
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal tanácstermében 2017. szeptember 28-án 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: Bognár Anita ea.
Benedek Miklós ea.

Polgármester  megnyitota az ülést,  köszöntöte a jelenlévőket.  Megállapítota, hogy a
testület határozatképes. Meghívó szerint elfogadásra kerültek a napirendi pontok.

Napirendi pont:

1.)  Bag Nagyközség Önkormányzatának és intézményeinek 1/2017. (II.09.) 2017. évi
költségvetésről szóló rendelet módosítása
Előadó: Jamrik László polgármester

2.) Bag Nagyközség Önkormányzatának és intézményeinek 2017. I. féléves pénzügyi
beszámolójának megtárgyalása

Előadó: Jamrik László polgármester

3.) Bag Nagyközség Önkormányzatának 1/2012. (II. 23.) sz. önkormányzati rendelete a
Köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló rendelet módosítása
Előadó: Jamrik László polgármester

4.) Bag Nagyközség Önkormányzatának 7/2014. (X. 02.) sz. önkormányzati rendelete a
Szociális célú tűzifa juttatásról szóló rendelet módosítása
Előadó: Jamrik László polgármester



2

5.) Bag Nagyközség Önkormányzatának 2/2015. (II. 16.) sz. önkormányzati rendelete a
pénzbeli  és  természetben  nyújtott  szociális  és  egyes  személyes  gondoskodást
nyújtó ellátásokról szóló rendelet módosítása
Előadó: Jamrik László polgármester

6.) Börze - Gasztro Kft intézményi étkezési térítési díj emelésének megtárgyalása
Előadó: Jamrik László polgármester

7.)  Bag  Nagyközség  Önkormányzatának  11/2016.  IX.  22.)  sz.  rendelete  az  étkezési
díjakról szóló rendelet módosítás 
Előadó: Jamrik László polgármester

8.)  DAKÖV  Kft.  Gördülő  Fejlesztési  Terv  2018.-2032.  időtávra  szóló  Beruházási
Tervrész megtárgyalása

 Előadó: Jamrik László polgármester

9.)  DAKÖV Kft.  Gördülő  Fejlesztési  Terv  2018.-2032.  időtávra  szóló  Felújítási  és
Pótlási Tervrész megtárgyalása

 Előadó: Jamrik László polgármester

10.)  Dózsa  György  Művelődési  Ház  és  Könyvtár  intézményvezetői  kinevezésére
pályázati kiírás megtárgyalása
Előadó: Jamrik László polgármester

11.) Tura Központi Orvosi Ügyeleti Társulás – javaslat a hatvani kórházzal való közös
diszpécserszolgálat működtetésére
Előadó: Jamrik László polgármester

12.) 2017/18. tanév Bursa Hungarica pályázatban való részvétel megtárgyalása 
Előadó: Jamrik László polgármester

13.)  Bag  Nagyközség  Önkormányzatának  29/2017.  (IV.  27.)  sz.  képviselő-testületi
határozatának visszavonása

Előadó: Jamrik László polgármester

14.)  Bag  Nagyközség  Önkormányzatának  30/2017.  (IV.  27.)  sz.  képviselő-testületi
határozatának visszavonása

Előadó: Jamrik László polgármester

15.)  Bag  Nagyközség  Önkormányzatának  és  intézményeinek  geo  hőszivattyús
rendszer éves karbantartási árajánlatának megtárgyalása

Előadó: Jamrik László polgármester

16.) Két ülés közötti tájékoztató
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Előadó: Jamrik László polgármester

17.) Egyebek

1.)  Bag Nagyközség Önkormányzatának és  intézményeinek 1/2017.  (II.09.)
2017. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása

Jamrik  László:  Bizotság  tárgyalta,  átadnám  a  szót  az  anyag  készítőjének,  Bognár
Anitának. 

