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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Bagi Polgármesteri  Hivatal  tanácstermében 2019. június 20.-án képviselő-
testület ülésen

Jelen vannak: Jamrik László polgármester,
  Deli József képviselő
  Gyóni János
 Varga András képviselő
  Katona Ervin képviselő
  Mezőfi Ferenc képviselő
  Sima József képviselő
 Burghardtné Tóth Ilona jegyző 

  Benke Henriett jegyzőkönyvvezető

Meghívottak: 

Polgármester megnyitotta az ülést, köszöntötte a jelenlévőket Megállapította, hogy a
testület határozatképes. Mezőfi Ferenc nem volt jelen. Meghívó szerint ismertette a
napirendi pontokat. 

Napirendi pont:

1.) Beszámoló a Gödöllői Rendőrkapitányság 2018. évben végzett munkájáról
Előadó: Jamrik László polgármester

2.) Beszámoló az Iglice Napközi Otthonos Óvoda tevékenységéről.

Előadó: Labáthné Gódor Anna óvodavezető

3.) Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója

Előadó: Tóthné Deszpod Zsuzsanna családsegítő

4.)Iglice Napközi Otthonos óvoda – villámvédelmének megtárgyalása

Előadó: Jamrik László polgármester

5.)  Iglice Napközi Otthonos Óvoda – ÁNTSZ ellenerőzés megtárgyalása

Előadó: Jamrik László polgármester

7.) Két ülés közötti tájékoztató
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Előadó: Jamrik László polgármester

8.) Egyebek

-------------------------------

1.) Beszámoló  a  Gödöllői  Rendőrkapitányság  2018.  évben  végzet
munkájáról

Jamrik  László átadta  a  szót  Farkas  Imre  rendőrezredesnek,  a  Gödöllői
Rendőrkapitányság kapitányságvezető-helyettesnek. 

Farkas Imre megköszönte a lehetőséget a személy találkozóra. Elmondta, hogy az
elmúlt évben 3 településen volt emelkedés a bűncselekmények számában, és Bag is
köztük  van.  Vagyon elleni  bűncselekmények szaporodtak  meg,  főleg  az  évvégén.
Köszönhető annak, hogy akik szabadulnak, nem tudnak beilleszkedni egy település
életébe. Mára már 7 főt visszahelyeztek intézménybe.

Mezőfi Ferenc képviselő megérkezet.

Nagy segítség a polgárőrség és egyéb szervezetek, és a lakossági jelzés. Készenléti
rendőrség jelenlétére továbbra is lehet számítani, úgy, mint az elmúlt hónapokban. 
Közlekedésbiztonsági szempontból a lehajtó miatt néha lehetetlenség közlekedni a
terelések miatt, ez az egész térségre kihat. 
Nem ideális a rendőrség létszám helyzete. Aszódi Őrs az egyik legstabilabb őrsük.
Sok áthelyezés szükséges az alegységek között. Technikailag, műszakilag most nincs
probléma.  Nagyon  örülnének,  ha  több  fiatal  jelentkezne  rendőrnek,  és  ezúton  is
szeretne toborozni. Köszönetet mondott, hogy az idehelyezett rendőrök elhelyezésre
kerültek a faluba. Majd mondta, hogy várja kérdéseket.

Deli József: Mi is tapasztaltuk, hogy a rendőröknek nincs biztosítva az anyagi lét,
ezért átképzik magukat.

Farkas Imre: Tapasztaltuk mi is. Sokan külföldre mennek, de sokan szakmára képzik
magukat, vagy visszatérnek abba. Az adott lehetőségekkel kell dolgozni.

Mezőfi  Ferenc: Jó  a  kapcsolat  a  rendőrség  és  a  polgárőrség  között.  Jó  lenne  a
járőrtelefon újraélesztése.

Farkas Imre: Ez valóban jól működött, de a 112-es hívószámon keresztül kell mennie
jelzésnek.  Így  másodperceken  belül  megy  a  jelzés.  Bár  úgy  közvetlenebb  volt  a
kapcsolat. Így egységes a hívórendszer. 
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Gyóni  János:  A  létszám  hiányt  ismerjük.  Lakosság  hogyan  tudná  magát  jobban
megvédeni? Mert ez bizonytalanságot szül. Pontosan kellene tudni, mik a jogaink, és
mit tehetünk. Mert sokszor, lehet, hogy nincs bűncselekmény, de nem tartják be a
normát, és nem lehet velük mit kezdeni.
Önvédelmi fegyvert mikor használhat valaki?

Farkas  Imre:  Mindenki  úgy  értelmezi,  ahogy  akarja:  lakos,  bíró  stb.  Pontos
lehetőségeket kell nézni, szituációtól is függ.
Akinek van, az tudja, hogy mikor milyen körülmények között használhatja. Nehéz a
viselkedési  normák  megtartása.  A  BAGázs  is  csak  egy  réteggel  találkoznak,
mindenkire nem tudnak hatni.

