JEGYZŐKÖNYV

Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal tanácstermében 2017. december 14-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,
Benke Henriet jegyzőkönyvvezető
Meghívottak: Benedek Miklós előadó
Polgármester megnyitota az ülést, köszöntöte a jelenlévőket Megállapítota, hogy a
testület határozatképes. Meghívó szerint elfogadásra kerültek a napirendi pontok, azzal
a kiegészítéssel, hogy a tárgyalva lesz a belső ellenőrzés ajánlata, HÉSZ módosítás, és a
Polgármester jutalma.
Napirendi pont:
1.) Bag Nagyközség Önkormányzat Település Arculati Kézikönyv (TAK) és
Településképi Rendeletének megtárgyalása
Előadó: Jamrik László polgármester
2.) Benkó Erzsébet Bag, Szent András u. 74. szám alatti lakos kérelme a
lakásépítés (vásárlás) helyi támogatására
Előadó: Jamrik László polgármester
3.) Balázs Zsolt Bag, Szent István u. 24. szám alatti lakos kérelme a lakásépítés
(vásárlás) helyi támogatására
Előadó: Jamrik László polgármester
4.) Barabás Sándor Bag, Vasút u. 18. szám alatti lakos kérelme a lakásépítés
(vásárlás) helyi támogatására
Előadó: Jamrik László polgármester

1.) Bag Nagyközség Önkormányzat Település Arculati Kézikönyv (TAK) és
Településképi Rendeletének megtárgyalása
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Jamrik László: Az anyag készítője azt mondta, hogy bármikor lehet változtatni rajta. Az
I. Világháborús emlékmű is Püspökhatvanba van, sose volt Bagon. Kértük, hogy vegye
ki Viszont Bagon, amit ő 56-os emlékműnek mond az valójában I Világháborús, és
Csintovány van nem Csintó. Ezek javítást kérjük.
A Képviselő-testület 7 igen szavazatal az alábbi határozatot hozta:
91/2017. (XII. 14.) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított
jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozta:
1. Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
beérkezet partnerségi véleményeket az azokra adot válaszok szerint, és a
„TERVIRATOK” című dokumentációban rögzíteteknek megfelelően
elfogadja.
2. Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a beérkezet
véleményeket, az el nem fogadot véleményeket, és azok indokolását
megismerte, és úgy dönt, hogy a tervezetek módosításait a „TERVIRATOK”
című dokumentációban rögzítetek szerint tudomásul veszi.
3. Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jelen
határozat mellékleteként elfogadja Bag Nagyközség Településképi Arculati
Kézikönyvét, ezekkel a kiegészítésekkel: az 1956-os emlékmű az I.
világháborús emlékmű, Csintovány megnevezés legyen ne Csintó.
4. Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a
Polgármestert, hogy 15 napon belül gondoskodjon az elfogadot kézikönyv
jogszabály szerinti közzétételéről és küldje meg az érinteteknek.
Melléklet: Bag Nagyközség Településképi Arculati Kézikönyv.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: polgármester, jegyző