Bognár  Anita:  Bizotság  megtárgyalta,  a  bizotsági  ülés  óta  változtatás  nem történt.
Pótelőirányzatként 20 423 991 Ft-tal emeltük meg a kiadási és bevételi  oldalt is. Az I.
félévi előirányzatok az alábbi főösszegek szerint alakul: 
Kiadás: 551 253 133 Ft
Bevétel: 551 253 133 Ft

Sima József: A bizotság 7 igen szavazatal javasolja elfogadni a képviselő-testületnek.

Bag Nagyközség Önkormányzatának
7/2017. (IX.28.) számú rendelete, amely módosítja az

1/2017. (II.09.) számú Rendeletét

1. §

    2017. január 01. és június 30. között pótelőirányzatként biztosított normatívák és
egyéb felhalmozási bevételből az 1/2017. (II.09.) számú költségvetési rendelet 2.
paragrafusában megállapított

 kiadási főösszeget 20 423 991 Ft-tal
 bevételi főösszeget 20 423 991 Ft-tal

a képviselő testület megemeli, így a módosított

kiadási főösszegét 551 253 133 Ft-ban,
  melyből: működési:                                             528 624 631 Ft

felhalmozási:                                            22 628 502 Ft

bevételi főösszegét 551 253 133 Ft-ban,
  melyből: működési:                                             538 994 693 Ft
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                felhalmozási:                                          12 258 440  Ft

állapítja meg.

2. §

Az Önkormányzat és intézményei módosítás utáni előirányzatát az 2017.évi I. félévi 
beszámoló mellékletének adatai tartalmazzák.

2.) Bag Nagyközség Önkormányzatának és intézményeinek 2017. I. féléves
pénzügyi beszámolójának megtárgyalása

Jamrik László: Bognár Anitának átadnám a szót, van-e kiegészítés.

Bognár  Anita:  A  kiadási  főösszeg  az  önkormányzat  tekintetében  249 567 585  Ft,  a
bevételi főösszeg: 282 097 055 Ft.

Sima József: A bizotság 7 igen szavazatal javasolja elfogadni a képviselő-testületnek.

Gyóni János: Ezek első félévi tények, ez nem is képezi vitatárgyát. Ezek után fognak
még a  problémák  megjelenni.  Neumann-ház  nincs  kifizetve,  bölcsőde  terv  20  millió
forint, de nem lesz belőle semmi. Évvégén ez probléma lesz. Neumann-ház vásárlásától
lépjünk vissza, én azt javaslom.

Jamrik László: Bölcsödéről nincs hivatalos értesítés. Bölcsődét indítani kell 2018-tól, 103
gyerek igényt jeleztek a lakosok. Ha nem is nyerünk vele, olyan terv kell, amivel lehet
kezdeni bármit, bármikor. Pályázatok feltétele a terv. Az önkormányzat előre elkészíti a
terveket, ami pénzkiadással jár.
Minden  képviselő  megkapja  az  egyenlegeket.  Jobban állunk,  mint  tavaly.  Kimutatás
készül a várható kiadásokról és bevételekről. Ez most nem napirendi pont.
Szavazzunk a beszámolóról.

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

48/2017. (IX. 28.) Képviselő-testületi határozat

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 2017. I. félévi kiadások főösszegét a 1. sz.
melléklet szerinti bontásban 249 567 585 Ft összegben,
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B. Bag Nagyközség Önkormányzata 2017. I. félévi bevételeinek főösszegét az
1. sz. melléklet szerinti bontásban 282 097 055 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.)Bag Nagyközség Önkormányzatának 1/2012. (II.  23.) sz.  önkormányzati
rendelete  a  Köztemetőről  és  a  temetkezés  rendjéről  szóló  rendelet
módosítása

Burghardtné  Tóth  Ilona:  A  rendeletbe  lényegében  helyesbítések  és  pontosítások
kerültek be. A bizotság megtárgyalta, elfogadásra javasolta.

