A nyári
gyermekétkeztetés plusz költségét nem tudjuk. Ez a pénz címzet. Nem let elköltve.
Gyóni János: Az a tiszta, ha behajtatjuk a szemét tartozást. Ez, manipuláció.
Deli József: Most olvasta fel a Jegyző Asszony az állásfoglalást.
Mezőfi Ferenc: Kérjünk halasztást!
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Burghardtné Tóth Ilona: Csak a visszafizetésre tudnánk, nincs mire halasztást kérni.
Gyóni János: Ezt az ügyet már évközben kellet volna intézni. Nem vagyok ebbe az
állásfoglalásba biztos. Most se tiszta számomra ez az ügy.
Burghardtné Tóth Ilona: Én erről, mint már többször elmondtam a problémáról
november óta tudok, ekkor derült ki a pénzügyön, ezért felelősséget nem vállalok. Ez
mindenkinek meg let küldve, minden képviselőnek, a pénzügy ezt leírta.
Mezőfi Ferenc: Melyik anyag? Nem let kiemelve, hogy ilyen probléma van.
Gyóni János: Ha benne volt valamelyik táblázatban, azt ne fogjuk fel tájékoztatásnak.
Pont ezért kértük a havi cashflowt, mert nem tudtunk benne eligazodni. Amióta kapjuk,
ezeket a kimutatásokat látjuk, hogy, mi a helyzet, de aki ebbe el tud igazodni annak
Nobel díjat adok. Melyik volt az?
Varga András: Visszafizetjük vagy sem?
Jamrik László: Akkor 4,5 millió Ft –ot adjuk oda támogatásnak? Szavazzunk.

A Képviselő-testület 4 igen és 3 nem szavazatal az alábbi határozatot hozta:
84/2016. (XII. 19.) 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 4 532 916 Ft összegben, a
2012. évi hátralékra 1 642 679 Ft-ban, 2013. évi hátralék szerint 2 890 233 Ft-ban
települési támogatást nyújt, az 1993. évi III. törvény szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 45 § (1). bekezdés, és a 2/2015. (II.16.)
önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtot szociális és egyes
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról 9 § (a), (b) bekezdés szerint, a
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 2.
melléklet III.2. pontja szerinti „A települési önkormányzatok szociális
feladatok egyéb támogatása”jogcím terhére.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: polgármester, jegyző,
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Jamrik László: Köszönöm a részvételt!

- k. m. f.-

Jamrik László
polgármester

Burghardtné Tóth Ilona
jegyző

