JEGYZŐKÖNYV

Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal tanácstermében 2018. április 26-án megtartot
képviselő- testületi ülésén.
Jelen vannak: Jamrik László polgármester,
Varga András alpolgármester
Gyóni János képviselő
Katona Ervin képviselő
Mezőfi Ferenc képviselő
Sima József képviselő
Burghardtné Tóth Ilona jegyző,
Benke Henriet jegyzőkönyvvezető
Meghívottak: Lajmer György r. alezredes
Gódor Ferenc r. alezredes
Jánvári Gábor r. törzsőrmester
Bognár Anita előadó
Polgármester megnyitota az ülést, köszöntöte a jelenlévőket Megállapítota, hogy a
testület határozatképes, meghívó szerint ismertete a napirendi pontot.
Napirendi pont:

1.) Beszámoló a Gödöllői Rendőrkapitányság 2017. évben végzett munkájáról
Előadó: Jamrik László polgármester
2.) Aszód és Társult Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulásának
létesítő okirat módosítás megtárgyalása
Előadó: Jamrik László polgármester
3.) Civilszervezetek beszámolójának megtárgyalása
Előadó: Jamrik László polgármester
4.) Civilszervezetek támogatásának megtárgyalása
Előadó: Jamrik László polgármester
5.) Börze-Gasztro Kft közétkeztetési szerződés hosszabbításának megtárgyalása
Előadó: Jamrik László polgármester
6.)Bag
Nagyközség
Önkormányzat
szerződésének megtárgyalása

hulladékgazdálkodás

közszolgáltatási
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Előadó: Jamrik László polgármester
7.) Bagi Polgármesteri Hivatal 2017. évi hatósági munkáinak beszámolója
Előadó: Burghardtné Tóth Ilona jegyző
8.) Bagi Polgármesteri Hivatal 2018. évi közigazgatási szünet megtárgyalása
Előadó: Burghardtné Tóth Ilona jegyző
9.) Két ülés közötti tájékoztató
Előadó: Jamrik László polgármester
10.) Egyebek

