JEGYZŐKÖNYV

Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal tanácstermében 2018. november 29-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
Labátné Gódor Anna mb. intézményvezető
Szásziné Győri Éva intézményvezető
Katona Hargita intézményvezető
Polgármester megnyitota az ülést, köszöntöte a jelenlévőket Megállapítota, hogy a
testület határozatképes, meghívó szerint ismertete a napirendi pontot.

1.) Iglice Napközi Otthonos Óvoda 2017. évi szakmai beszámolója
Előadó: Jamrik László polgármester
2.) Bagi Arany János Általános Iskola 2017. évi szakmai tájékoztatója
Előadó: Jamrik László polgármester
3.) Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi szakmai beszámolója
Előadó: Jamrik László polgármester
4.) Bag Nagyközség Önkormányzatának és intézményeinek 1/2018. (II.15.) 2018. évi
költségvetésről szóló rendelet módosítása
Előadó: Jamrik László polgármester
5.) Bag Nagyközség Önkormányzatának és intézményeinek 2018. III. negyed éves
pénzügyi beszámolójának megtárgyalása
Előadó: Jamrik László polgármester
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6.) Bag Nagyközség Önkormányzatának az állattartás helyi szabályairól szóló
rendelet megtárgyalása
Előadó: Jamrik László polgármester
7.) Bag Nagyközség Önkormányzatának 6/2009.(03.26) számú rendelete A Település
környezetvédelméről, szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról rendelet módosítása
Előadó: Jamrik László polgármester
8.) A Bagi Polgármesteri Hivatal iratkezelési szabályzatának módosítása
Előadó: Burghardtné Tóth Ilona jegyző
9.) Bag Nagyközség Önkormányzatának 2018. évi belső ellenőrzésének megtárgyalása
Előadó: Jamrik László polgármester
10.) 600 hrsz. számú önkormányzati ingatlan elidegenítési tilalmának megtárgyalása
Előadó: Burghardtné Tóth Ilona jegyző
11.)

Bag Nagyközség Önkormányzata és
Vagyonkezelési szerződés I. sz. módosítása
Előadó: Burghardtné Tóth Ilona jegyző

Dunakeszi

Tankerületi

Központ

12.)

Bag Nagyközség Önkormányzata és Dunakeszi Tankerületi
Megállapodás I. számú módosítása feladat és költségmegosztásról
Előadó: Burghardtné Tóth Ilona jegyző

Központ

13.) Malom utcai csapadékvíz-elvezető árok kisajátítás nélküli megállapodás
Előadó: Jamrik László polgármester
14.) Tájékoztató a két ülés közötti időszakról
Előadó: Jamrik László polgármester
15.) Egyebek
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1.) Iglice Napközi Otthonos Óvoda 2017. évi szakmai beszámolója
Jamrik László: Megkérem Labátné Gódor Annát, mint megbízot vezetőt, hogy
amennyiben van kiegészítése, tegye meg a beszámolóhoz.
Labátné Gódor Anna: Nincs kiegészítésem a beszámolóhoz.
Gyóni János: Ez rendben, de a Galga-TV nézőit néhány szóban tájékoztatni kellene az
intézményről.
Labátné Gódor Anna: 2017. évi beszámolót még Kovács Istvánné készítete. A
munkatervet végrehajtotuk. Szülői segítséggel sok gyermeket vonzotunk be az
óvodába. Sok fejlesztés történt az óvodában, legnagyobb volumenű a napelemek
felhelyezése volt.
Katona Ervin: A bizotság tárgyalta, elfogadásra javasolja.

A Képviselő-testület 5 igen szavazatal az alábbi határozatot hozta:
63/2018. (XI. 29.) 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 az Iglice Napközi
Othonos Óvoda 2017. évi szakmai tevékenységéről szóló írásos és szóbeli
beszámolóját.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: polgármester, jegyző
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2.) Bagi Arany János Általános Iskola 2017. évi szakmai tájékoztatója
Szásziné Győri Éva: A személyi állomány teljesen átkerült a KLIK-hez. De jó a
kapcsolatunk az önkormányzatal. KLIK 4 millió Ft-ot adot fejlesztésre, amiből
megvalósult a kisépület tetője, napelemek a pályázat útján a mi intézményünkre is
felkerültek. 2017-es beiskolázás jól sikerült, köszönet érte a helyi szülőknek.
Katona Ervin: A település pont erre let volna kíváncsi, bízunk benne, hogy így is
marad.
Gyóni János: A KLIK átvete az iskolát, így nincsen szervezeti kapcsolat, az iskola és az
önkormányzat közöt. Tehát csak azért mondtam el, hogy mindenki tisztába lehessen
vele, hogy mik az önkormányzat lehetőségei
Katona Ervin: Bizotság tárgyalta elfogadásra javasolta.

