
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Bagi Polgármesteri  Hivatal tanácstermében 2017. november 30-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: Jánvári Gábor körzeti megbízot
Bognár Anita előadó
Benedek Miklós előadó

Polgármester  megnyitota az ülést,  köszöntöte a  jelenlévőket  Megállapítota,  hogy a
testület  határozatképes.  Bemutata  Jánvári  Gábor  törzsőrmestert  Bag  körzeti
megbízotját.  Majd  ismertete  a  meghívó  szerinti  napi  rendi  pontokat.  Gyóni  János
képviselő úr kérte,  hogy a hulladékszállítási szerződésről a későbbiekben legyen szó,
mert  szerinte  semmilyen  változtatás  nem  történt,  csak  az  oldalszámozás.  Meghívó
szerint elfogadásra kerültek a napirendi pontok.

Napirendi pont:

1.) Jánvári Gábor törzsőrmester körzeti megbízott bemutatkozása
Előadó: Jamrik László polgármester

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

3.) Bag  Nagyközség  Önkormányzatának és  intézményeinek  2017.  III.  negyed éves
pénzügyi beszámolójának megtárgyalása
Előadó: Jamrik László polgármester

4.) 600 hrsz. számú önkormányzati ingatlan elidegenítési tilalmának megtárgyalása
Előadó: Jamrik László polgármester

5.) Tájékoztató Bag Nagyközség Önkormányzatának 2017. évi belső ellenőrzéséről 
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Előadó: Burghardtné Tóth Ilona jegyző

6.) Bag Nagyközség Önkormányzatának 2018. évi belső ellenőrzésének megtárgyalása
Előadó: Burghardtné Tóth Ilona jegyző

7.) Iglice Napközi Otthonos Óvoda 2017/18. évi munkatervének megtárgyalása
Előadó: Burghardtné Tóth Ilona jegyző

8.) Bag Nagyközség Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (HEP)
felülvizsgálata
Előadó: Burghardtné Tóth Ilona jegyző

9.) Tájékoztató a két ülés közötti időszakról
Előadó: Jamrik László polgármester

10.) Egyebek
 Iglice Napközi Othonos Óvoda kérelme, ingyenes uszodahasználatra

1.) Jánvári Gábor törzsőrmester körzeti megbízott bemutatkozása

Jamrik  László:  Jánvári  Gábor  bemutatkozásával  kezdődik  a  mai  testületi  ülésünk.
Lakást biztosítotunk részére, szeretnénk, hogy legyen rendőrünk.

Jánvári  Gábor: Az  Aszódi  Rendőrőrsön  dolgozom  6  éve,  a  terület  számomra  nem
ismeretlen.  Tavaly  óta  látom  el  KMB  teendőimet.  Köszönöm  a  lakást.  Forduljanak
hozzám bizalommal. Ha kérdésük van, igyekszem válaszolni rá.

Gyóni János: Felmerült, hogy szükség lenne egy gépkocsira?

Jánvári Gábor: Györkön is én látom el a feladatot, nagyon jó volna. 

Jamrik László: Köszönjük, hogy it voltál.

Jánvári Gábor: Köszönöm a lehetőséget. Viszontlátásra. 

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

Jamrik László: Átadnám a szót az anyag készítőjének.

Bognár Anita: Nincs kiegészítés. Pénzügyi bizotság tárgyalta.

Sima József: Hétfőn tárgyaltuk. 7 igennel javasoljuk elfogadni az alábbi főösszegekkel:



3

Bevételi főösszeg: 553 503 493 Ft. Kiadási főösszeg: 553 503 493 Ft.

A képviselő-testület 7 igen szavazatal az alábbi rendeletet alkota:

Bag Nagyközség Önkormányzatának
12/2017. (XI. 30.) számú rendelete, amely módosítja az

1/2017. (II.09.) számú Rendeletét

1. §

    2017. július 01. és szeptember 30. között a pótelőirányzatként biztosított
normatívákból  az  1/2017.  (II.09.)  számú  költségvetési  rendelet  2.
paragrafusában megállapított

 kiadási főösszeget 2 250 360 Ft-tal
 bevételi főösszeget 2 250 360 Ft-tal

a képviselő testület megemeli, így a módosított

kiadási főösszegét 553 503 493 Ft-ban,
  melyből: működési:                531 829 491 Ft

felhalmozási:                                            21 674 002 Ft

bevételi főösszegét 553 503 493 Ft-ban,
  melyből: működési:               541 245 053 Ft
  felhalmozási:                         12 258 440  Ft állapítja meg.

2. §

Az Önkormányzat és intézményei módosítás utáni előirányzatát az 2017.évi III. 
negyedévi évi beszámoló mellékletének adatai tartalmazzák.

