
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Bagi  Polgármesteri  Hivatal  tanácstermében  2017.  január  19-én  megtartot
rendkívüli képviselő- testületi ülésén.

Jelen vannak: Jamrik László polgármester,
Varga András alpolgármester
Katona Ervin képviselő
Mezőfi Ferenc képviselő 
Sima József képviselő
Burghardtné Tóth Ilona jegyző, 
Benke Henriet jegyzőkönyvvezető

Meghívottak: Sipos József ebrendész
 Benedek Miklós műszaki előadó

Polgármester  megnyitja  az  ülést,  köszöntöte  a  jelenlévőket.  Megállapítota,  hogy  a
testület  határozatképes.  Deli  József,  Gyóni  János  és  Mezőfi  Ferenc  nem  volt  jelen.
Polgármester úr ezután ismertete a napirendi pontokat.
A Képviselő-testület elfogadta a napirendi pontokat, felcserélt sorrendben.

Napirendi pont:

1.)  Bag  Nagyközség  Önkormányzat  és  az  EBFARM  Kft.  ebrendészeti  feladatok
ellátására szóló megbízási szerződés megtárgyalása
Előadó: Jamrik László polgármester

2.) Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének,
felújításának  és  korszerűsítésének  támogatás  Pest  megye  területén –  pályázat
megtárgyalása
Előadó: Jamrik László polgármester

3.) Egyebek

1.) Bag  Nagyközség  Önkormányzat  és  az  EBFARM  Kft.  ebrendészeti
feladatok ellátására szóló megbízási szerződés megtárgyalása

Jamrik László köszöntöm Sipos József ebrendészt. A szerződéssel kapcsolatban, ha van
bármilyen mondanivalója, kérem, tegye meg. 
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Sipos József: Köszönöm! Három változás van az előző szerződéshez képest, ami 2012.
évi volt. A 9. pont A kisebbségi önkormányzat vállalja az évente 1 alkalommal a telepről
elhozot kutyák  max 20  egyed  ami  150 000  +  áfa  költségeit.  A  10.  pont  az  egyedek
elszállítása 12 000 Ft + áfa áron történik. Valamint a 11. pont a gyepmesteri szolgáltatás
ára 60 000 Ft+ áfa/hóról, 90 000 Ft + áfa/hóra változik. Egy kis statisztika 2016.-ból 104
egyed kutyát  vitünk el,  ebből  63 kóbor kutya volt.  Bagról  sok kutyát  összeszedünk
Aszódról,  Hévízgyörkről,  Domonyból,  ezek  chipeltek,  de  a  Kisbagi  környékén  a
körforgalmakban sok a jelöletlen egyed.  14 napig tartjuk a kutyákat,  költségük 1 000
Ft/nap, és 7 000 Ft az állatorvos. 28 tetemet szállítotunk el, macskát, rókát és néhány
kutyát.  Bag  teljes  költsége  1 519 000  Ft  nekünk.  Kedden  és  csütörtökön  jövünk
rendszeresen, de sokat jövünk pluszba is pl. Rétesfesztivál, műv. ház rendezvények, ez +
14 alkalom. A roma telepről 55 kutyát vitünk el. Közterületen 2016.-ban kutyaharapás
nem történt,  támadás 39 esetben volt, 34 kutyát megfigyelés után el kellet altatni. A
mostani  kutyaharapás  során,  a  megfigyelés  még  folyik.  Hatékony  lehet  az
önkormányzat részéről, ha határozat formájában az ingatlan tulajdonosokat eltiltják az
ebtartástól.  Annyi  kutya elszállítása  történik  Bagon,  ami  városi  szintű  egyed számot
mutat. Sajnos sok kutyát kitesznek Bag határában, és utána bejönnek a faluba.

Katona  Ervin: 9.  pont,  számomra  aggályos  egy  kicsit.  Tud  erről  a  kisebbségi
önkormányzat?

Burghardtné Tóth Ilona: Majd ülés keretében határoznak erről. 

Sipos József: A korábbi években nagyon sok kutya let elszállítva, heti rendszerességgel
it vagyunk. 

Mezőfi Ferenc megérkezet

Katona Ervin: Heti rendszerességgel? Én ezt nem tapasztalom. És mindig ugyanazokat
a kutyákat látom. Főleg a Fanatix környékén, az üzletháznál, a fő úton. 

Sipos József: Kedd-csütörtök it vagyunk. 17 autóm van. 

Mezőfi Ferenc: Nem vagyok elégedet! Ön többször kioktatot telefonon. Célszerű lenne
néha olyan napon is tartózkodni, ami nem kedd és a csütörtök, hogy meglepetésszerű
legyen. 

