JEGYZŐKÖNYV

Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal tanácstermében 2018. február 15-én 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: Benedek Miklós előadó
Bognár Anita előadó
Polgármester megnyitota az ülést, köszöntöte a jelenlévőket Megállapítota, hogy a
testület határozatképes, Deli József képviselő és Mezőfi Ferenc képviselő nincs jelen.
Meghívótól eltérően a 10-es pont nem lesz tárgyalva.
Katona Ervin napirendi előt felszólalt.
Katona Ervin: Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizotságon szó volt róla, a lakosságtól
érkezet jelzés, hogy név szerinti szavazást kérnek, az újságban, hogy nem tudják
beazonosítani, hogy melyik képviselő mire szavazot, mert nem derül ki. A bizotság tet
is erre javaslatot.

Jamrik László: TV az közvetít. Minden pontot nem lehet névszerinti szavazással.
Javaslatot kérek? Ki ért egyet ezzel, hogy ez kerüljön elfogadásra?
A Képviselő-testület 2 igen és 3 nem szavazatal az alábbi határozatot hozta:
1/2018. (II. 15.) 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 nem ért egyet a Jogi,
Ügyrendi és Közbiztonsági Bizotság javaslatával, mely szerint az üléseken
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hozot döntések esetén a szavazati arányok mellet szerepeljen a képviselők
neve, valamint a képviselt párt neve.

Napirendi pont:
1.) Bag Nagyközség Önkormányzat és intézményeinek 2018. évi költségvetés
megtárgyalása
Előadó: Jamrik László polgármester
2.) Galga-menti Önkormányzatok Társulása Aszód Város Önkormányzata 2017.
december 31. napjával történő kiválás megtárgyalása
Előadó: Jamrik László polgármester
3.) Bag Nagyközség Önkormányzat 2018. évi munkatervének megtárgyalása
Előadó: Jamrik László polgármester
4.) Bag Nagyközség Önkormányzat Településképének védelméről szóló rendeletének
megtárgyalása
Előadó: Jamrik László polgármester
5.) Bag Nagyközség Önkormányzatának a településfejlesztési és településrendezési
dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos partnerségi
egyeztetéseinek szabályairól szóló rendeletének megtárgyalása
Előadó: Burghardtné Tóth Ilona jegyző
6.) 2018. évi általános választás lebonyolítására szavazatszámláló bizottságok
tagjainak megválasztása
Előadó: Jamrik László polgármester
7.) Bag Nagyközség Önkormányzatának iratkezelési szabályzatának megtárgyalása
Előadó: Jamrik László polgármester

8.) Galgacom Kft. szerződés módosításának megtárgyalása
Előadó: Jamrik László polgármester
9.) VP6-19.2.1-36-3-17 „Szabadidős tevékenységekre és tömegsportra alkalmas
fejlesztések, települést bemutató eszközök” - játszótér pályázat megtárgyalása
Előadó: Jamrik László polgármester
10.) Polgármesteri Hivatal épületének elektromos- és villámvédelmi felújítása
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Előadó: Jamrik László polgármester
12.) Egyebek
Katona Ervin napirendi előt felszólalt.
Katona Ervin: Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizotságon szó volt róla, a lakosságtól
érkezet jelzés, hogy név szerinti szavazást kérnek, az újságban, hogy nem tudják
beazonosítani, hogy melyik képviselő mire szavazot, mert nem derül ki. A bizotság tet
is erre javaslatot.

Jamrik László: TV az közvetít. Minden pontot nem lehet névszerinti szavazással.
Javaslatot kérek? Ki ért egyet ezzel, hogy ez kerüljön elfogadásra?
A Képviselő-testület 2 igen és 3 nem szavazatal az alábbi határozatot hozta:
1/2018. (II. 15.) 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 nem ért egyet a Jogi,
Ügyrendi és Közbiztonsági Bizotság javaslatával, mely szerint az üléseken
hozot döntések esetén a szavazati arányok mellet szerepeljen a képviselők
neve, valamint a képviselt párt neve.