Mezőfi Ferenc: Bizotság tárgyalta, elfogadásra javasolja a módosításokat.

Képviselő-testület 7 igen szavazatal az alábbi rendeletet alkota:

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja az 1/2012. (II. 23.)
sz.  önkormányzati  rendelet  a  Köztemetőről  és  a  temetkezés  rendjéről  című
rendeletét a fentiek szerint.
 A 4. § (10) bekezdése módosul.
 A 6. § (1), (2), (3) bekezdése kiegészül.
 A 7. § (1) és a (6) bekezdés módosul, kiegészül
 A 12. § a (10) bekezdés kiegészül. 
 Az 1. sz. melléklet 4 és 7 bekezdése módosul.

4.) Bag Nagyközség Önkormányzatának 7/2014. (X. 02.) sz. önkormányzati
rendelete a Szociális célú tűzifa juttatásról szóló rendelet módosítása

Burghardtné Tóth Ilona: A pályázati kiíráshoz kell a rendeltünket hozzáigazítani.

Mezőfi Ferenc: JÜK bizotság tárgyalta, elfogadásra javasolja.
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Képviselő-testület 7 igen szavazatal az alábbi rendeletet alkota:

Bag  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  módosítja  a  7/2014.
(X.02.)  sz.  önkormányzati  rendeletét  a  szociális  tűzifa  szóló  rendeletét  a
fentiek szerint. 

• Az 5. §. (2) bekezdése módosult, és kiegészül a (3) bekezdéssel

5.)    Bag Nagyközség Önkormányzatának 2/2015. (II. 16.) sz. önkormányzati
rendelete    a  pénzbeli  és  természetben nyújtott szociális  és    egyes  személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelet módosítása

Burghardtné Tóth Ilona: Belső ellenőrzés történt, ezért kiegészítésre kerültek a rendelet 
pontjai, illetve pontosításra. Fontos változás, hogy a rendeletbe bekerül az alábbi feltétel:
„  valamint  lakó  környezetében  (lakóház,  udvar)  és  az  ingatlana  előtt  megfelelő  higiéniás  és
általános rendet tart, és gondozza (háztartási hulladék, ruhanemű, használati tárgyak, bútorok,
műanyag palackok, stb nem lehetnek szétdobálva).”  Akinél ez a feltétel nem áll fenn, nem
részesülhet települési támogatásban.

Mezőfi Ferenc: A bizotság is javasolja a módosításokat.

Képviselő-testület 7 igen szavazatal az alábbi rendeletet alkota:

Bag  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  módosítja  a  pénzbeli  és
természetben  nyújtott  szociális  és  egyes  személyes  gondoskodást  nyújtó
ellátásokról szóló rendeletét a fentiek szerint. 

Az I. fejezet 4. § (1) bekezdése módosult, a (2) bekezdés eltörlésre került:
A II. fejezet 9. § (b) bekezdése módosult.
A II. fejezet 10. § (1) bekezdése és a (3) bekezdése módosult.
A II. fejezet 11. § (3) bekezdése módosult.

6.)  Börze  -  Gasztro  Kft  intézményi  étkezési  térítési  díj  emelésének
megtárgyalása

Burghardtné Tóth Ilona: Kérelem érkezet a Börze-Gasztro Kft. részéről, hogy a térítési 
díjat megemelné, mert eddig még nem emelt árakat, viszont nőtek a költségeik. 

Jamrik  László:  Ezt  az  összeget,  az  intézményi  étkezés  tekintetében  megkapjuk
támogatásban, normatívában.

Mezőfi Ferenc: Ez kb. 10 %-os emelést jelent.

