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JEGYZŐKÖNYV
Bag Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének
2019. augusztus 29.-ei RENDKÍVÜLI üléséről

Határozatok: 63 – 67.(VIII. 31.) számú
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében 2019. augusztus 29.-én
rendkívüli képviselő-testület 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 Henriett jegyzőkönyvvezető
Meghívottak:
Polgármester megnyitotta az ülést, köszöntötte a jelenlévőket. Megállapította, hogy a
testület határozatképes. Meghívó szerint ismertette a napirendi pontokat. Mezőfi
Ferenc képviselő kérte az egyebek napirendi pont felvételét, mely szintén a
választásokhoz kapcsolódik.
Napirendi pont:
1.) Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása
Előadó: Jamrik László polgármester
2.) Szavazatszámláló Bizottság tag választás
Előadó: Jamrik László polgármester
3.) Polgármester szabadság ütemtervének megtárgyalása
Előadó: Jamrik László polgármester
4.) Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) sz.
önkormányzati rendelet a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet
módosítása
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Előadó: Jamrik László polgármester
5.) Egyebek

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

1.) Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása
Burghardtné Tóth Ilona: Előterjesztést látták bizottság tárgyalta.
Mezőfi Ferenc: Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja a HVB tagjait.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
63/2019. (VIII. 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 Képviselő-testület az alábbiak szerint elfogadta a 2019-2024.
önkormányzati választási ciklusra a Helyi Választási Bizottságot:
Balázs Lászlóné
Leszák Lászlóné
Sára Tiborné
Seprős István
Szarvas Frigyes Róbert

Bag, Rózsa u. 12.
Bag, Árpád u. 25.
Bag, Szent András u. 98.
Bag, Rákóczi u. 7.
Bag, Jókai u. 24.

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

évi
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2.)

Szavazatszámláló Bizottság tag választás

Burghardtné Tóth Ilona: Előterjesztést látták bizottság tárgyalta.
Mezőfi Ferenc: Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
64/2019. (VIII. 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 Képviselő-testület a 2018.-2022. évi országgyűlési választási ciklusra (4/2018. (II.
15.) képviselő-testületi határozattal korábban elfogadva), - tagság lemondás miatt - az
alábbi tagot választja a szavazat számláló bizottságba:
Kustra Tamás János

Bag, Szent Imre u. 94.

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

3.) Polgármester szabadság ütemtervének megtárgyalása
Burghardtné Tóth Ilona: Kormányhivatal bekérése, tárgyalni kell.
Deli József: Nem erre kíváncsiak, hanem a ténylegesre.
Mezőfi Ferenc: Ez egy ütemterv, terv. A tényleges szabadságról dönthet majd a
testület, hogy kifizet-e vagy sem.
Burghardtné Tóth Ilona: Ki kell fizetni, nem eldönthető.
Mezőfi Ferenc: Ez időarányos?
Gyóni János: Mennyit tudsz kivenni? Mennyi van kivéve?
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Jamrik László: Semmit, addig még sok az elintéznivaló, pályázatok futnak.
Gyóni János: Ez egy ütemezés. Utólag hagyjuk jóvá?
Mezőfi Ferenc: Ezt eddig egy évben sem kellett. Szükségszerű ezt megszavazni?
Gyóni János: Én nem szavazok, ez értelmetlen.
Mezőfi Ferenc: Tartózkodok. Ez nem reális
Deli József: Ez már lefutott, ezt sérelmezni fogják. Ez rossz üzenet utólagosan a
választópolgároknak.
Burghardtné Tóth Ilona: Közigazgatási szünet volt, de akkor is be kellett jönni.

A Képviselő-testület 2 igen, 1 nem és 3 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
65/2019. (VIII. 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 Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el, a
polgármester 2019 évi szabadságának ütemezését.
Ütemezett napok: /2019.02-08.-02.22./ /02.25.-02.28/ /03.01-03.13./ /03.18.-03.20./ /
07.22.-07.26./ /08.05.-08.16./ /09.02-09.13./ /10.01.-10.11./ez összesen 59 nap.
Tárgyévi szabadság 30 nap áthozott: 29 nap.

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

-------------------------------
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4.) Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.)
sz. önkormányzati rendelet a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
rendelet módosítása

Burghardtné Tóth Ilona: Malom utcai árok ügye kapcsán, merült fel, hogy név
szerint nem közölhetjük a határozatokat. Ezért szükséges a módosítás, bizottság
tárgyalta.
Mezőfi Ferenc: Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.
A képviselő testület 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2019.( VIII. 29.)
önkormányzati rendelete, amely módosítja 3/2015. (IV. 30.) sz. önkormányzati
rendelet a Szervezeti és Működési Szabályzatról
III. fejezet az alábbiakra módosul:
A képviselő-testület működése
A közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok kezelése, hozzáférésének
biztosítása
A 38. § (5) bekezdése az alábbiakra módosul, kiegészül:
A közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok kezelése, hozzáférésének biztosítása
(5) A közérdekű adatok megismerésére irányuló igényt a települési önkormányzat
polgármesteri hivatalánál kell előterjeszteni a jegyzőnek címezve. A jegyző az igényt
megvizsgálja és intézkedik annak elutasítása vagy teljesítése iránt. Az adatot kezelő
szerv az igény tudomására jutását követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15
napon belül tesz annak eleget.
Az Info törvény alapján nyilatkoztatja az érintettet a személyes adatainak közzétételét
illetően, amennyiben az érintett ehhez nem járul hozzá, úgy a közvéleményt az adatok
anonimizálása mellett kell tájékoztatni
(6) Az igény elutasítására az Ákr. szabályait kell alkalmazni.
Ez a rendelet az elfogadását követő napon lép hatályba.

-------------------------------
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5.) Egyebek
Mezőfi Ferenc: bizottsági ülésen beszéltünk róla, hogy a választási jelölteknek
lehetőséget adunk bemutatkozásra, a művelődési házban és az újságban is.
Jamrik László: Térítésmentesen igénybe vehetik a művelődési házat, és az újságban
is lesz lehetőség bemutatkozni.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
66/2019. (VIII. 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 Önkormányzatának Képviselő-testülete térítésmentesen
biztosítja a 2019. évi önkormányzati választás, választási fórumaira a
művelődési ház nagytermét:


Polgármester jelölteknek és képviselői jelöltjei részére: 1 alkalommal 2
óra.



Egyéni jelöltek részére: 1 alkalommal 45 perc.

Az időpontok egyeztetése a művelődési ház igazgatójával történik.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: polgármester, jegyző, művelődési ház
______________________

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
67/2019. (VIII. 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:
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Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete térítésmentesen
biztosít a 2019. évi önkormányzati választás jelöltjei részére, a Bagi Hírlap
következő számában választási kampány felületet, bemutatkozási lehetőséget
az alábbiak szerint:


Polgármester jelölteknek és képviselői jelöltjei részére: 1 oldal.



Egyéni jelöltek részére: ¼ oldal.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: polgármester, jegyző
Jamrik László: Köszönöm a részvételt!

- k. m. f.-

Jamrik László
polgármester

Burghardtné Tóth Ilona
jegyző