1.) Beszámoló a Gödöllői Rendőrkapitányság 2017. évben végzett munkájáról
Jamrik László átadta a szót Lajmer Györgynek a Gödöllő Rendőrkapitányság
vezetőjének, hogy az írásbeli beszámoló mellé, tegye meg szóbeli kiegészítését.
Lajmer György köszöntöt mindenkit. Elmondta, hogy az idei évi beszámoló is a
tavalyihoz hasonlóan épül fel. Az egész kapitányság munkáját mutatja be, de Bagról is
készült kimutatás. A kiemelten kezelt bűncselekmények számában sajnos emelkedés
van, mint pl. a vagyon elleni, a lopás, idén 13-mal több. De a gépjárművekkel
kapcsolatos események csökkentek. Elmondta, hogy a kábítószeres ügyekben, a
terjesztőkkel kapcsolatban nem sikerült eredményt elérni. Terjesztőkre igen nagy
hangsúlyt helyeznek, a használókon keresztül jutnak el. Ez sajnos minden településen
jelen van, nem csak Bagon. Megelőzésre nagy hangsúlyt kell fektetni. Közúti
ellenőrzésesek során is szűrnek ki kábítószer birtoklókat.
A gépjárműforgalom sűrűsödik és emelkedik Bagon. Súlyos baleset nem történt 2017.ben Bagon, 1 könnyű, a többi anyagi káros. Folyamatos feladatot ad a rendőrségnek az
M3 autópálya lehajtás. Ez hosszútávon nem lehet csak az ő feladatuk, erre megoldást
kell találni. Segítő szándék van.
A KMB-s munkáját szolgálati eb is segíti, ez egy 4 és fél hónapos képzés volt. A
településen folyamatosan jelen van kutyás, lovas készenléti rendőrség is.
Katona Ervin: Jogtalan ingatlan foglalókkal mit lehet tenni? Pár hete volt ilyen a
településen. Beköltöztek, de az let a vége, hogy felgyújtoták.
Lajmer György: Ez önkényes beköltözés, szabálysértést követ el, tudunk benne segíteni,
ha kapunk bejelentést.
Gyóni János: Kábítószer kérdésre csak röviden térnék ki. Amikor it a cigánykérdésről
beszélünk, és a BAGázs Kht. témája is, nagyon nagymértékben akadályozza, hogy
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konszolidálódjon a helyzet. Ebben több segítséget kérnénk. Ez nagy gond, amit meg kell
oldani. Másik dolog, hogy történik egy bűnügy, az elkövetőket elfogják, beviszik,
részünkről megoldódik, mert a résztvevőket kivonták a forgalomból, és egy darabig
nem látjuk őket. De volt egy ominózus eset januárban a telepen megtámadtak egy
rendőrt is.
Lajmer György: Pusztába kiáltot szavak nem segítik a munkánkat. Ha valaki tud
konkrétumot, azt vállalja fel, és vallomást kell tenni. Vannak olyan közszereplők, vagy
alapítvány tagok, mindegy milyen tagok, akiknek kötelezetségük ezt felvállalni, hiszen
ezzel foglalkoznak. Konkrétumok nélkül ez nem fog menni. Együtműködésre nyitotak
vagyunk.
Hivatalos személy elleni bűncselekményről beszélhetünk a januári esetben. Bírósági
tárgyalás nem volt még, az eljárás nincs befejezve.
Jamrik László: Ha nincs több kérdés, vélemény, akkor én megköszönöm a rendőrségnek
a munkáját! Az M3 lehajtásban a segítséget. Reméljük biztonságos fejlesztés megvalósul,
amivel kapcsolatban volt lakossági fórum is. 2016.-ban megnyitotuk a KMB-s irodát,
sajnos keveset tartózkodik it a KMB-s. Kellene még 1 fő. Állandó jelenlétre lenne
szükség, meghatározot időben ügyfélfogadás. A járőr kevés, Bagon sajnos nem elég.
Lajmer György: Az ügyfélfogadás megoldható. Reméljük, hogy kevesebbet fogják most
már levezényelni a határhoz. Még egy fő KMB-re a jelzést megtetük, ha az igényt
elbírálják, utána tudunk lépni. Gábor több településen is szolgál, próbáljuk őt nem
elvonni.
Jamrik László: Köszönjük, és ezek után fogadjuk el a beszámolót.
A Képviselő-testület 7 igen szavazatal az alábbi határozatot hozta:
19/2018. (IV. 26.) 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. Gödöllői
Rendőrkapitányság 2017. évi tevékenységéről szóló írásos és szóbeli
beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: polgármester, jegyző
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2.) Aszód és Társult Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulásának
létesítő okirat módosítás megtárgyalása
Burghardtné Tóth Ilona: A lakosságszám változása miat szükséges a megállapodást
módosítani. Így az aktuális létszámadat: 39 521 fő.
A Képviselő-testület 7 igen szavazatal az alábbi határozatot hozta:
20/2018. (IV. 26.) 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 az Aszód és Társult
Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulása Társulási Megállapodás
módosítását jóváhagyta.



Az I. fejezet 4. pontja a következők szerint kerül aktualizálásra:
„4. A Társulás lakosságszáma: 39 521 fő”
1. sz. Melléklet lakosságszám adati módosultak.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: polgármester, jegyző

3.) Civilszervezetek beszámolójának megtárgyalása
Sima József: A pénzügyi bizotság tárgyalta és elfogadásra javasolja a beszámolókat.
A Képviselő-testület 7 igen szavazatal az alábbi határozatot hozta:
Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete elfogadta a bagi
civilszervezetek által benyújtot 2017. évi tevékenységéről szóló írásos
beszámolót, és az előző évben nyújtot támogatás elszámolását.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: polgármester, jegyző
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4.) Civilszervezetek támogatásának megtárgyalása
Sima József: A bizotság tárgyalta a támogatási kérelmeket, és döntöt is, melyet javasol
elfogadni a képviselő-testületnek is.