2.) Benkó Erzsébet Bag, Szent András u. 74. szám alatti lakos kérelme a
lakásépítés (vásárlás) helyi támogatására
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Jamrik László: Egy hete történt a tűzeset, ehhez kéri a támogatást. Miért csak 300 000 Ft,
miért nem adunk ennél többet.
Katona Ervin: Bizotság ezt javasolta.
Mezőfi Ferenc: Van biztosítása, ez kiegészítés. Ha lesz lehetőség, majd később adhatunk
még neki.
A Képviselő-testület 7 igen szavazatal az alábbi határozatot hozta:
92/2017. (XII. 14.) 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 Nagyközségi Önkormányzatának Képviselő testülete Benkó Erzsébet
(Hatvan, 1969. 02. 16., születet: Benkó Erzsébet anyja neve: Katona Erzsébet)
Bag, Szent András u. 74. alati lakos részére 300.000.- Ft azaz
„háromszázezer” forint egyösszegű vissza nem térítendő támogatást állapít
meg.
A fenti összeg átutalása a határozat jogerőre emelkedést követően kerül sor a
11773683-91091712 számú bankszámlaszámra.
Elektronikus ügyintézésre nincs lehetősége az Önkormányzatnál.
E határozat ellen a kézhezvételtől számítot 15 napon belül Bag Nagyközség
Önkormányzata Képviselő-testületéhez címzet, de a Polgármesternél
benyújtandó illetékmentes fellebbezéssel élhet.
INDOKOLÁS
Benkó Erzsébet kérelemmel fordult Bag Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő testületéhez, hogy részére önkormányzati támogatást állapítson
meg, egyösszegű visszanem terítendő támogatást. 2017. december 5-én
tűzeset történt nála, a helyreállításhoz, és felújításhoz kéri a támogatást. A
támogatás elszámolása pénzügyileg teljesítet számlák benyújtásával történik
a megvalósítást követően, de legkésőbb tárgyév december 31.-ig.
A Képviselő testület a kérelmet megvizsgálta, és a rendelkező részben
foglaltak szerint határozot.
Határozatom a többszörösen módosítot 1993. évi III. törvény 45., valamint a
5/2017.(VI.29.) számú önkormányzati rendelet 4.. (1.) bek. alapján hoztam. A
jogorvoslati lehetőséget a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 98.§ (1) bekezdése és
a 99. §. (1) bekezdése alapján biztosítotam.
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Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: polgármester, jegyző
3.) Balázs Zsolt Bag, Szent István u. 24. szám alatti lakos kérelme a
lakásépítés (vásárlás) helyi támogatására
Katona Ervin: Bizottság javaslata 400 ezer forint.
A Képviselő-testület 7 igen szavazatal az alábbi határozatot hozta:
93/2017. (XII. 14.) 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 Nagyközségi Önkormányzatának Képviselő testülete Balázs Zsolt
(Budapest, 1991.05.24., anyja neve: Kerti Ilona) valamint házastársa Balázsné
Drávay Evelin (Budapest , 1992.12.07., születet: Drávay Evelin, anyja neve:
Drávay Marianna) 2191 Bag, Szent István u. 24. szám alati lakosok részére
400.000.- Ft azaz „négyszázezer” forint egyösszegű vissza nem térítendő
támogatást állapít meg.
A fenti összeg átutalása a határozat jogerőre emelkedést követően kerül sor a
1160006-00000000-48799674 számú bankszámlaszámra.
Elektronikus ügyintézésre nincs lehetősége az Önkormányzatnál.
E határozat ellen a kézhezvételtől számítot 15 napon belül Bag Nagyközség
Önkormányzata Képviselő-testületéhez címzet, de a Polgármesternél
benyújtandó illetékmentes fellebbezéssel élhet.
INDOKOLÁS
Balázs Zsolt kérelemmel fordult Bag Nagyközségi Önkormányzat Képviselő
testületéhez, hogy részére önkormányzati támogatást állapítson meg,
egyösszegű visszanem terítendő támogatást. Az idei évben vásároltak
ingatlant, amit folyamatosan felújítanak, és korszerűsítenek, ehhez kérik a
támogatást.
A támogatás elszámolása pénzügyileg teljesítet számlák benyújtásával
történik a megvalósítást követően, de legkésőbb tárgyév december 31.-ig.
A Képviselő testület a kérelmet megvizsgálta, és a rendelkező részben
foglaltak szerint határozot.
Határozatom a többszörösen módosítot 1993. évi III. törvény 45.§, valamint a
5/2017.(VI.29.) számú önkormányzati rendelet 4.§. (1.) bek. alapján hoztam. A
jogorvoslati lehetőséget a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 98.§ (1) bekezdése és
a 99. §. (1) bekezdése alapján biztosítotam.
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Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: polgármester, jegyző

4.) Barabás Sándor Bag, Vasút u. 18. szám alatti lakos kérelme a lakásépítés
(vásárlás) helyi támogatására
Katona Ervin: Bizottság tárgyalta 350 ezer forintot javasol.
A Képviselő-testület 7 igen szavazatal az alábbi határozatot hozta:
94/2017. (XII. 14.) 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 Nagyközségi Önkormányzatának Képviselő testülete Barabás Sándor
(Gödöllő, 1975. 08. 29., anyja neve: Pecze Terézia) 2191 Bag, Vasút u. 18. szám
alati lakos részére 350.000.- Ft azaz „háromszáz-ötvenezer” forint
egyösszegű vissza nem térítendő támogatást állapít meg.
A fenti összeg kifizetése házipénztárból kerül kifizetésre a határozat jogerőre
emelkedést követően Elektronikus ügyintézésre nincs lehetősége az
Önkormányzatnál.
E határozat ellen a kézhezvételtől számítot 15 napon belül Bag Nagyközség
Önkormányzata Képviselő-testületéhez címzet, de a Polgármesternél
benyújtandó illetékmentes fellebbezéssel élhet.
INDOKOLÁS
Barabás Sándor kérelemmel fordult Bag Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő testületéhez, hogy részére önkormányzati támogatást állapítson
meg, egyösszegű visszanem terítendő támogatást. Külön lakrész
kialakításához, kéri a támogatást.
A támogatás elszámolása pénzügyileg teljesítet számlák benyújtásával
történik a megvalósítást követően, de legkésőbb tárgyév december 31.-ig.
A Képviselő testület a kérelmet megvizsgálta, és a rendelkező részben
foglaltak szerint határozot.
Határozatom a többszörösen módosítot 1993. évi III. törvény 45.§, valamint a
5/2017.(VI.29.) számú önkormányzati rendelet 4.§. (1.) bek. alapján hoztam. A
jogorvoslati lehetőséget a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 98.§ (1) bekezdése és
a 99. §. (1) bekezdése alapján biztosítotam.
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Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: polgármester, jegyző