3.) Bag Nagyközség Önkormányzatának és intézményeinek 2017. III. negyed
éves pénzügyi beszámolójának megtárgyalása

Jamrik László: Ha van szóbeli kiegészítés a bizotságon elhangzotakhoz, tegyék meg.

Sima  József:  Bizotság  tárgyalta,  javasolja  elfogadni,  a  bevételt  417 608 455  Ft-tal,  a
kiadást 417 608 455 Ft-tal. 

A Képviselő-testület 7 igen szavazatal az alábbi határozatot hozta:
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65/2017. (XI. 30.) 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. III. negyed évi kiadások főösszegét a
1. sz. melléklet szerinti bontásban 367 226 199 Ft összegben,

B.  Bag  Nagyközség  Önkormányzata  2017.  III.  negyed  évi  bevételeinek
főösszegét az 1. sz. melléklet szerinti bontásban 417 608 455 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, pénzügy

4.)  600  hrsz.  számú  önkormányzati  ingatlan  elidegenítési  tilalmának
megtárgyalása

Jamrik László: 600 hrsz-ú ingatlan elidegenítési tilalma, minden évben esedékes döntés
határozatba foglalása.

Mezőfi Ferenc: Csak kiegészítésként mondom, ez a volt „sarki kocsma”.

Sima József: Bizotság tárgyalta, javasolja elfogadni.

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

66/2017. (XI. 30.) 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 tudomásul veszi, hogy a
103/2010  (I.  27.)  NVT  számú határozatal  Bag  Nagyközség  Önkormányzat
tulajdonába került, Bag 600-as hrsz.-ú, 8.600.000.- Ft forgalmi értékű ingatlant
az átvételtől  számítot 15 évig nem idegenítheti  el,  azaz nem köthet  olyan
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megállapodást  (pl.  ajándékozás),  illetve  nem  végezhet  semmilyen  olyan
tranzakciót (pl. apportálás),  melynek eredményeképpen az ingatlan kikerül
az Önkormányzat tulajdonából. Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete tudomásul veszi, hogy ez az időpont 2025.03.18-án jár le.

Bag  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy  nyilatkozik,
hogy az ingatlanátadási szerződésben foglalt átvevői vállalást teljesítete, az
ingatlant  nem  idegenítete  el,  nem  kötöt  olyan  megállapodást  (pl.
ajándékozás),  és nem végzet semmilyen olyan tranzakciót (pl. apportálás),
melynek  eredményeképpen  az  ingatlan  kikerült  volna  az  Önkormányzat
tulajdonából, így az azóta is Bag Nagyközség Önkormányzatának tulajdonát
képezi. Nyilatkozza továbbá, hogy a szerződés I.3. pontjában meghatározot
feladatot teljesítete, az ingatlant a Polgármesteri Hivatal külső épületeként,
az  önkormányzat  a  Közfoglalkoztatottak  Gazdasági  Épülete néven
funkcionál.

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

5.) Tájékoztató  Bag  Nagyközség  Önkormányzatának  2017.  évi  belső
ellenőrzéséről

Sima József: Bizotság tárgyalta a tájékoztatót. Elfogadásra javasolja.

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

67/2017. (XI. 30.) 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 Vincent – Auditor Kft
tájékoztatóját  elfogadja,  a  belső  ellenőri  vizsgálatról,  a  karbantartások,
karbantartási tevékenység ellenőrzéséről.

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

6.) Nagyközség  Önkormányzatának  2018.  évi  belső  ellenőrzésének
megtárgyalása
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Sima József: Bizotság tárgyalta belső ellenőrzési témaköröket, és a közfoglalkoztatotak
ellenőrzését és a könyvtár működését javasolja 2018. évi ellenőrzésre. 

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

68/2017. (XI. 30.) 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 2018. évi belső ellenőrzési tervet elfogadta
a Vincent Auditor Kft ajánlata szerint.

1.) Könyvtár működésének ellenőrzése
Célja: annak megállapítása, hogy az intézmény szabályozotsága, működése,
gazdálkodása  megfelel-e  a  vonatkozó  törvényi  előírásoknak  és  az  Alapító
által kitűzöt céloknak

2.) Közfoglalkoztatás ellenőrzése
Célja: annak  megállapítása,  hogy  a  közfoglalkoztatás  a  jogszabályi
előírásoknak  megfelelően  történik-e,  a  foglalkoztatási  tevékenységgel
összefüggő igénylések és nyilvántartások vezetése megfelelő-e, munkakörök,
létszám, tevékenység vizsgálata

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

7.)  Iglice  Napközi  Otthonos  Óvoda  2017/18.  évi  munkatervének
megtárgyalása

Jamrik  László:  A  kiküldöt  anyaghoz  van  esetleg  kérdés  bárki  részéről?  Esetleg
kiegészítés? 

