JEGYZŐKÖNYV

Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal tanácstermében 2018. június 21-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: Maszlag Gábor családsegítő
Tóthné Deszpod Zsuzsanna családsegítő
Polgármester megnyitota az ülést, köszöntöte a jelenlévőket Megállapítota, hogy a
testület határozatképes, meghívó szerint ismertete a napirendi pontot.
Napirendi pont:

1.) Bagi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2017. évi szakmai beszámolója
Előadó: Maszlag Gábor családsegítő
2.) Beszámoló Bag Nagyközség Önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok ellátásának átfogó értékeléséről
Előadó: Burghardtné Tóth Ilona jegyző
3.) Iglice Napközi Otthonos Óvoda – óvodavezetői pályázat kiírásának megtárgyalása
Előadó: Jamrik László polgármester
4.) Két ülés közötti tájékoztató
Előadó: Jamrik László polgármester
5.) Egyebek
1.) Bagi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2017. évi szakmai beszámolója
Maszlag Gábor: Kiegészítést nem kívánok tenni a bizotságon elhangzotakhoz.
Kiemelném az iskolai hiányzásokat, ezeknek a 99%-a a telepről kerül ki.
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Gyóni János: Egy-két hónapja jeleztem, hogy koldulók vannak. Elfelejtetem
lefényképezni, bár azt a főt nem látom, de továbbra is vannak mások. Ebben kellene
segíteni, hogy ez megszűnjön.
Maszlag Gábor: Mivel nem sikerült beazonosítani elmondás alapján. A kiskorúak
minden ellátást megkapnak. Kéregetésre nem tudom milyen jogszabály van, nem kell
mindig mindent elhinni amit mondanak.
Sima József: A pénzügyi bizotság tárgyalta, elfogadásra javasolja.
A Képviselő-testület 7 igen szavazatal az alábbi határozatot hozta:
32/2018. (VI. 21.) 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 Kistérségi Gondozási
Központ Bagi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2017. évi írásos és szóbeli
szakmai beszámolóját elfogadta.

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

2.) Beszámoló Bag Nagyközség Önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok ellátásának átfogó értékeléséről

Burghardtné Tóth Ilona: Jogszabályi kötelezetség, hogy az önkormányzat is készítsen a
témában értékelést. A bizotság tárgyalta, nincs kiegészítésem.
Sima József: A pénzügyi bizotság tárgyalta, elfogadásra javasolja.
A Képviselő-testület 7 igen szavazatal az alábbi határozatot hozta:
33/2018. (VI. 21.) Képviselő-testületi határozat

3
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 Önkormányzat 2017. évi
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának írásos és szóbeli átfogó
értekését elfogadta.

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

3.) Iglice Napközi Otthonos Óvoda – óvodavezetői pályázat kiírásának
megtárgyalása

Burghardtné Tóth Ilona: Jelenlegi óvodavezető nyugdíjba vonul. Reális időt kell
megjelölni a kiírásra. Bizotság tárgyalta, 2019. január 1-jétől lehet majd az állást
betölteni.
Sima József: A pénzügyi bizotság tárgyalta, javasolja a pályázat kiírását.
A Képviselő-testület 7 igen szavazatal az alábbi határozatot hozta:
34/2018. (VI. 21.) 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 határozata az Iglice
Napközi othonos Óvoda - köznevelési intézménye- magasabb vezetői
beosztásával összefüggő pályázati kiírásról és közzétételről a Közszolgálati
Állásportál felületén, az Önkormányzat honlapján, továbbá az Oktatási és
Kulturális Közlönyben.
Az állás betöltésének időpontja 2019. január 1.
A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a pályázati kiírásról, és annak
közzétételéről gondoskodjon.

Határidő: 2018. szeptember 1.
Felelős: polgármester, jegyző
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Végrehajtásban közreműködik: munkaügy

4.) Két ülés közötti tájékoztató














Előző testületi ülések ismertetése
I. Pajta Színházi találkozó került megrendezésre Bagon
Május 1-jén az edzőpályán majális volt
Kerekasztal megbeszélést hívot össze a SZÖSZ
DAKÖV tulajdonosi értekezlet volt.
Galga-menti Önkormányzatok Társulási ülésén vetem részt
Aszód és Térsége Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás ülése volt
Aszódon Generációk Napja rendezvény volt
Központi Orvosi Ügyelet Társulás ülése volt
Leader Egyesület közgyűlést rendezet
SZÖSZ – pedagógus napot rendezet
Tanévzáró volt az iskolában tegnap
Falunap lesz a jövő héten, pénteken és szombaton is mindenkit szeretetel
várunk!

5.) Egyebek
Mezőfi Ferenc: BAGázs szerződéssel mi a helyzet?
Jamrik László: Az eredeti szerződés szerinti megállapodást teljesíteni kell. Kértem, hogy
írják le, küldjék meg az engedélyeket. Nincs ilyen. Bódékat és konténereket nem
fogadunk el. Ez nincs a rendezési tervbe.
Mezőfi Ferenc: Válaszoltunk erre?
Burghardtné Tóth Ilona: A BAGázs elnöke nem arra válaszol, amit kértünk tőle.
Jamrik László: Már bejelentkeztek Dányba, odaviszik a konténereket.
Gyóni János: Érdemes lenne velük olyan szerződést kötni, amiben kérjük, hogy
jelentsék a kábítószert.
Jamrik László és Deli József: Ezt ők nem fogják fel vállalni.
Mezőfi Ferenc: Az a kicsi is jó nekünk, amit adnak. Lehet nem értetek egyet, de a
BAGázzsal kössünk szerződést.
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Jamrik László: Ígérnek, de nem teljesítenek.
Gyóni János: A kapitány is azt mondta, hogy kötelezetségük jelezni.
Mezőfi Ferenc: Tanúskodást nem vállalják fel, hiába a jelzés.
Jamrik László: Köszönöm a részvételt! Zárt ülés következik.
- k. m. f. Jamrik László
polgármester

Burghardtné Tóth Ilona
jegyző

