
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Bagi  Polgármesteri  Hivatal  tanácstermében  2017.  április  6-án  megtartot
rendkívüli 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 Henriet jegyzőkönyvvezető

Meghívottak: 
 

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

Napirendi pont:

1.)  Bagi Arany János Általános Iskola intézmény átszervezésének véleményezése –
felvehető tanulólétszám maximalizálása 
Előadó: Jamrik László polgármester

2.) Bagi Arany János Általános Iskola intézmény átszervezésének véleményezése – új
telephely létesítése, új tanszak létesítése – táncművészeti ág- néptánc szak
Előadó: Jamrik László polgármester

3.) Bagi Arany János Általános Iskola intézmény átszervezésének véleményezése – új
telephely létesítés, új tanszak indítás – szín- és bábművészeti ág / színjáték tanszak
Előadó: Jamrik László polgármester

1.) Bagi  Arany  János  Általános  Iskola  intézmény  átszervezésének
véleményezése – felvehető tanulólétszám maximalizálása

Jamrik László:  Tapasztaltuk,  hogy egyre  több gyereket  visznek el  Bagról.  Fölösleges
kertelnünk,  oka  ennek  a  művészeti  oktatás  megszüntetése.  Kértük  ennek  a
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visszaállítását. Levélben megkerestem Eich Lászlót a Dunakeszi Tankerület Igazgatóját,
hogy legyen művészeti oktatás, ezt megígérte korábban.

Gyóni János megérkezet

Jamrik László: A napirendi pont, hogy a csarnok melleti épületet bezárásra kerüljön, és
az SNI-s  gyerekek  átkerüljenek a főépületbe.  Ez nem lenne jó,  zavarja  a gyerekeket,
szülőket  és  tanárokat  is,  így még többen  el  fognak menni.  Én  azt  javaslom,  hogy a
főépületbe ne kerüljenek be az SNI-s gyerekek, és ezt Önök se engedjék.

Deli József: Megírták, hogy 370 fő, de ez évről-évre változhat, ez nem jó, és azokat pont
nem kéne átengedni oda.

Varga András: Próbáljuk meg rendbe tenni a tetőt, ne fogadjuk el a kényszer integrációt.

Katona Ervin: Nem támogatom én se.

Sima József: Ha nem támogatjuk akkor is megtehetik?

Burghardtné Tóth Ilona: Régen másképp számolták a létszámot, lehet hogy megtehetik.
%-os arányban nincs meg a létszám, és akkor kevesebb támogatást kapnak.

Gyóni János:  Előbb beszéltem az igazgatóval,  elég  zavaros ez  az egész.  Én ezt  nem
fogom megszavazni, ő állítólag nem is láta. A szociális integrációval nem értünk egyet,
ezt támadjuk meg. 

Jamrik  László: Nagyon  súlyos  következményei  vannak  a  művészeti  oktatás
bezárásának.

Gyóni János: Meg kell írni levélben, hogy milyen állapotok vannak it, mert a tanárok
úgysem merik megtenni.

Jamrik László: Szavazzunk a napirendről!

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

17/2017. (IV. 06.) 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  testülete  a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (3) bek. b.) pontja
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valamint  a  (4)  bek.  h.)  pontja  alapján,  mint  tulajdonos  véleményezési
jogával élve nem támogatja az átszervezést. 

Az NKT. 83. § (4) bek. h pontjában foglaltak jogával élve véleményezte a
Dunakeszi Tankerület, Központi fenntartó által – intézményi  átszervezés –
tárgyú megkeresését.
A megkeresés  indokolása tartalma alapján –”A tanulói  létszám (259 fő)
alapján  elegendő  a  főépület  kapacitása,  magvalósítva  ezzel  a  szociális
integrációt is” – nem támogatja az épület bezárását, és mint tulajdonos élve
törvényben adta kötelezetségével, tiltakozik ebben a formátumban történő
szociális integráció ellen.

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

2.) Bagi Arany János Általános Iskola intézmény átszervezésének véleményezése 
– új telephely létesítése, új tanszak létesítése – táncművészeti ág- néptánc szak

Jamrik  László: Az  előterjesztés  szerint  új  tanszak  létesítése,  néptánc  szak  indul  az
iskolában.

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

18/2017. (IV. 06.) 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  a  nemzeti
köznevelésről  szóló  2011.  évi  CXC.  törvény  83.  §  (3)  bek.  b.)  pontja
valamint  a  (4)  bek.  h.)  pontja  alapján,  mint  tulajdonos  véleményezési
jogával élve támogatja az átszervezést. 

A  Bagi  Arany  János  Általános  Iskola  székhelyén  új  tanszak  létesítését:
táncművészeti  ág-  néptánc  tanszak  megnevezéssel  az  átszervezést
támogatja.

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: polgármester, jegyző
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3.) Bagi  Arany  János  Általános  Iskola  intézmény  átszervezésének
véleményezése  –    új  telephely  létesítés,  új  tanszak  indítás  –  szín-  és
bábművészeti ág / színjáték tansza  k

Jamrik  László: Az  előterjesztés  szerint  új  tanszak  létesítése,  színjáték  szak  indul  az
iskolában.

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

19/2017. (IV. 06.) 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  a  nemzeti
köznevelésről  szóló  2011.  évi  CXC.  törvény  83.  §  (3)  bek.  b.)  pontja
valamint  a  (4)  bek.  h.)  pontja  alapján,  mint  tulajdonos  véleményezési
jogával élve támogatja az átszervezést. 

A  Bagi  Arany  János  Általános  Iskola  új  tanszak  létesítését:  szín-  és
bábművészeti ág - színjáték tanszak megnevezéssel az átszervezést támogatja.

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

Jamrik László: Köszönöm a részvételt!

- k. m. f.-

Jamrik László Burghardtné Tóth Ilona
polgármester               jegyző