(Kérdés, hozzászólás nem érkezet)

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

69/2017. (XI. 30.) Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatokról  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvényben  biztosított
jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozta:
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Bag  Nagyközség  Önkormányzat  képviselő-testülete  elfogadta  az  Iglice
Napközi Othonos Óvoda 2017/18. évi munkatervét.

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

8.) Bag  Nagyközség  Önkormányzatának  Helyi  Esélyegyenlőségi
Programjának (HEP) felülvizsgálata

Burghardtné Tóth Ilona: Kötelező felülvizsgálni 2 évente a programot. A mostani HEP a
törvényi előírásoknak megfelel. Nem szükséges módosítani. 

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

70/2017. (XI. 30.) 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 Helyi Esélyegyenlőségi
Programját felülvizsgálta. Változtatás nélkül jóváhagyja.

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

9.) Tájékoztató a két ülés közötti időszakról

 Előző képviselő-testületi ülések ismertetése
 Szeptember 29.-én megtörtént az új posta épület átadása, köszönöm mindenki

munkáját
 Szeptember 28. – október 1. közöt Zabolai vendégek voltak a településen az

egyesületünk jóvoltából.
 Átjáró elkészült a Fanatix oldalán, úgy mint a Kossuth Lajos u. esetében is.
 Védőnői rendelő felújításra került 1 millió Ft értékben.
 TAK tervezési fórum volt, holnap újra lesz.
 Rendkívüli  ülés  volt  hulladékgazdálkodási  szolgáltatás  miat.  Előbb

felmondtuk a régit, majd egy másik alkalommal új szerződést kötötünk.
 Október 23.-án méltó módon megemlékeztünk. Köszönöm mindenkinek.
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 NFM  Helyetes  Államtitkára  tájékoztatot,  hogy  GEO  pályázatunkban  nem
történt szabálytalanság, lezárták a vizsgálatot. 

 Aszód, Galgamácsa, Iklad települések vezetőivel, valamint néhány szakértővel
és  az  Országgyűlési  Képviselőnkkel  megbeszéléseket  folytatunk  az  M3
autópályáról való kihajtás ügyében.

 Szent Rita Karitász a művelődési házban Idősek napját rendezet november 11-
én.

 KLIK november 15.-én Bagon tartota a tankerületi értekezletét, több mint 100
fő résztvevővel.

 Leader Egyesület értekezletén vetem részt.
 Zöld Híd ülésen vetem részt 3 alkalommal.
 Galgamenti Önkormányzatok ülésén költségvetés módosítása volt.
 Energetikai  pályázat,  ami a Polgármesteri  Hivatalt,  az Óvodát és  az Iskolát

érinti 2017. december 31-én zárul.
 Holnap közmeghallgatás lesz
 Nagy gond az ipari park, árvereznek néhány területet.
 Falukarácsony lesz december 17-én a hagyományoknak megfelelően.

Mezőfi Ferenc: Az áteresz nagyon klassz, de a Sport u. és Csintoványi u. közöt el van
dugulva az árok, nincs átfolyás

10.) Egyebek
 Iglice Napközi Otthonos Óvoda kérelme, ingyenes uszodahasználatra

Sima  József:  Pénzügyi  bizotság  tárgyalta,  hetente  1-szer  ingyen  használhatják  az
uszodát.

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

71/2017. (XI. 30.) 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  engedélyt  ad  a  bagi
tornacsarnok  heti  egyszeri  díjmentes  használatára  a  megfelelő  higiéniai
feltételek mellet.

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

 41/2017. (VI. 29.) sz. határozat visszavonása
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Jamrik László: A pályázat nem került beadásra, a pénzügyi bizotság tárgyalta.

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

72/2017. (XI. 30.) 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 Képviselő-testület  a 41/2017. (VI.27.)  sz.  határozatát visszavonja,  mivel a
Nemzeti  Fejlesztési  Minisztérium  Környezeti  és  Energiahatékonysági
Operatív  Programokért  Felelős  Helyetes  Államtitkársága  visszavonta  a
szabálytalansági  eljárás  alapján  megállapítot  2 917 833  Ft  visszafizetési
kötelezetséget.  A  rendkívüli  támogatás  iránti  kérelem  visszafizetési
kötelezetség hiányában nem nyújtható be.

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

Jamrik László: Köszönöm a részvételt! Zárt ülés következik.

- k. m. f.-

Jamrik László Burghardtné Tóth Ilona
polgármester               jegyző