1.) Bag Nagyközség Önkormányzat és intézményeinek 2018. évi költségvetés
megtárgyalása
Jamrik László: Kedden volt pénzügyi bizotsági ülés, azóta történt változás. Kérem a
pénzügy részéről Bognár Anitát, hogy tájékoztasson erről.
Bognár Anita: Egy könyveléstechnikai lépés miat, mindkét oldal összegét változtatni
kell a költségvetésben. A DAKÖV Kft bérleti díj kiszámlázása miat. Ezt évközben
szoktuk megtenni, de megérkezet a számla, és mivel első negyedévben nem lehet
módosítani, most kell megtenni. Nincs más kiegészítés.
Jamrik László: Kérdés, vélemény?
Gyóni János: Azt hitem lesz egy általános tájékoztatás?
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Mezőfi Ferenc képviselő megérkezet
Gyóni János: Nekem ez kapcsolatban van véleményem. Bizotság tárgyalta, ot
beszéltünk. Ez a költségvetés már most hiányos, nem jó. 15 millió forintnyi igény
érkezet már be, ami nem fér bele. Nagyon szűkös. Neumann házat ne vegyük meg,
hagyjuk veszni a 2 millió forintot, de ha igen, akkor meg fizessük ki és hirdessük meg,
így talán visszakapjuk az árát.
Jamrik László: Mínuszos a költségvetés?
Bognár Anita: Nem! Nem, mínuszos! Vannak igények, ami nem fér bele, de nagyon sok
mindenre lenne még igény!
Gyóni János: Technikailag ki van hozva.
Jamrik László: Technikailag van kihozva?
Bognár Anita: Nem, ez nem csak technikailag kihozot.
Katona Ervin: Tavaly is felmerült, hogy fel kellene venni a KLIK-kel a kapcsolatot,
besegíthetne a költségekbe. Ez hatalmas teher legalább 9 millió forint.
Jamrik László: Nem mínuszos. Tavalyi költségvetés alapján kerül betervezésre. Első a
működési költség utána jöhet a többi. Pénzügyi bizotsági ülés előt érkeztek új igények.
Én legalább 100 milliós igényt tudnék: utak, tervek stb. Nem mínuszos, nem technikai
trükkel készült. Bízok benne, hogy pályázhatunk ebben az évben is. Lennének jogos
igények ez biztos, de nincs rá lehetőség. It a körforgalom: járdát építetünk.
Deli József képviselő megérkezet
Jamrik László: Kivitük oda a vizet. Sok egyéb költsége is van.
A tornacsarnok annak idején azzal a szándékkal épült, hogy a bagi gyerekek használják.
Akik nem idevalósiak most is fizetnek. Ez nem volna szerencsés, hogy egy bagi gyerek
fizessen.
Katona Ervin: Nem azt javasolnám, hogy a gyerek fizessenek, hanem a KLIK. A
költségvetésnél is nem a pénzügyön dolgozókkal van baj, amit szóvá tetünk nem
ellenük van.
Sima József: Ez az összeg, nem hiányzik a költségvetésből.
Bognár Anita: Nullás a költségvetés, van saját bevétel is, amire van tervezve beruházás,
felújítás.
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Gyóni János: Nullás a költségvetés, de it van a villamoshálózati felújítás, az nem fér
bele.
Mezőfi Ferenc: Neumann-ház, nem azt mondom, hogy ne vegyük meg, ha lenne úgy
pénzünk. Inkább bukjuk el azt a 2 milliót, mert még 8-at kell kifizetni, és az állag
megóvás még sok milliót vonz maga után. Ez az összeg máshova is fordítható, pl. a
villamoshálózat felújítására.
Deli József: Pénzügyi bizotságon ezt keresztbe, hosszába tárgyaltuk. A Neumann-ház
benne van költségvetésbe. Neumann-ház ez Bagnak ékköve lesz majd és azért nem
tudtunk pályázni, mert nem volt a tulajdonunkban.
Gyóni János: Ha kifizetük volna a házat, és pályáztunk volna, akkor önerőre kellet
volna még 12 millió önrész. Honnan? Az egésznek a célja is kérdéses. Egyáltalán minek?
Jamrik László: Bízom benne, hogy utoljára mondok véleményt a Neumann-házról.
Kicsit restellem magam. „Valaki a múltját nem becsüli, a jövőt nem érdemli”. Ez a ház, ez
olyan ház, ami XIX. század végén épült, a település arculatát megjeleníti. Óriási néprajzi
értékeinknek vannak, amiket el kell helyezni. kőtörők eszközeinek. Bag nagy múltal
rendelkezik. Ez érték, erre szükség van. Magyarországon Bag bír a legnagyobb kövező
múltal. Ezek eszközeit is el kell helyezni, ez érték. Civilszervezeteknek kell, 11 vagy 12
ilyen szervezet van! Azért nem nyertünk a pályázaton, mert nem a mi tulajdonunkban
volt. Ez is Bag vagyona.
Bognár Anita: Ez a költségvetés a biztos bevételek figyelembe vételével került
megtervezésre. Lesznek még plusz bevételek az év folyamán, akkor lehet ezeket a plusz
kiadásokat akkor betenni.
Sima József: Pénzügyi bizotság tárgyalta a költségvetést. Az alábbi főösszegekkel
javasolja elfogadni a képviselő-testületnek:


önkormányzat 2018. évi összesítet költségvetésének
bevételi főösszeget 546 346 512 Ft-ban kiadási főösszeget 546 346 512 Ft-ban
állapítja meg.



az Iglice Napközi othonos Óvoda 2018. évi gazdálkodásához kapcsolódó
bevételi főösszeget 93 049 527 Ft-ban, kiadási főösszegét 93 049 527 Ft-ban
állapítja meg.



Bagi Polgármesteri Hivatal 2018. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételi
főösszegét 62 634 942 Ft-ban kiadási főösszegét 62 634 942 Ft-ban állapítja meg.
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a Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi gazdálkodásához
kapcsolódó bevételi főösszegét 19 753 015 Ft-ban kiadási főösszegét 19 753 015 Ftban állapítja meg.



Önkormányzat intézményi költségvetése 2018.évi gazdálkodásához kapcsolódó
bevételi főösszegét 370 909 028 Ft-ban kiadási főösszegét 370 909 028 Ft-ban
állapítja meg.

Jamrik László: Ezekkel a főszámokkal ki fogadja el a 2018. évi költségvetést?
A Képviselő-testület 4 igen és 3 nem szavazatal az alábbi rendeletet alkota
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi összesített költségvetésének
bevételi főösszeget 546 346 512 Ft-ban
kiadási főösszeget 546 346 512 Ft-ban állapítja meg.

A Képviselő-testület az Iglice Napközi otthonos Óvoda
gazdálkodásához kapcsolódó bevételi főösszeget 93 049 527 Ft-ban,
kiadási főösszegét 93 049 527 Ft-ban állapítja meg.

2018.

évi

A Képviselő-testület a Bagi Polgármesteri Hivatal 2018. évi gazdálkodásához
kapcsolódó bevételi főösszegét 62 634 942 Ft-ban
kiadási főösszegét 62 634 942 Ft-ban állapítja meg.

A Képviselő-testület a Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi
gazdálkodásához kapcsolódó bevételi főösszegét 19 753 015 Ft-ban
kiadási főösszegét 19 753 015 Ft-ban állapítja meg.

A Képviselő-testület az Önkormányzat intézményi költségvetése 2018.évi
gazdálkodásához kapcsolódó bevételi főösszegét 370 909 028 Ft-ban
kiadási főösszegét 370 909 028 Ft-ban állapítja meg.