A Képviselő-testület 5 igen szavazatal az alábbi határozatot hozta:
64/2018. (XI. 29.) 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 Bagi Arany János
Általános Iskola 2017. évi szakmai tevékenységéről szóló írásos és szóbeli
beszámolóját.

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

3.) Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi szakmai beszámolója
Katona Hargita: Mindenki megkapta az anyagot, bizotsági ülésen részletesen
kibeszéltük az anyagot. Én csak annyit szeretnék elmondani, hogy javul a helyzet it a
településen a kultúra iránti érdeklődésben. Felbukkannak új arcok a házba. Új csoportos
foglalkozások vannak. Köszönet az önkormányzatnak, hogy lehetővé teszik, a sok
ingyenes programot, amit kínálunk a lakosságnak. Ezt mi anélkül, hogy támogatna az
önkormányzat, nem tudnánk megtenni. Ha kérdésük van, szívesen válaszolok.
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Varga András: 2017. évben teljesen új a csapatal indult. Az új csapatal lehetet volna,
nagy villantás, hát nem vagyok elájulva. Havonta egy program. A nőnap Gergely
Róbertre sikerül. Györkön a főpróbán is a csilláron lógtak. Nemzeti ünnepeket a
Muharay és az iskola ellátja, csak termet kell adni. Nincs szilveszter, a színházi
előadáson nem voltam, de sajnálom. A Falunap túl let lépve, nem tudom, ezt meg lehete engedni? 920 000 Ft-ért volt Pesty Party, aminek mi adtuk a hangosítást. Délelőti
esőcsepergés miat le letek mondva a programok. Pityergő gyerekek, csalódot szülők
voltak.
Ha van igazgató megfelelő képzetséggel, minek vetünk fel kulturális szervezőt, bár
amióta ő it van színesebb a program kínálat, talán szabad kezet kellene neki adni.
Kijelentete, hogy Pesty Party, meg Galga Express, ilyen csip-csup zenekarok it nem
lesznek, pedig ez nagyon kellene a fiataloknak, semmilyen elfoglaltságuk nincs. Nagyon
nagy a költségvetés, sok a kiadás, bevétel nincs, és nagyon sok program hiányzik: bálok,
fiataloknak nincs hely ahol lehetnének.
Szakmai továbbképzések elvégzését szeretném, hogy bemutatásra kerüljön, mert az
kötelessége. Titkárságon mutassa be.
Katona Hargita: Válaszolnék. Nagyon jól értesült az Alpolgármester annak ellenére,
hogy nem látogatja a házat. 6 fő van a 4, 8 órás helyen, csak 4 órában vannak
foglalkoztatva. Azért kellet, mert van ennek a háznak egy intézményvezetője, aki közbe
szakmai feladatokat is lát el. Nem gondolnám, hogy többen vagyunk csak a feladatok
vannak összpontosítva, hogy ki milyen feladatot lát el. Az előt is volt kulturális
szervező, aki a könyvtárat is elláta.
MEZŐFI FERENC képviselő megérkezet
Rendezvényekben bővült a kínálat, és igen is vannak rendezvényeink. Emlegeti azt,
hogy nincsen szilveszteri bál, valóban senki nem szervez, szerveztek mások. Mert senki
nem szeretné szervezni, mi pedig nem csináljuk, mert nincs rá hasznunk. Koncertet
szerveztünk tavaly, célt nem értünk vele, hogy bevételünk legyen, ami igen csak
népszerű volt. A látogatok nem bagiak voltak többségében. Én nem mondtam, hogy
Bagon nem lehet Pesty Party, ezért hoztuk a falunapra, amin sokan voltak. Ekkora
kívánság volt ezt Bagon. De mikor ők szervezték, kétszer is elmaradt érdeklődés
hiányában.
A kolléganőm csoport foglalkozásokat tart. Azért vannak alkalmazotak, hogy igen is
dolgozzanak.
Varga András: Máshol igen is sikeres a Pesty Party. Ezt szervezni kell. Sokan nem
mennek a kultúra. Az előző vezetőnél telt házas rendezvények voltak.
Katona Hargita: most mondja, személyes szimpátia illetve hát ellenszenv okán nem
teszi be a lábát, a művelődési házba? Akkor, hogy hívjam fel, hogy jöjjön el egy
rendezvényre.
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Varga András: Ennek volt egy előzménye a bemutatkozáskor, ha tetszik emlékezni rá.
Amikor nem fogadta el a segítségünket. Sőt.
Katona Ervin: Engem is megszólítot az Alpolgármester Úr a falunappal. Mindig küldök
az ülésre meghívót, amire nem jönnek el. Sokat beszélünk előte, és utána is. Az Igazgató
abból a keretből szervezi a programot, amit mi meghatározunk. Sok a visszajelzés, hogy
most már van kulturális élet Bagon. Sok programot szerveznek a könyvtárba.
Mezőfi Ferenc: Ha szervezni akarjuk, rajtunk is múlik. Személyes szimpátia, nem
szimpátia, ne befolyásolja ezt. Te érdeked is, hogy pezsdüljön a falu élete. Ha nem tudok
segíteni, nem ártok.
Gyóni János: Bizotsági üléseket rendben megszoktuk tartani. Szerdán volt ülés, amire
az anyagot pénteken kaptam meg. Oda kéne figyelni, hogy milyen munka folyik it.
Neked, mint Alpolgármesternek it kellet volna lenned, az ülésen.
Jamrik László: Az Alpolgármesternek és Polgármesternek nincs szavazati joga a
bizotsági ülésen és nem kötelező it lenni, sem a polgármesternek, sem az
alpolgármesternek.
Katona Ervin: Nem kaptunk anyagot. Bizotsági ülésen ki lehetne beszélni mindent. A
bizotság egyhangúan elfogadta a beszámolót.