Gyóni János: A BAGázs vezetője megígérte, hogy jelez a kábítószer kapcsán.

Farkas Imre: Mindenki minden tud, de ezek csak jelzések. Konkrétumokat soha nem
kapunk. Konkrét jelzésekből lett az elmúlt időszak nagy razziái: Kerepes, Kistarcsa,
Isaszeg, Tura.

Jamrik László: Kérdés még esetleg? 
Egy hónapja voltam a fórumon, ott is elmondtam, hogy köszönöm a rendőri ezred
jelenlétét. Számtalan esetben kértünk már segítséget, továbbra is igényt tartunk a 2 fő
KMB-ra.
Köszönöm a munkájukat, és továbbra is kérem!

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

45/2019. (VI. 20.) 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 2018. évi tevékenységéről szóló írásos és szóbeli beszámolóját

-------------------------------

2.) Beszámoló az Iglice Napközi Othonos Óvoda tevékenységéről.
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Labáthné  Gódor  Anna elmondta,  hogy  októberben  114  gyermek  volt  bent  az
intézményben, most 124-en vannak. A két és félévesek is kezdik az óvodát, akik más
gondozást igényelnek, de eddig jól megvalósult a beszoktatásuk. Fontos az óvodában
az értelmi, erkölcsi nevelés, az egészségre nevelés, de az igényességre is nevelik a
gyermekeket. Hagyományőrzésre nagy hangsúlyt helyeznek. Ez a programokon is
látszik: szüreti bál, adventi készülődés. Te szedd mozgalomban való részvétel, ovi
lagzi tavasszal. Ezeken a rendezvényeken sokszor részt vesznek a szülők, családok.
Sok segítséget kapnak az alapítványtól, szülőktől. 
SNI-s gyermekek ellátását az önkormányzat biztosítja.
Idén  33  beiratkozó  volt.  Jó  a  kapcsolat  a  szülőkkel,  az  intézményekkel,  és  az
önkormányzattal is. Megköszönte az önkormányzatnak a karácsonyi csomagokat, a
továbbképzési  lehetőségeket,  és  az  1  fő  felvételét.  Az  óvoda  nevelőtestülete  a
beszámolót elfogadta.

Deli József: 2,5 éves gyerekek, ez már tendencia?

Labáthné Gódor Anna: Nincs bölcsőde, ezért jöhetnek, ha van hely.

Katona Ervin: Beiratkozás hogy alakult?

Labáthné Gódor Anna: Azt vesszük észre, hogy pozitív irányba haladunk. 

Deli József: Kamerarendszer bevált?

Labáthné  Gódor  Anna:  Jól  működik,  nincs  atrocitás.  Biztonságot  ad,  hasznos
rendszer. 

Jamrik László: Vélemény, kérdés?
Mi  segítjük  az  óvoda  pedagógusokat.  Minden  műsoron  ott  vannak  az  ovisok
színvonalas előadással. Jó színvonalon működik az óvoda, köszönjük a munkájukat. 

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

46/2019. (VI. 20.) 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  Otthonos Óvoda 2018.  évi  szakmai  tevékenységéről  szóló  írásos  és
szóbeli beszámolóját.
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-------------------------------

3.) Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója

Maszlag  Gábor,  a  családsegítő  munkatársa  elmondta,  hogy  2  fő  lát  el  feladatot
Bagon. Egész települést lefedik, akár levélírás, gyerekek segítése. Legtöbb családdal a
telepről kell  foglalkozni.  Az elmúlt  időszakban több gyermek kerület  elhelyezésre
családokhoz. Hatalmas probléma a fiatalok körében a szer használat.  Sok kiskorú
volt már rehabilitáción, sajnos erre nincs jó módszer az országba. 
Jelzőrendszer  jól  működik,  hatósági  intézkedések történnek.  Bagon is  bevezetésre
kerül a szociális munkás a következő tanévtől. Ez remélhetőleg könnyebbé teszi a
munkánkat.

Gyóni János: Döbbenetes! Hány százalékát érinti a gyerekeknek?

Maszlag Gábor: Nem lehet megmondani. Dizájner drogot használnak, később lesz
káros hatása. Látványos a használata, de gyorsan kiürül. Mérni nem lehet, nincs rá
kimutatás. Az emberi szervezetből sem lehet kimutatni, de májkárosodás lehet.

Több kérdés nem érkezett.

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

47/2019. (VI. 20.) 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  2018.  évi  írásos  és
szóbeli szakmai beszámolóját elfogadta. 