7
2.) Galga-menti Önkormányzatok Társulása Aszód Város Önkormányzata
2017. december 31. napjával történő kiválás megtárgyalása

Burghardtné Tóth Ilona: Az Aszódi Önkormányzat kiválik a társulásból, ezért kell
módosítani a megállapodást.
Mezőfi Ferenc: Miért válik ki?
Gyóni János: Kötelező a társulás?
Burghardtné Tóth Ilona: Feladatok ellátás ilyen formában történik, és a normatívákat
ezen keresztül hívhatjuk le, társulás formájában. Nem indokolta miért válik ki.
A Képviselő-testület 7 igen szavazatal az alábbi határozatot hozta:
2/2018. (II. 15.) 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 Galga-menti
Önkormányzatok Társulásának Társulási Megállapodásának módosítását
elfogadja Aszód Város Önkormányzatának 2017. december 31. napjával
történő kiválása miat, a melléklet szerint.

3.) Bag Nagyközség Önkormányzat 2018. évi munkatervének megtárgyalása
Jamrik László: 2018. évi munkatervvel kapcsolatban van javaslat, észrevétel? Az
anyagot mindenki megkapta.

A Képviselő-testület 7 igen szavazatal az alábbi határozatot hozta:
3/2018. (II. 15.) 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
Nagyközség Önkormányzat 2018. évi munkatervét.

elfogadta

Bag

8

4.) Bag Nagyközség Önkormányzat Településképének védelméről szóló
rendeletének megtárgyalása
Benedek Miklós: Rendezési tervről le kellet választani ezt a feladatot. Bizotság
tárgyalta.
Mezőfi Ferenc: Javasolja a bizotság az elfogadást, és védelem alá kívánja vonni a ketős
keresztet, ezt kérjük a 2. sz. mellékletbe bele tenni.
A Képviselő-testület 7 igen szavazatal az alábbi rendeletet alkota
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Bag Nagyközség Önkormányzat településképének védelméről

5.)

Bag

Nagyközség

Önkormányzatának

a

településfejlesztési

és

településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési
sajátos

partnerségi

egyeztetéseinek

szabályairól

szóló

rendeletének

megtárgyalása
Benedek Miklós: Az előző ponthoz kapcsolódóan el kell ezt is készíteni.
A Képviselő-testület 7 igen szavazatal az alábbi rendeletet alkota
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelete
településfejlesztési, és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes
településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól

6.) 2018. évi általános választás lebonyolítására szavazatszámláló bizottságok
tagjainak megválasztása
Burghardtné Tóth Ilona: Javaslatot tetem az SzSzB tagokra. Tagokról, pótagokra és
szavazókörökre nem kell.
Mezőfi Ferenc: HVB?
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Burghardtné Tóth Ilona: Csak a helyi önkormányzati választáskor kell megválasztani a
HVB-t. Az SzSzB tagok vállalták a feladatot, nyilatkozatot tetek.
A Képviselő-testület 7 igen szavazatal az alábbi határozatot hozta:
4/2018. (II. 15.) 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 az alábbiak szerint elfogadta a 2018-2022. választási ciklusra
a Szavazat Számláló Bizotságok tagjait:
Labáthné Gódor Anna - Vörösmarty u.1.
Tóth Istvánné - Tóth Árpád u. 1.
Varga István – Szentlászlói út 2.
Sibakné Horváth Terézia - Sallai u. 9.
Pávics Lászlóné - Szent András u 60.
Juhász Jenőné - Szent Imre u 109.
Volterné Jamrik Éva -Szőlő u 6.
Kovács Istvánné - Jókai u. 45.
Bakonyiné Dobos Ilona - Szent Imre u 77.
Katonás Lajosné - Szent Imre u 95.
Szabó Benjáminné - Rózsa u. 13. tag
Kozáné Sztrehovszki Marianna - Rózsa u. 7
Horváthné Maczkó Katalin - Árpád u 17.
Nagy Jánosné - Szent András u 132.
Dócza Imréné - Sport u 16.
Kustra Jánosné – Szent András u. 69.


