A Képviselő-testület 5 igen és 1 nem szavazatal az alábbi határozatot hozta:
65/2018. (XI. 25.) 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 Dózsa György
Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi szakmai tevékenységéről szóló írásos és
szóbeli beszámolóját.

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

4.) Bag Nagyközség Önkormányzatának és intézményeinek 1/2018. (II.15.) 2018.
évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
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Bognár Anita: Nincs kiegészítés a bizotsági ülésen elhangzotakhoz.
Sima József: Bizotsági tárgyalta, elfogadásra javasolj. A főösszeget megemeli 1 469 194
Ft-tal, így a főösszeg kiadási és bevételi oldalon is 558 074 732 Ft.
Képviselő-testület 5 igen szavazatal az alábbi rendeletet alkota:

Bag Nagyközség Önkormányzatának
10/2018. (XI. 29.) számú rendelete, amely módosítja az
1/2018. (II.15.) számú Rendeletét
1. §

2018. július 01. és szeptember 30. között a pótelőirányzatként biztosított
normatívák és egyéb felhalmozási bevételből az 1/2018. (II.15.) számú
költségvetési rendelet 2. paragrafusában megállapított
 kiadási főösszeget
 bevételi főösszeget

1 469 194 Ft-tal
1 469 194 Ft-tal

a képviselő testület megemeli, így a módosított
kiadási főösszegét
melyből: működési
felhalmozási

558 074 732 Ft-ban,
540 288 952 Ft
17 785 780 Ft

bevételi főösszegét
melyből: működési
felhalmozási

558 074 732 Ft-ban,
550 516 322 Ft
7 558 410 Ft
állapítja meg.
2. §

Az Önkormányzat és intézményei módosítás utáni előirányzatát a 2018.évi III.
negyedévi beszámoló mellékletének adatai tartalmazzák.

5.) Bag Nagyközség Önkormányzatának és intézményeinek 2018. III. negyed
éves pénzügyi beszámolójának megtárgyalása

Bognár Anita: Nincs változás.
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Sima József: Bizotság tárgyalta. Kiadási oldalt 393 177 036 Ft-tal, a bevételi oldalt
431 034 857 Ft-tal elfogadásra javasolja.

A Képviselő-testület 6 igen szavazatal az alábbi határozatot hozta:
66/2018. (XI. 29.) 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. Bag Nagyközség Önkormányzata 2018. III. negyedévi összesítet kiadások
főösszegét a 1. sz. melléklet szerinti bontásban 393 177 036 Ft összegben,
melyből
- működési célú kiadás 247 893 134 Ft
- felhalmozási célú kiadás 10 256 180 Ft
- finanszírozási célú kiadás 135 027 722 Ft
B. Bag Nagyközség Önkormányzata 2018. III. negyedévi összesítet bevételeinek
főösszegét az 1. sz. melléklet szerinti bontásban 431 034 853 Ft összegben,
melyből
- működési célú bevétel 265 403 209 Ft
- felhalmozási bevétel 7 558 410 Ft
- finanszírozási bevétel 158 073 234 Ft
C. Bag Nagyközség költségvetési szerveinek kiemelt előirányzatainak alakulását a
1/a-1/d. sz. melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá.
D. Bag Nagyközség Önkormányzatának felhalmozási célú kiadásainak összegét
az 2. sz. melléklet alapján hagyja jóvá.

