
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Bagi  Polgármesteri  Hivatal  tanácstermében  2018.  március  14-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: 

Polgármester  megnyitota az ülést,  köszöntöte a  jelenlévőket  Megállapítota,  hogy a
testület határozatképes, meghívó szerint ismertete a napirendi pontokat. 

Napirendi pont:

1.) Bag Nagyközség Önkormányzatának  Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodás Fejlesztése Társuláshoz csatlakozási szándék megtárgyalása 
Előadó: Jamrik László polgármester

2.) Malom utca - kisajátítási ügye
Előadó: Jamrik László polgármester

3.) Iglice Napközi Otthonos Óvoda körzethatár kijelölés 
Előadó: Jamrik László polgármester

4.) Egyebek

1.)  Bag  Nagyközség  Önkormányzatának  Zagyvakörnyéki  Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodás  Fejlesztése  Társuláshoz  csatlakozási  szándék
megtárgyalása 
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Jamrik  László:  A  Társulásnak  a  csatlakozási  szándékot  határozat  formájában  minél
előbb meg kell küldeni, mert március 31-ig van csak szerződés. Hatvani cég átalakul, és
Heréd lesz a központ. Gödöllőn nagyon zavaros a helyzet.

Gyóni János: A hatvani lerakóba szállítunk ezután is?

Jamrik László: Igen, Hatvanba szállítanak. Felújítják a lerakót.

Gyóni János: Fizetünk tagdíjat ide is, oda is?

Jamrik  László:  Most  igen.   Ha  majd  úgy  döntünk,  hogy  kiszállunk  évvégén  a
társulásból. Lassan lejár a kötelezetség és kiszállhatunk.

Gyóni János: A gödöllői elmaradás hogy áll?

Jamrik László: Fizetjük folyamatosan, 6-800 000 Ft még az elmaradás, amit előzőleg nem
fizetek, részletekben fizetjük.  Katasztrófavédelem is folyamatosan kéri a jelzést, hogy
van –e szerződésünk. Szavazzunk, a csatlakozásról.

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

15/2018. (III. 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 Zagyvakörnyéki Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodás  Fejlesztése  Társuláshoz  (székhelye:  3011  Heréd,
Rákóczi F. út 39.) csatlakozik, minősítet többséggel elfogadja. 
Jelen  Társulási  megállapodás  rendelkezéseit  magára  nézve  teljes  egészében,
kötelezve  ismeri  el,  elfogadja  a  társulás  céljait,  továbbá  a  feladatok
megvalósításához a ráeső költségvetési hozzájárulást biztosítja. 2018. évre 104 595
Ft/év/önkormányzat.
A  képviselő-testület  meghatalmazza  a  polgármestert  a  társulási  megállapodás
aláírására, és az ezzel kapcsolatos ügyekben eljárjon.

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

2.)   Malom utca - kisajátítási ügye
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Burghardtné Tóth Ilona:  Beszéltünk már róla korábban. A szomszéd betelepedet az
árokba. Szükséges lépéseket megtetük, a kimérés megtörtént, a tulaj tájékoztatva let. Ez
ügyben egyeztetésen voltam a kormányhivatalban. Visszavontuk az előző eljárást,  és
majd újraindul. Ha nem történik semmi, akkor ők jelölnek ki szakértőt. 
A testületi határozatban kell az összeget konkrétan meghatározni. 

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

16/2018. (III. 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  elfogadja,  hogy  a  Bag
belterület,  1405 hrsz.,  kivet árok besorolású,  1/1 tulajdoni hányadban Kovácsné
Tóth Marianna (2191 Bag,  Malom u.  9.  sz.  alati  lakos)  magántulajdonban lévő,
régóta  a  Malom  utca  és  a  környező  utcák  vízelvezetésében  problémát  jelentő
(ráccsal elzárt) vízelvezető árok kisajátítási eljárását elindítja.
 
A  kisajátításra  kerülő  1405  hrsz.  árok  ellenértékét  (vételárát)  Bag  Nagyközség
Önkormányzatának Képviselő-testülete - a kivet árok besorolás miat - 100 Ft/m2-
ben határozza meg, ami a 384 m2 alapterületű árok esetében 38.400.- Ft-ot jelent.
 
Az  eljárás  tényleges  megindításáról  majd  a  Pest  Megyei  Kormányhivatal  által
megállapítot vételi ár ismeretében dönt a testület.

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

3.) Iglice Napközi Otthonos Óvoda körzethatár kijelölés   

Jamrik László: Tavaly nem kellet csak az iskolánál kijelölni, idén kell az óvodára is.

Mezőfi Ferenc: Mit jelent pontosan?

Burghardtné Tóth Ilona: Csak Bag közigazgatási területéről lehet felvenni gyereket.

Mezőfi Ferenc: A szociális ételosztásnál nagyon nagy problémák vannak. Sajnálom a
rászoruló embereket, de nagyon sok a panasz!

Burghardtné Tóth Ilona: Ide még nem jelzet senki, még az óvoda sem.
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Mezőfi Ferenc: Menjen ki egy levél nekik.

Burghardtné Tóth Ilona: Tavaly is ez volt, és hétfőtől már nem osztoták. 

Jamrik  László:  Jövőre  nem  kell  engedni.  Térjünk  vissza  az  óvodai  körzethatárra!
Szavazunk.

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

17/2018. (III. 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  Iglice  Napközi
Othonos Óvoda körzethatárát  Bag nagyközség közigazgatási területére állapítja
meg.

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

Jamrik László: Köszönöm a részvételt! 

- k. m. f.-

Jamrik László Burghardtné Tóth Ilona
polgármester               jegyző