7.)

Bag

Nagyközség

Önkormányzatának

iratkezelési

szabályzatának

megtárgyalása
Burghardtné Tóth Ilona: Az ASP bevezetésével, ennek megfelelően kell az iratkezelési
szabályzatot is igazítani, majd felterjeszteni.

Mezőfi Ferenc: Bizotság tárgyalta, elfogadásra javasolja.
A Képviselő-testület 7 igen szavazatal az alábbi határozatot hozta:
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5/2018. (II. 15.) 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 elfogadja a Bagi
Polgármesteri Hivatal iratkezelési szabályzatát.
8.) Galgacom Kft. szerződés módosításának megtárgyalása
Burghardtné Tóth Ilona: Rendszerfelügyeletet a Galgacom Kft látja el 10 éve. Eddig
nem volt emelve az átalány díj. 50 ezer Ft-ról 70 ezer Ft-ra kéri emelni a díjat.
Sima József: Bizotság tárgyalta, és javasolja elfogadni a 70 000 Ft + áfa díjat.
A Képviselő-testület 7 igen szavazatal az alábbi határozatot hozta:
6/2018. (II. 15.) 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 módosítja a Galgacom
Kft. szerződését 70 000 Ft + ÁFA összegre, havi átalánydíjas felügyeleti konstrukció
szolgáltatás tekintetében 2018. február 01.-től.

9.) VP6-19.2.1-36-3-17 „Szabadidős tevékenységekre és tömegsportra alkalmas
fejlesztések, települést bemutató eszközök” - játszótér pályázat megtárgyalása
Benedek Miklós: Hunyadi téren kerülne kialakításra. 90 %-os támogatotságú a
pályázat.
Sima József: Pénzügyi bizotság tárgyalta, javasolja a pályázat beadását. Az önerő
biztosítva van elkülönítve a 2018. évi költségvetésben.
A Képviselő-testület 7 igen szavazatal az alábbi határozatot hozta:
7/2018. (II. 15.) 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
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megbízza
a
polgármestert, hogy az Európai Unió Európai és Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alap által kiírt, VP6-19.2.1-36-3-17 számú „A szabadidős tevékenységekre és
tömegsportra alkalmas fejlesztések, települést bemutató eszközök” című
(játszótér kialakítása) pályázat kapcsán, mely játszótér a Hunyadi téren (volt
piactéren) (az 1509/4 hrsz-ú területen) valósulna meg, a szükséges szerződéseket
megkösse, és a pályázatot benyújtsa.
A támogatás intenzitása 90%-os, a pályázat utófinanszírozot.
Bag Nagyközség Önkormányzata a pályázat benyújtásához szükséges tervek
elkészítésére Szikura Tamás (Tura) építész tervezőt bízza meg.
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti, hogy a pályázat
előzetesen becsült teljes összege (9.207.096.- Ft) a rendelkezésre áll, azt a pályázat
finanszírozására elkülöníti.
A pályázati becsült önerő 1 606 510 Ft, a 2018. évi költségvetésben elkülönítésre
került.