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

6.) Bag Nagyközség Önkormányzatának az állattartás helyi szabályairól
szóló rendelet megtárgyalása
Burghardtné Tóth Ilona: Lakossági kérelemre új rendelet került megalkotásra, belekerült
sok olyan, ami az előző rendeletben nem volt szabályozva. Legfontosabb szabályozás a
szomszédok jelzései alapján kerültek bele, az állatok tartására vonatkozó és egyed számra
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vonatkozó rendelkezések. Eltiltjuk az állatartástól, aki nem tartja be a rendeletbe
foglaltakat, és bírság kiszabásáról is dönthet a jegyző.
Mezőfi Ferenc: JÜK bizotság tárgyalta, és elfogadásra javasolja.
Jamrik László: Az új szabályozások bele kerülnek az újságba is. Sok pénzbe kerül az
önkormányzatnak az állatok elszállítatása.
A Képviselő-testület 6 igen szavazatal az alábbi rendeletet alkota:

Bag Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének
11/2018.( XI. 29.) önkormányzati rendelete,
az állattartás helyi szabályairól

7.) Bag Nagyközség Önkormányzatának 6/2009.(03.26) számú rendelete A
Település
környezetvédelméről,
szilárd
hulladékkal
kapcsolatos
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról rendelet módosítása
Burghardtné Tóth Ilona: Ismét lakossági jelzések alapján került, napirendre ennek a
rendeletnek a módosítása a településen lévő füst szabályozása és korlátozása miat.
Jegyző Asszony ismertete a módosításokat.
DELI JÓZSEF képviselő megérkezet
Burghardtné Tóth Ilona: Mindent figyelembe vetünk, és megbeszéltük. Főleg az a baj,
hogy zöld hulladékot égetnek. Rendszeresen füstölnek a lakosok, nem a megadot
időben végzik a tevékenységet. Bírságot kap aki nem tartja be a rendelet.

Gyóni János: Az önkormányzat most is szállítatja a zöld hulladékot, és továbbra is fogja.
Mezőfi Ferenc: JÜK bizotság tárgyalta, és elfogadásra javasolja.
A Képviselő-testület 7 igen szavazatal az alábbi rendeletet alkota
Bag Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének
12/2018.( XI. 29.) önkormányzati rendelete, amely módosítja a 6/2009. (III.26.) a
Település környezetvédelméről, szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési
helyi közszolgáltatásról rendelet
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A 16. §. az alábbiak szerint módosul:
(1) Avar és kerti hulladék ártalmatlanítása hasznosítással (komposztálással)
történik, vagy elszállításáról gondoskodni kell.
(2) Avar és kerti hulladék égetésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha kezelése
az (1) bekezdésben foglalt módon nem lehetséges.
(3) Belterületi lakóingatlanokon, illetve az azt határoló közterületen keletkezet avar,
száraz kerti és egyéb hulladék az alábbi időszakokban égethető:
a) március 16. és május 15. közöti időszakban kizárólag hétfőn 15.00 órától 19.00
óráig, továbbá
b) augusztus 15. és október 15. közöti időszakban kizárólag hétfőn 15.00 órától
19.00 óráig.
(4) TILOS az égetés
- május 16. és augusztus 14. közöti időszakban,
- párás, tartósan ködös, esős időben és erős szél esetén,
- a település területére érvényes, központilag elrendelt „Országos tűzgyújtási
tilalom” ideje alat
- munkaszüneti és ünnepnapokon,
- közterületen.
(5) Az égetés során a helyben keletkezet kerti hulladék semmisíthető meg.
(6) Égetni csak megfelelően kialakítot helyen lehet, ahol a személyi biztonságot
nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt nem okoz.
(7) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles
gondoskodni. A tűz helyszínén olyan eszközöket, illetőleg felszereléseket kell
készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, vagy a tűz
eloltható.
(8) Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani, a parázslást vízzel, földtakarással
vagy egyéb alkalmas módon kell megszüntetni.
(9) Az égetendő hulladék kommunális, illetve ipari eredetű (műanyag, gumi,
vegyszer, festék, illetve ezek maradékai) hulladékot nem tartalmazhat.
(10) Az erdő szélétől 200 m-en belül, vonalas létesítmény (közút, vasút, töltés, árok
bevágás) mentén – a létesítmény tengelyétől számítot 100 méteren belül –
bármely növényzet égetése TILOS!