A Képviselő-testület 7 igen szavazatal az alábbi határozatot hozta:
22/2018. (IV. 26.) 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 az alábbiak szerint döntöt a
2018. évi költségvetés terhére a benyújtot civilszervezetek támogatásáról.
1. Bagi Polgárőrség
2. Bag és Testvérvárosai Baráti Egyesület
3. Bagi Muharay Népművészeti Egyesület
4. Bagi TC 96’
5. Bonifác Alapítvány
6. Helytörténeti Baráti Társulat
7. Óvoda a Gyermekekért Alapítvány
8. Szent Rita Karitász Csoport
9. Szinkron Nyugdíjas Egyesület
10. Postagalamb Sport Egyesület
Összesen:

400 000 Ft
300 000 Ft
1 100 000 Ft
1 000 000 Ft
200 000 Ft
100 000 Ft
350 000 Ft
200 000 Ft
300 000 Ft
50 000 Ft
4 000 000 Ft

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

5.) Börze-Gasztro Kft közétkeztetési szerződés hosszabbításának megtárgyalása
Sima József: A pénzügyi bizotság tárgyalta, és javasolja az együtműködést 2023-ig
meghosszabbítani.
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A Képviselő-testület 7 igen szavazatal az alábbi határozatot hozta:
23/2018. (IV. 26.) 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 Képviselő-testülete meghatalmazza a polgármestert, hogy a
Börze-Gasztro Kft.-vel (2191 Bag, Petőfi tér 4.) a bagi óvoda konyhájára kötöt
szerződését további öt évre, 2023. 06. 30-ig, változatlan tartalommal
meghosszabbítja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: polgármester, jegyző

6.)Bag Nagyközség Önkormányzat
szerződésének megtárgyalása

hulladékgazdálkodás

közszolgáltatási

Burghardtné Tóth Ilona: Április 1-jétől kértük a szerződés meghosszabbítását
határozatlan időre, és várjuk a döntést, a társulásba való csatlakozásról.
Mezőfi Ferenc: Tájékoztassuk a lakosokat, hogy a médiában megjelent, hogy kapacitás
problémákkal küzd a Zöld Híd, de ez minket nem érint.
Jamrik László: Nem, minket nem érint, mert Hatvannal szerződtünk.
Gyóni János: Jó lenne tisztázni, és eldönteni, hogy hova tartozunk, mert így 2 felé
fizetünk.
Jamrik László: Hatvaniakkal kötötünk szerződést, mint ahogy az előző testület is. A
hátralékot fizetjük. Nem tudjuk mi lesz, meg kell várni, hogy mi lesz a döntés felsőbb
szinten.

A Képviselő-testület 7 igen szavazatal az alábbi határozatot hozta:
24/2018. (IV. 26.) 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 Önkormányzata és Szelektív Hulladékhasznosító és
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhelye: 3000 Hatvan, 054/14 hrsz. cg. száma: 10-09-036776 adószáma:
11884226-2-13)
a
hulladékgazdálkodási
feladatok
ellátása
céljából
közszolgáltatási szerződését határozatlan időre meghosszabbítja változatlan
feltételek mellet.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: polgármester, jegyző

7.) Bagi Polgármesteri Hivatal 2017. évi hatósági munkáinak beszámolója
Burghardtné Tóth Ilona röviden ismertete a hatósági beszámoló tartalmát. Kiemelte,
hogy megemelkedet a szabálysértésből való ledolgozások száma. Sok a
környezetanulmány, és ültessünk 1 fát programban is részt veszünk első alkalommal.
Katona Ervin: Az az egy problémám van ezzel az egésszel, hogy ezt az anyagot délelőt
kaptuk meg, így nem tudom véleményezni.

A Képviselő-testület 5 igen és 2 nem szavazatal az alábbi határozatot hozta:
25/2018. (IV. 26.) 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
Polgármesteri Hivatal 2017. évi hatósági munkáinak beszámolóját.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: polgármester, jegyző

a

Bagi
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8.) Bagi Polgármesteri Hivatal 2018. évi közigazgatási szünet megtárgyalása
Burghardtné Tóth Ilona: Idén a közigazgatási szünetet megosztanánk. Júliusban lenne
egy hónap, és augusztusban 2.
Gyóni János: Ezt ki dönti el? Helyi döntés?
Burghardtné Tóth Ilona: Igen, minden település maga dönt róla.