10.) Két ülés közötti tájékoztató













Előző testületi ülések ismertetése
Karácsonykor a 70 év feletiek kaptak csomagot, az iskolások és óvodások is.
Falukarácsonyon nagyon szép számmal voltak. Mindenkinek köszönöm a
szervezést, és a részvételt.
Élő Adventi Naptár kezdeményezés nagyon jól sikerült. Családok látogatása
történt, nagyon sikeres volt. It a hivatalban volt a záró este.
Bállal búcsúztaták az óévet a kultúrházban.
Nyugdíjasok is tartotak szilvesztert.
Január 13.-án a Faforgács Színtársulat telt ház előt mutata be a Lónak vélt
mennyasszony című darabot, majd január 27-én a Pajta Színházban, szintén telt
ház volt. Bízom benne, hogy tovább folytatják ezt a munkát. Baranyi Ferenc, a
darab írója is jelen volt a Nemzeti Színházban.
Január 20-21. Muharay Gála volt, szintén telt ház volt.
Január 27.-én Vadász bált tartotak.
Január 31.-én DAKÖV ülésen vetem részt Dabason
Február 3.-án Sport bál volt.
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Február 10.-én farsangi bált tartot az iskola.
A 3-asról való lehajtónál hatalmas a visszatorlódás. Egyeztetések zajlanak, Iklad,
Domony, Aszód, Galgamácsa és a szakhatóságok által. Április 1-ig be kell adni a
terveket. Bővítést, plusz sáv kialakítását tervezzük.
Gyóni János: Nem értem ezt a Domony- Galgamácsát, ez a bagiakat nem könnyíti meg.



Jamrik László: De igen, Dózsa György útra menne ki majd még egy sáv, de ez még
tárgyalás alat van.
Gyóni János: Domonyvölgy sokkal olcsóbb lenne.
Sima József és Mezőfi Ferenc, mind keten elmondták, hogy a benzinkút előti út
katasztrófa.
12.) Egyebek
E/1. Gödöllői Rendőrkapitány véleményezése
Jamrik László: A gödöllői kapitány eddig csak megbízot volt, őt kellene véleményezni,
hogy véglegesítve legyen. Ehhez kell a testület véleménye. Támogatjuk a kinevezést?
A Képviselő-testület 7 igen szavazatal az alábbi határozatot hozta:
8/2018. (II. 15.) 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 támogatja Lajmer György
r. alezredes kinevezését Gödöllői Rendőrkapitányság vezetésére.

E/ 2. Stündl Gáborné véleményezése
Jamrik László: Bagiak Gitaként ismerik, sok környékbeli településen dolgozot, Németh
László díjra szeretnénk felterjeszteni a környező településekkel.

A Képviselő-testület 7 igen szavazatal az alábbi határozatot hozta:
9/2018. (II. 15.) 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 Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:
Képviselő-testület) az emberi erőforrások minisztere által adományozható
elismerésekről szóló 26/2016. (IX.8.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4.§
(1) bekezdése alapján kezdeményezi az emberi erőforrások miniszterénél Stündl
Gáborné nyugalmazot pedagógus és iskolaigazgató részére a Galga-mentén
végzet oktatói életpályájának és igazgatói tevékenységének elismeréséül a
Rendelet 2.§ (8) bekezdés 2. pontjában meghatározot Németh László-díj
adományozását.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Rendelet 3. mellékletében
meghatározot formanyomtatványon nyújtsa be a kezdeményezést az emberi
erőforrások miniszteréhez.

E/ 3. Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat – ma érkezett
Jamrik László ismertete a felhívást.
Mezőfi Ferenc: Egyetértek vele, de ez már túl van lihegve.
Gyóni János: Ez nem mondvacsinált. Döbbenetes ami zajlik a világban. Egy módja van
ennek, nem beengedni őket.
A Képviselő-testület 7 igen szavazatal az alábbi határozatot hozta:
10/2018. (II. 15.) 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 megtárgyalta a „Védjük
meg településeinket, védjük meg hazánkat!” felhívásról szóló előterjesztést és az
alábbi határozatot hozta:
1. Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja a Sorostervet, és azt, hogy a településünkön bevándorlásszervező irodát működtessenek.
2. Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozot, hogy a
településekre komoly fenyegetést jelentő tömeges betelepítés miat felkéri
Magyarország Kormányát, hogy ha kell, jogszabályokkal lépjen fel a Soros-terv és
a bevándorlásszervező Soros-szervezetek ellen.
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Jamrik László: Köszönöm a részvételt! Zárt ülés következik.
- k. m. f.Jamrik László
polgármester

Burghardtné Tóth Ilona
jegyző