A Képviselő-testület 7 igen szavazatal az alábbi határozatot hozta:
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49/2017. (IX. 28.) Képviselő-testületi határozat

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

Börze-Gasztro  Kft.  kérelmét  az  étkezési  térítési  díjak  emelésére  2017.
szeptember 1-jei dátummal elfogadja

Régi ár: Új ár:

Óvodai étkezés: 500 Ft/adag 565 Ft/adag 

Iskolai étkezés:  
       Tízórai: 110 Ft/adag 121 Ft/adag

       Ebéd: 420 Ft/adag 483 Ft/adag

       Uzsonna:  60 Ft/adag 70 Ft/adag

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: polgármester, jegyző
7.)  Bag  Nagyközség  Önkormányzatának 11/2016.  IX.  22.)  sz.  rendelete  az
étkezési díjakról szóló rendelet módosítás

Burghardtné  Tóth  Ilona:  Az  előző  napirendhez  kapcsolódóan  szükséges  igazítani  a
rendeletünket.

BAG  NAGYKÖZSÉG  ÖNKORMÁNYZAT  ÉTKEZÉSI  TÉRÍTÉSI  DÍJAKRÓL
11/2016. (IX.22.) RENDELET módosítása

Képviselő-testület 7 igen szavazatal az alábbi rendeletet alkota:

Az étkezési térítési díjak 2017. szeptember 1-től a következők:
Óvodai étkezés 445,- Ft + 27% ÁFA=565,- Ft
Iskolai 1x étkezés (ebéd) 380,- Ft  +27% ÁFA=483,- Ft
Iskolai 2x étkezés (tízórai+ebéd) 476,- Ft +27% ÁFA= 604,- Ft
Iskolai 3x étkezés (tízórai+ebéd+uzsonna) 530,- Ft +27% ÁFA= 673,- Ft
Intézményi dolgozók étkezése 433,- Ft +27% ÁFA= 550,- Ft
Szünidei 1x étkezés (ebéd) 449,- Ft +27% ÁFA= 570,- Ft
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8.)  DAKÖV  Kft.  Gördülő  Fejlesztési  Terv  2018.-2032.  időtávra  szóló
Beruházási Tervrész   megtárgyalása

Benedek Miklós:  Törvény írja elő a vízműveknek, hogy ilyen tervet kell  készíteniük
hosszabb időtávra. Az évközi változásokat bele kell vezetni.

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

50/2017. (IX. 28.) 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  a  DAKÖV  Kft.  által
készítet,  Bag  és  Hévízgyörk  Szennyvízelvezető  Rendszermegnevezésű,
(BGHVGY-SZV)  2018.-32.  időtávra  szóló  -  Gördülő  Fejlesztési  Terv
Beruházási Tervrészét véleményeltérés nélkül jóváhagyja.

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

9.)  DAKÖV  Kft.  Gördülő  Fejlesztési  Terv  2018.-2032.  időtávra  szóló
Felújítási és Pótlási Tervrész   megtárgyalása

Benedek Miklós: Az előzőekhez kapcsolódóan, ugyanaz, csak más terv.

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

51/2017. (IX. 28.) 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  a  DAKÖV  Kft.  által
készítet,  Bag  és  Hévízgyörk  Szennyvízelvezető  Rendszermegnevezésű,
(BGHVGY-SZV) 2018.-32. időtávra szóló - Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási
és Pótlási Tervrészét véleményeltérés nélkül jóváhagyja.
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Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: polgármester, jegyző, műszak

10.)  Dózsa  György  Művelődési  Ház  és  Könyvtár  intézményvezetői
kinevezésére pályázati kiírás megtárgyalása

Burghardtné Tóth Ilona:  A művelődési  ház intézményvezetői  kinevezése  lejár,  ezért
újra kell pályáztatni, 2018.-2022.ig.

Varga András: 2 év múlva lesz önkormányzati választás, ezért csak 2 évre válasszuk
meg, hogy magunknak válasszunk, ne másoknak.

Gyóni János: Ha törvényi előírás írja, elő akkor 5 évre legyen kiírva.

Mezőfi Ferenc: Én javaslom az 5 évet, ha ő, ha más.