5.) Belső ellenőrzési árajánlat Vincent Audiotor Kft-től.
Burghardtné Tóth Ilona: A korábban elfogadot ellenőrzési témák árajánlata
megérkezet. Elfogadja az ajánlatot a Képviselő-testület?
A Képviselő-testület 7 igen szavazatal az alábbi határozatot hozta:
95/2017. (XII. 14.) 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 elfogadta a 2018. évi
belső ellenőrzési vizsgálatok árajánlatát 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
150 000 Ft + Áfa azaz egyszáz-ötvenezer forint + áfa
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
75 000 Ft + Áfa azaz hetvenötezer + áfa
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: polgármester, jegyző

6.) Polgármester jutalma
Varga András: Szeretnék a Polgármester Úr jutalmára javaslatot tenni, a pénzügy jelezte,
hogy van még rá lehetőség. 1 havi jutalom belefér a keretbe. Egyetértetek vele?
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A Képviselő-testület 6 igen és 1 tartózkodás szavazatal az alábbi határozatot
hozta:
96/2017. (XII. 14.) 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 Polgármestert 1 havi
jutalomban részesíti, hivatkozva a 33/2016. (VI.03.) sz. Kt. határozatra.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: polgármester, jegyző

3.) HÉSZ módosítás – Rákos-Hatvan vasútvonal
Benedek Miklós: Most érkezet meg az anyag, azért kell ilyen gyorsba tárgyalni. A nagy
kanyar nem lesz levágva, a coop bolt helyén lesz egy új állomás épület. Az eredeti
tervhez képest, nagyon kevés dolog valósul meg.
Jamrik László: Én mindenképp ragaszkodnék a vasút feleti híd korszerűsítéséhez, és
kiszélesítéséhez, ahhoz terveztük! Két nagyobb jármű nem fér el egymás mellet!
A Képviselő-testület 7 igen szavazatal az alábbi határozatot hozta:
97/2017. (XII. 14.) 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 az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6.
pontjában kapot felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 1. pontjában meghatározot
feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet 37. §-ában biztosítot véleményezési jogkörében eljáró
államigazgatási szervek, és a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló
önkormányzati rendelet szerinti partnerek véleményének kikérésével a
következőket rendeli el, ezzel a kiegészítéssel: Vasút feletti híd bővítésére és
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korszerűsítésére kerüljön sor, mert a híd nagyon keskeny 2 nagyobb jármű
nem fér el egymás mellett.
1. § Bag Nagyközség helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről
szóló 8/2005. (V. 26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. § a
következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A 80. számú vasútvonal által érintet települési területre vonatkozóan a
Rendelet melléklete az SZT/M-2017 jelű, 1:10000 méretarányú Szabályozási
Terv módosítás - fedvényterv”
2. § A Rendelet mellékletét képező Szabályozási Terv a 80. sz. vasútvonal
(Budapest) Rákos – Hatvan közöti szakasz által érintet települési területre
vonatkozóan e rendelet 1. mellékletét képező SZT/M-2017 jelű Szabályozási
Terv módosítás - fedvényterv szerint módosul.
3. § Ez a rendelet az elfogadását követő napon lép hatályba.
Mellékelt: SZT/M-2017 jelű, 1:10000 méretarányú Szabályozási Terv
módosítás – fedvényterv.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: polgármester, jegyző
Jamrik László: Köszönöm a részvételt!
- k. m. f.Jamrik László
polgármester

Burghardtné Tóth Ilona
jegyző