-------------------------------
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6.) Iglice Napközi Othonos óvoda – villámvédelmének megtárgyalása

Jamrik  László:  Újabb  kiírás  van  a  faluprogramban.  Mi  3  dolgot  írtunk:  óvoda,
hivatal, II. sz. orvosi rendelő. 
Bizottságon  beszéltünk  róla.  Volt  katasztrófavédelmi  és  ÁNTSZ  ellenőrzés  is.
Pályázatba  ezeket  is  betehetnénk.  Intézkedési  terv  is  szükséges.  Várjunk  a
programra, vagy csináljuk meg?

Katona Ervin: Ezek nem akkora költségek, csináljuk meg. Pályázat vagy lesz, vagy
nem.

A Képviselő-testület 6 igen és 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta:

48/2019. (VI. 20.) 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  Iglice  Napközi
Otthonos  Óvodában  végzett, Pest  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság
Gödöllő  Katasztrófavédelmi  Kirendeltsége  ellenőrzése  során  feltárt
hiányosságainak  megszüntetésére  elfogadja  a  Deli-Vill  Kft.  árajánlatát,
538.163.-  Ft  (bruttó),  azaz  ötszázharmincnyolcezer-százhatvanhárom forint
összegben. 

-------------------------------

7.)  Iglice Napközi Othonos Óvoda – ÁNTSZ ellenerőzés megtárgyalása

Jamrik László: Bizottságon tárgyaltuk, intézkedési terv elkészítése a javaslat. Ezt 
fenn tartjuk?

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

49/2019. (VI. 20.) 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  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  Iglice  Napközi
Otthonos  Óvodában végzett, Pest  Megyei  Kormányhivatal  Gödöllői  Járási
Hivatala  Népegészségügyi  Osztályának  ellenőrzése  során  feltárt
hiányosságainak megszüntetésére intézkedési terv elkészítését javasolja. 

A  közegészségügyi  ellenőrzés  során  az  alábbi  hiányosságokat  állapították
meg:

o négy csoportszobában a padozat kopott, mozog, nem résmentes
o az 5. sz. csoportszoba vizesblokkjában a szellőzés nem megfelelő

-------------------------------

8.) Két ülés közötti tájékoztató

 Előző testületi ülés ismertetése 
 Civilszervezetek  kaptak  támogatást.  A  kisebbeknek  a  teljes  összeg  került

elutalásra, a nagyobbak a felét megkapták. 
 A házi orvosi pályázatra nincs jelentkező. A II. sz. orvosi rendelőben dr. Takács

Beatrix rendel. Pályázatot újra ki kell írni.
 DAKÖV tulajdonosi értekezleten vettem részt. 
 Menetrendi egyeztetésen vettem részt.
 90 éves korában köszöntöttük Pintér Mihálynét.
 Nepomuki Szent János szobor avatás volt május 19.-én Nagyon szép műsor

volt, több százan vettünk rajta részt. Köszönöm mindenki munkáját.
 Aszódi  Kistérség  Önkormányzatainak  Többcélú  Társulása  ülés  volt

zárszámadást fogadtunk el.
 Május 22.-én Szent Rita Karitász csoport 25 éves fennállását ünnepeltük.
 Május  26.-án  EU  parlamenti  választás  volt.  Köszönöm  a  résztvevőknek,  a

bizottságoknak. 
 50 db 120 l kukát vásároltunk
 Pedagógus napot tartottunk a Polgármesteri Hivatalba.
 Járási egyeztető fórumon vettem részt. dr. Mihály dandártábornok úr ígéretet

tett a készenléti rendőrök jelenlétére.
 Zagyvakörnyéki  Települési  Szilárdhulladék-gazdálkodás  Fejlesztése  Társulás

ülésén vettem részt
 4. Generációk napját tartották Aszódon, a nyugdíjasain vettek rajta részt. 
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 Óvodai záró ünnepély volt.
 Iskola gála műsora volt, egy hete, szombaton pedig ballagás.
 Játszótér pályázatot nyertünk, már árajánlatok bekérése megtörtént.
 Bölcsőde  pályázaton  nyertünk,  hivatalosan  még  nem  értesítettek  ki,  az

országgyűlési képviselőnk tájékoztatott. 
 Magyar Falu programban veszünk részt.

Falunapot tartunk a jövőhétvégén. Jó programok lesznek, várjuk Önöket.

-------------------------------

9.) Egyebek

Jamrik László:  Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése
Társulás múlt évi zárszámadási ülésén vettem részt. Ezt a társulási tagok képviselő-
testületének is el kell fogadni. A megküldött anyag alapján elfogadjuk? 

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

50/2019. (VI. 20.) 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  a
Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás
beszámolóját a 2018. gazdálkodási évről. 

-------------------------------

Jamrik László: Köszönöm a részvételt! Zárt ülés következik.

- k. m. f.-

Jamrik László Burghardtné Tóth Ilona
polgármester               jegyző