Gyóni János: Ha valaki munkát keres, nem csak 2 évre tervezz.

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

52/2017. (IX. 28.) 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 pályázatot hirdet Dózsa
György  Művelődési  Ház  és  Könyvtár  intézményvezetői  munkakör
betöltésére, határozot időtartamra: 2018. január 01.-től – 2022. december 31-
ig. 

Az  illetmény  megállapítására  és  a  jutatásokra  a  "Közalkalmazotak
jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: polgármester, jegyző, munkaügy
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11.) Tura Központi Orvosi Ügyeleti Társulás – javaslat a hatvani kórházzal
való közös diszpécserszolgálat működtetésére

Burghardtné Tóth Ilona: A Turai Központi Orvosi Ügyeleti Társulás javasolja, hogy a
korábbi Kistarcsán működő kórházzal kötöt diszpécserszolgálati  szerződést  mondjuk
fel, és kössük meg Hatvannal. 

Mezőfi Ferenc: Ez egy kényszer, nem arról szól, hogy mi mit szeretnénk, ez van.

Deli  József:  Figyelembe  kell  venni,  hogy  a  betegellátás  Aszódon  történik,  ami
Hatvanhoz tartozik.  Ezért úgy kézenfekvő. Ha valakinek a betegsége indokolja, akkor
oda utalják, ahova kell. Orvos hiány miat van rossz híre Hatvannak.

Katona Ervin:  Szép az épület,  de  a  szolgáltatásban van némi hiány.  Mi  Pest  megye
vagyunk, miért nem szabad választani?

Gyóni János: Mi az orvosi ügyeletről beszélünk, nem a betegirányításról. 

A Képviselő-testület 4 igen és 3 nem szavazatal az alábbi határozatot hozta:

53/2017. (IX. 28.) 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  javasolja  A  Turai
Központi  Orvosi  Ügyeleti  Társulás  Társulási  Tanácsa az egységes  riasztási
rendszer működtetésére a Pest Megyei Flór Ferenc Kórházzal 2008. május 23-
án megkötöt megállapodást közös megegyezéssel (ennek hiányában rendes
felmondással)  meg  kívánja  szüntetni,  egyidejűleg  köszönetét  fejezi  ki  az
intézményvezetésének  a  Központi  Orvosi  Ügyeleti  Társulással  való  eddigi
közreműködést.

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

A Képviselő-testület 4 igen és 3 nem szavazatal az alábbi határozatot hozta:

54/2017. (IX. 28.) 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:

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja:
A  Turai  Központi  Orvosi  Ügyeleti  Társulás  kijelenti,  hogy  a  sürgősségi
betegellátó  rendszer  részeként  az  Országos  Mentőszolgálat,  a  Központi
Orvosi  Ügyeleti  Társulás,  valamint  fekvőbeteg  ellátást  végző  kórház
sürgősségi betegellátó osztálya közöt jogszabályban előírt egységes riasztási
rendszer  működtetésére  a  hatvan  Albert  Schweitzer  Kórház  és
Rendelőintézetel kíván együtműködni 80 000 Ft/hó szolgáltatás díjért.
A  Társulási  Tanács  felkéri  a  polgármester  a  háromoldalú  megállapodás
előkészítésére és felhatalmazza annak aláírására

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

12.)  2017/18.  tanév  Bursa  Hungarica  pályázatban  való  részvétel
megtárgyalása

Burghardtné  Tóth Ilona: Megjelent  az  idei  kiírás.  Annyi  támogatást  kapnak a  részt
vevők a pályázat keretében, amennyit mi adunk nekik. De ez még csak a csatlakozási
szándékról szól. Évek óta részt vesz benne az önkormányzat.

Jamrik László: Tavaly csak 5 pályázó volt Bagon.

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

55/2017. (IX. 28.) 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  csatlakozik  a  2018.  évi  Bursa  Hungarica
ösztöndíj pályázathoz.