A Képviselő-testület 7 igen szavazatal az alábbi határozatot hozta:
26/2018. (IV. 26.) 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-testületének döntése, hogy a
Polgármesteri Hivatal nyári közigazgatási szünetet tart 2018.07.23.-2018.07.27.
(egy hét) és 2018.08.06.-2018.08.17. –ig. (kető hét). Ezen idő alat (ügyfélfogadási
napokon) csak telefonos ügyelet és ügyfélszolgálati iroda működik.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: polgármester, jegyző

9.) Két ülés közötti tájékoztató
Jamrik László megtartota a két ülés közöti tájékoztatót.









Előző testületi ülés ismertetése
Beer Miklós püspök tartot előadást a művelődési házban
Ülésen vetem részt Aszódon
Nőnapi köszöntést tartotunk a művelődési házban
Március 15.-ét méltóképpen megünnepeltük
Zabolán voltunk, és kopjafát állítotunk a testvértelepülés
közreműködésével Nyergestetőn.
Az épületenergetikai pályázat átadás volt március 27.-én
Sportpark építésére pályázatot nyertünk 900 m2, sportpálya területén
valósul meg.
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Választás volt április 8.-án, 71 %-os részvétel volt, Vécsey László let a térség
képviselője
Neumann-házra kifizetünk 5 millió Ft-ot, még 3 milliót kell kifizetni
Mária úti zarándokokat fogadtak a bagiak.
MÖSZ közgyűlésen vetem részt.
Facsemeték ültetése történt, a 2017. évben és idén márciusig születet
gyermekek száma szerint.
Menetrend egyeztetésen vetem részt, járatok sűrítését kértük.
Tavaszköszöntőt tartot az óvoda
Pajtaszínházi találkozó 2018. április 28.-án lesz a műv. házba
Lakossági fórumot tartotunk az M3 csomópont kapcsán, a lakosság ellenáll,
nem fogadják el a jelenlegi tervet.
Május 1. edzőpályán majális lesz
Lomtalanítás lesz 2018. május 4-5. a településen

Gyóni János: Energetikai pályázat le van zárva. A hivatalhoz viszont 8 millió forint kell
a villamoshálózat felújításra. Ezzel mi let? Neumann –házzal kapcsolatban is mi ez a
szerződés módosítás? Erről a képviselő-testületnek tudnia kellene.
Jamrik László: Rendkívül sokszor felvetődőt már. Ez benne van a költségvetésben.
Március 31-ig nem tudtuk megtenni. Mindig kapnak kivonatot. Idén kicsit jobban
állunk. Ezt az összeget most kifizetük, a tulajdonossal egyeztetük. 3 millió
szeptemberben lesz kifizetve.
Gyóni János: Elvi kérdés, hogy erről a képviselő-testület erről értesüljön.
Jamrik László: Ez kötekedés, be volt tervezve.
Gyóni János: Van erre törvény, hogy a képviselő-testületnek ebbe bele lehet látni.
Jamrik László: Meg se szavazta Képviselő! Akkor minek?
Gyóni János: Költségvetésnél felmerült, hogy hagyjuk veszni a 2 milliót, vagy fizessük
ki az egészet, és adjuk el. Joggal mondom, hogy ez így nem jó.
Jamrik László: Ezt nem fogadták el, ez kötözködés, akkor így látuk jónak. Még most is
folynak be pénzek az adóból. Az elektromos felújításra, ha lesz lehetőség pályázunk,
abban az esetben beadjuk. Hívtunk szakembereket, és már felmérték. Kérünk még
árajánlatokat. De most az út pályázatra összpontosítsunk. A pályázati rendszer nem a
legjobb. A tetővel kellet volna kezdeni, az irodámban leszakadt a mennyezet. Óriási az
ember hiány, a közmunkások közöt sincs már ember.
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Mezőfi Ferenc: Ha nem lesz közhasznú, akkor a kormány támogatja majd a település
fenntartást? Mi hogyan oldjuk meg a faluban a karbantartást és egyebeket? Mert jó,
hogy munkába állnak, de a települést rendbe kell tartani.
Jamrik László: Köszönöm a részvételt! Zárt ülés következik.
- k. m. f. Jamrik László
polgármester

Burghardtné Tóth Ilona
jegyző