Sipos József:  Átgondolom, hogy melyik plusz napot  tudnám még megoldani.  Nagy
probléma még nekem az is Bagon, hogy nincs kuratóriumi tagom. Olyan segítő, akivel
telefonon kapcsolatot tartok. Ezzel sok időt és pénzt spórolhatunk meg. Önként segít,
helyi lakos.

Jamrik  László:  Majd  összeállítunk  Egy  névsort  kuratóriumi  tagokra.  Tudnunk  kell
azokról  az  ingatlanokról,  ahol  sok kutya van,  vagy problémásak.  Akkor  azt  a  plusz
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napot kérjük! Köszönjük a tájékoztatást. Nagy városokban is gondot okoznak a kóbor
kutyák. Fontosnak tartom az iskola és az óvoda főként reggeli  időpontjait.  Javaslom,
szavazzunk!

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

1/2017. (I. 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  az  ebrendészeti
feladatok ellátására az EBFARM Kft-vel -  2115 Vácszentlászló,  Erdő u. 75.,
cégjegyzékszám 130915276. – Képviseli, Sipos József, a megbízási szerződés
határozatlan időre szól, évi 90 000 Ft + áfa/hó összegért.
Valamint  kiegészül  a  9.  pontal,  a  kisebbségi  önkormányzat  vállalásával,
évente 1 alkalommal (20 egyedkutya) 150 000 Ft + áfa összegért elszállításra
kerül.
A képviselő-testület a szerződés aláírásával felhatalmazza a polgármestert.

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

2.) Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő 
kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatás Pest megye területén 
–   pályázat megtárgyalása

Jamrik  László:  Tavaly  adtunk  már  BM-es  pályázatot  utakra,  de  forráshiány  miat
elutasítoták. Most van egy NGM-es pályázat hétfőn fogják megnyitni, a tervek készen
vannak. 

Mezőfi  Ferenc:  Támogatás  mértéke  az  adóerőképességtől  függ.  Mennyi  a  mi
esetünkben? 

Burghardtné Tóth Ilona: 95 %-os támogatotságba esünk.

Benedek Miklós: Malom utcát is beakartuk tenni, de ot vízelvezetés is szükséges, ami
már engedélyköteles, és terv is kell hozzá. Ma érkezet egy másik pályázati lehetőség is,
de tervek kellenek hozzá,  ami csak a Rét  utcára van.  Fiókban kell,  hogy legyenek a
tervek, az ilyen lehetőségekre.
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Mezőfi Ferenc:  Bizotsági  ülésen  át  kell  beszélnünk ezeket  a  frekventált  helyeket,  és
legyenek hozzá tervek.

Jamrik László:  2006.-ban volt a Troszkásra terv,  de nincs meg! Marton Zoli  csinálta,
hátha  nála  még  meg  lesz.  Meg  kell  csinálni  a  Liget  utcát,  a  Malom utcát  is.  Ezt  a
pályázatot az előterjesztés szerint benyújtjuk?

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

2/2017. (I. 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  felhatalmazza  a
polgármestert, hogy megkösse az Nemzetgazdasági Minisztérium által
kiírt,  PM_ONKORMUT_2016  jelű,  „Önkormányzati  tulajdonú
belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának
és korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” című pályázat
lebonyolításához  szükséges  szerződést  a  Téglaház  Kft.-vel  (2120
Dunakeszi, Huszka Jenő utca 5. fszt. 3.; Cg. 13-09-071523).

Felhatalmazza  továbbá  a  polgármestert,  hogy  a  pályázat
menedzselésével  megbízot  Téglaház  Kft.  segítségével  a  Rét  utca
útépítésének,  valamint  a  Petőfi  tér  forgalomterelő  járdaszigetek
építésének pályázatát adja be. 

A  beadot  pályázat  teljes  projektösszege  várhatóan  25.361.739.-  Ft,  a
szükséges  5%  önerő  várhatóan  1.268.087.-  Ft,  az  igényelt  támogatás
összege várhatóan  24.093.652.- Ft. Az önerőt az önkormányzat a 2017.
évi költségvetési keretéből biztosítja.

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

Jamrik  László: Február  15-ig  kell  a  költségvetést  elfogadni.  Készül  már,  az  állami
támogatás számok még változhatnak. Az iskola átadás is megtörtént december végén.
Február 9-én tartanánk a következő ülést. Köszönöm a részvételt!

- k. m. f.-
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Jamrik László Burghardtné Tóth Ilona
polgármester               jegyző