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: polgármester, jegyző
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13.)  Bag  Nagyközség  Önkormányzatának  29/2017.  (IV.  27.)  sz.  képviselő-
testületi határozatának visszavonása

Benedek  Miklós:  Két  határozat  készült  dr.  Gyuga Pál  kérelmére,  amit  a  képviselő-
testület megtárgyalt, és kritériumokat állítot fel. Határidőre nem teljesültek ezért, kell
visszavonni. 

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

56/2017. (IX. 28.) 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 a 29/2017. (IV. 27.) sz. Képviselő-testületi
határozatát visszavonja, mert a benne foglalt kritériumok nem teljesültek, és
határidőre sem teljesült.

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

14.)  Bag  Nagyközség  Önkormányzatának  30/2017.  (IV.  27.)  sz.  képviselő-
testületi határozatának visszavonása

Benedek Miklós: Ez a másik határozat, amit vissza kell vonni.

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

57/2017. (IX. 28.) 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 a 30/2017. (IV. 27.) sz. Képviselő-testületi
határozatát visszavonja, mert a benne foglalt kritériumok nem teljesültek, és
határidőre sem teljesült.

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

15.)  Bag  Nagyközség  Önkormányzatának  és  intézményeinek  geo
hőszivattyús rendszer éves karbantartási árajánlatának megtárgyalása

Benedek  Miklós: Ez  egy  kötelező  karbantartása  a  rendszernek,  amire  egy  ajánlat
érkezet be brutó 830 000 Ft összegben.

Sima József: A pénzügyi bizotság megtárgyalta, és az ajánlatot elfogadásra javasolja.

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

58/2017. (IX. 28.) 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  2017.  évi  kötelezően
előírt  hőszivatyús  rendszer  karbantartására  vonatkozóan  árajánlatot  Épület
Technika 2008 Kft. részéről, elfogadja.
A  képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  szerződés  megkötésére  és
aláírása.

- Hőszivatyúk karbantartása (9 db) 250 000 Ft+ÁFA
- Javítás utáni üzembe helyezés anyagára (R407C hűtőközeg)      15 000 Ft+ÁFA
- Primer szivatyú csere anyagköltsége (iskola)   39 000 Ft+ÁFA
- Kutak karbantartása alvállalkozóval (11 db) 390 000 Ft+ÁFA

  Összesen: 694 000 Ft+ÁFA

A  hőszivatyúk  karbantartásában  benne  van  az  iskolai  hibás  gép  forrasztásos
javítása és a szokásos karbantartási  anyagok ára.  Nem tartalmazza a cserélendő
alkatrészek, fődarabok árát.

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

16.) Két ülés közötti tájékoztató
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 Előző ülés ismertetése
 Falunapot tartotunk, az idő nem volt kegyes. Köszönöm mindenki munkáját!
 Turai  Központi  Orvosi  Ügyelet  Társulási  ülésén  vetem  részt,  ügyeleti  díjak

emelése volt a téma.
 Szinte minden hétvégén a nyáron, a környező települések rendezvényein vetem

részt. 
 Augusztus végén Becses Napot rendezet újra az egyház közösség. 
 Szent  István  napi  rendezvényünket  bent  tartotuk  a  templomban  a  rossz  idő

miat.
 Épületenergetikai  pályázatunk  folyik,  december  31-ig  kell  megvalósítani  a

pályázatot. 
 Telepen patkányirtás van, már megkaptuk a számlát és a beszámolót, rengeteg

doboz eltűnt és elég költséges is. Ezt csak szakember végezheti. 
 Holnap szeptember 29—én, posta átadó, és szentelés lesz 9 órakor. A képviselő-

testület sokat tárgyalt a postával, nagy volt az elzárkózás korábban. 2015. évben
döntés hoztunk, hogy mi megcsináljuk az épületet kívülről, erre tetek lépéseket.
Tavaly szeptemberben költözöt a posta a konténerbe.