8.) A Bagi Polgármesteri Hivatal iratkezelési szabályzatának módosítása

Burghardtné Tóth Ilona: ASP bevezetésével új szabályzatot kellet bevezetni. Ezt a
szabályzatot felterjesztetük véleményezésre a kormányhivatalhoz és levéltárhoz. Ezeket
a javításokat kellet elvégezni. Elfogadás után, újra fel kell küldeni a szervekhez.
Mezőfi Ferenc: Bizotság tárgyalta, és elfogadásra javasolja.
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A Képviselő-testület 7 igen szavazatal az alábbi határozatot hozta:
67/2018. (XI. 29.) 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 Bagi Polgármesteri Hivatal
iratkezelési szabályzatának (5/2018 (II.15.) Kt. hat.) módosítását elfogadja.

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

9.) Bag Nagyközség Önkormányzatának 2018. évi belső ellenőrzésének
megtárgyalása
Burghardtné Tóth Ilona: November 30-ig el kell fogadni a következő évi tervezet 4
témakörből 2 került kiválasztásra a bizotság által, aminek megkértem az árajánlatát.
Így a gyermekvédelemi kedvezmények kerülnek ellenőrzésre, és az adóhatóság
munkája.
Mezőfi Ferenc és Sima József bizottsági elnökök elmondták, hogy a bizotságok
tárgyalták, elfogadásra javasolják.

A Képviselő-testület 7 igen szavazatal az alábbi határozatot hozta:
68/2018. (XI. 29.) 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 2019. évi belső
ellenőrzési vizsgálatok árajánlatát a Vincent Auditor Kft ajánlata szerint.
1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság ellenőrzése
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Célja: annak megállapítása, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
való jogosultság megállapításának, bizonylatolásának, folyósításának rendje
megfelelően szabályozot-e, a gyakorlati alkalmazás megfelel-e az előírásoknak, a
rendszer zártsága biztosítot-e.
A jelzet feladatot 80 000 Ft + ÁFA, azaz nyolcvanezer forint + ÁFA munkadíjért
vállalja a Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
2. Adóhatóság tevékenységének, adóhátralékok behajtására tett intézkedések
ellenőrzése
Célja: annak vizsgálata, hogy az adók/adózók kezelése, nyilvántartása, helyi
adóztatási feladatok ellátása a jogszabályi és a helyi előírásoknak megfelelően
történik-e, milyen intézkedéseket tetek az önkormányzatnál a hátralékok
behajtására, az intézkedések mennyire hatékonyak.
A jelzet feladatot 160 000 Ft + ÁFA, azaz százhatvanezer forint + ÁFA munkadíjért
vállalja a Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft.

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

10.) 600 hrsz. számú önkormányzati ingatlan elidegenítési tilalmának
megtárgyalása
Benedek Miklós: Minden évben határozatot kell hozni, nyilatkozni kell 2025. évig az
ingatlanról, hogy milyen célra használjuk.

A Képviselő-testület 7 igen szavazatal az alábbi határozatot hozta:
69/2018. (XI. 29.) 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 tudomásul veszi, hogy a
103/2010 (I. 27.) NVT számú határozatal Bag Nagyközség Önkormányzat
tulajdonába került, Bag 600-as hrsz.-ú, 8.600.000.- Ft forgalmi értékű ingatlant az
átvételtől számítot 15 évig nem idegenítheti el, azaz nem köthet olyan
megállapodást (pl. ajándékozás), illetve nem végezhet semmilyen olyan
tranzakciót (pl. apportálás), melynek eredményeképpen az ingatlan kikerül az
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Önkormányzat tulajdonából. Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
tudomásul veszi, hogy ez az időpont 2025.03.18-án jár le.
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy nyilatkozik, hogy az
ingatlanátadási szerződésben foglalt átvevői vállalást teljesítete, az ingatlant nem
idegenítete el, nem kötöt olyan megállapodást (pl. ajándékozás), és nem végzet
semmilyen olyan tranzakciót (pl. apportálás), melynek eredményeképpen az
ingatlan kikerült volna az Önkormányzat tulajdonából, így az azóta is Bag
Nagyközség Önkormányzatának tulajdonát képezi. Nyilatkozza továbbá, hogy a
szerződés I.3. pontjában meghatározot feladatot teljesítete, az ingatlant a
Polgármesteri Hivatal külső épületeként, az önkormányzat a Közfoglalkoztatottak
Gazdasági Épületeként funkcionál.