 Faluszeminárium lesz  a SZIE-n Gödöllőn.  Az egyetemisták felmérései  alapján,
már nyilvánosságra hoznak néhány eredményt a „Kutatók éjszakáján”.

17.) Egyebek

Katona  Ervin: A  múlt  pénteken  Prezi  nap  volt,  a  BAGázs  szervezte.  Víz-  és
szennyvízbekötés történt 5 családnál a tulajdonos fizeti a költségeket.

Burghardtné Tóth Ilona: Eddig csak 2 tudta igazolni, hogy az ő tulajdona.

Mezőfi Ferenc: A munkát nekik kellet csinálni, és fizetniük is. Kinti árnyékszékeket is
létesítetek. Közkút megszüntetése megtörtént.  Tél utcába 4 helyre történt bekötés.

Katona Ervin: Javaslom én is, amit Gyóni képviselő javasolt.

Jamrik László: Most készül a kimutatás! 1-2 héten belül kész lesz.

Gyóni  János:  Bizotság  is  tárgyalta,  a  Határ  útnál,  ahol  én  is  lakok  kérték  a
Hévízgyörkiek is kérték, hogy csináljunk ot valamit. Nagy a forgalom, és nem belátható
a Határ  utca  -  Szent  András  utca.  A sarki  bolt  miat is  nagy a  forgalom,  és  sok kis
gyerekes család is van. Hévízgyörkkel együtműködve, oldjuk meg.
A másik a Kossuth Lajos utcai kihajtó. Az eső kimosta az utat, és nagy a üreg keletkezet,
az eső kimosta a kockaköveket, életveszélyes. 
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Javasolnám, hogy azok a lakosok, akik a falugondnoknak felé  jeleznék,  hogy milyen
munkát akarnak megrendelni, jelöljünk ki egy telefonszámot, amin be lehet jelenteni.
Falugondnokot  hívta  az  ember,  vagy  fölvete,  vagy  nem.  Az  kell,  hogy fölvegyék  a
telefont, hogy meg tudja tenni a bejelentést.

Mezőfi Ferenc: Nagyon jó javaslat, az ügyfélszolgálatot kelljen hívni, és erről történjen
naplózás. Ellenőrizni is lehet és lehet rá reagálni is.

Burghardtné Tóth Ilona: A lakosság nagyon sok bejelentést tesz, folyamatosan hívnak
bennünket. Ami a falugondnoknál beérkezik az a bejelentések 10 %-a.

Gyóni János: Olyan szám legyen, amit biztosan felvesznek. 

Mezőfi Ferenc: Patkányirtás: tényleg mindenkivel aláíraták, és átveték a ládákat.

Burghardtné Tóth Ilona: Igen, aláírták, átveték.

Mezőfi Ferenc: Akkor felelősségre vonhatóak.

Jamrik  László: Határ  utcáról  már  beszéltünk.  2015-ben  és  2016-ban  is  adtunk  be
pályázatot  utakra,  felújításra,  de nem kaptunk eddig egy fillért  sem. Györkieknek is
írtunk, hogy nem zárkózunk el, de ha nem kapunk segítséget, akkor ez nagyon nehezen
fog  menni.  Tükrök  felhelyezése  is  megoldás  lehet,  de  akkor  több  helyre  is  kellene.
Kossuth Lajos utcáról már tudunk, és szóltam is a falugondnoknak.

Katona Ervin: A KMB-sünk Hévízgyörkön is KMB-s? KMB-s akkor jó, ha azonnal tud
reagálni, de autója nincs. Közös megoldás kellene Hévízgyörkkel, hogy legyen autója.

Jamrik László: Igen, tudjuk és keressük is a megoldást. Köszönöm a részvételt! Zárt ülés
következik.

- k. m. f.-

Jamrik László Burghardtné Tóth Ilona
polgármester               jegyző
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