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

11.) Bag Nagyközség Önkormányzata és Dunakeszi Tankerületi Központ
Vagyonkezelési szerződés I. sz. módosítása
Burghardtné Tóth Ilona: A suli a KLIK-hez tartozik kérték a módosítást, a szerződésben
és a megállapodásban is, hogy a biztosítást ők tudják megkötni és szerződhessenek.
Bizotságon tárgyalásra került.

A Képviselő-testület 7 igen szavazatal az alábbi határozatot hozta:
70/2018. (XI. 29.) 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 KLIK-kel 2016. december 9től határozatlan időtartamra kötöt vagyonkezelési szerződését, 2018. november 29.
napján kiegészíteték és egységes szerkezetbe foglalták a vagyonkezelői jognak az
ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése érdekében. I. sz. módosítás.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: polgármester, jegyző
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12.) Bag Nagyközség Önkormányzata és Dunakeszi Tankerületi Központ
Megállapodás I. számú módosítása feladat és költségmegosztásról
Burghardtné Tóth Ilona: Az előző napirendi pont szoros része.
A Képviselő-testület 7 igen szavazatal az alábbi határozatot hozta:
71/2018. (XI. 29.) 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 KLIK-kel 2016. december 9től határozatlan időtartamra kötöt vagyonkezelési szerződés módosításával
egyidejűleg, mivel szerves része a feladat és költségmegosztás megállapodás, 2018.
november 29. napján a megállapodás módosítását elfogadta. I. sz. módosítás.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: polgármester, jegyző

13.) Malom utcai csapadékvíz-elvezető árok kisajátítás nélküli megállapodás
Benedek Miklós: Én javasolnám, hogy zárt ülésbe történjen a megbeszélésA testületi tagok jóvá hagyták a javaslatot.
14.) Tájékoztató a két ülés közötti időszakról








Előző ülés ismertetése
Október 23.-án nemzeti ünnep volt, köszönöm a résztvevőknek a nagyon
színvonalas előadást.
Október 31.-re fogadóórát hirdetet Vécsey László, de nem tudot eljönni, a
munkatársai továbbítoták felé a megjelentek kéréseit.
November 5.-én Zöld Híd ülés volt, Gémesi György lemondot, holnapután lesz
új elnökválasztás.
November 10.-én átadásra került a sportpark.
A Leader Egyesületnél közgyűlés volt. Sok pályázat nem került még elbírálásra.
Idősek napját szervezet a Karitász csoport, köszönet érte, és az egyháznak.
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November 19. Rét, Rózsa és Tóth Árpád u. mart aszfaltal meg let terítve, ennyire
futot, nem nyertünk a pályázaton, ez most egy fillérbe se került az
Alpolgármesternek és nekem köszönhetően.
Rendkívüli testületi ülést tartotunk dr. Cséke Ibolya felmondása miat, fél évig
helyetesít Bagon.
Közmeghallgatás lesz holnap 17 órakor
Falukarácsonyunkat december 16.-án tartjuk 14 órakor
Élő adventi séták idén is lesznek, szombaton kezdődik, és 20.-ig tart, esténként 18
órától

Katona Ervin: Közmeghallgatásra, ha jön Vécsey, nagyon sok a probléma volt
mostanában, van e valamilyen ígéret a segítségre, a problémák megoldására.
Jamrik László: Folyamatos rendőri jelenlétre van szükség. KMB iroda, Polgárőr iroda
kész, rendőrnek lakást biztosítotunk. Járőrszolgálatal ezt meg lehet oldani, ezt
hangoztatják. Nekünk ez nem elfogadható. Rendőrkapitány nem biztos, hogy tud jönni,
2 embert elfogtak, előzetesben vannak. Vécsey úr nem jelzet. Gódor Ferenc ot lesz.
Mezőfi Ferenc: Sajnos az ügyészség nem helyezi őket előzetesbe, a rendőrök pedig sokat
bevisznek.
Jamrik László: Nagyon jó volt a lakosság segítsége, hogy tetek bejelentést.
Jamrik László: Köszönöm a részvételt! Zárt ülés következik.
- k. m. f. Jamrik László
polgármester

Burghardtné Tóth Ilona
jegyző
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