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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár hivatalos helyiségében 2019.
szeptember 26.-án képviselő-testület közmeghallgatásán 

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. 

Napirendi pont:

1.) Polgármester és képviselő-testület tájékoztatója 2019. évről, és a 2014-2019. évi
ciklusról

2.) 2019. évi valamint a következő választási ciklus tervei
3.) Lakossági kérdésekre válasz

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

Jamrik  László tájékoztatta  a  jelenlévőket,  hogy  évente  1  alkalommal
közmeghallgatást  kell  tartani  a  képviselő-testületnek,  és  a  2019.  október  13.-ai
választások miatt kerül most megtartásra, a testület részéről. Beszámolt az elmúlt 5
évben  végzett  munkákról,  tevékenységekről.  Fizetési  kötelezettségekről,
pályázatokról. Azokról a nehézségekről, amikkel szembesülni kellett a testületnek, a
megoldandó feladatokról,  hiányosságok pótlásáról.  Valamint  azokról  a  sikerekről,
eredményekről, amit az elmúlt 5 évben végig lehetett vinni, illetve ami még sikeres
pályázat által kivitelezésre vár. Részletesen tájékoztatta a jelenlévőket a napi, illetve
rutinszerű vagy visszatérő  feladatok elvégzéséről.  Megköszönte az önkormányzat
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munkáját,  az  intézményekét,  a  polgármesteri  hivatalét,  a  civilszervezetekét,  az
egyházét, és vállalkozókét, és azokét, akik bármilyen módon segítették a testület és
az önkormányzat tevékenységét, vagy részt vettek a rendezvényeken. 

Ezután több hozzászólás érkezett a lakosság köréből. 

Katona András nem erre várt, úgy értelmezte, hogy eddig senki semmit nem csinált. 
A konténerszállítás költségeit sokallta. Kérdezte, hogy miért van 2 HVB? Valamint,
megjegyezte, hogy a környező települések mind fejlődtek, itt ami van az egyenlő a
nullával.

Jamrik László válaszában elmondta, hogy az elhangzottakat,  nem a hasából mondta.
A szomszéd fűje mindig zöldebb! Választási bizottsággal kapcsolatosan elmondta,
hogy a HVB mandátuma választási ciklusra szól.

Fenyvesi László a közbiztonság helyzetét kifogásolta, valamint a megépülő bölcsőde
48  férőhelyét,  mert  szerinte  ennyi  gyermek  nem  lesz  az  intézménybe.  Valamint
felhívta a figyelmet, az utak, járdák rossz állapotára.

Jamrik László elmondta, hogy KMB-s iroda került kialakításra, és KMB-t többször
kért, 2 főt. A bölcsőde férőhely kapcsán pedig készült előzetes felmérés a településen.

Dudás Mihályné elmondta,  hogy a KMB-t nem lehet soha elérni.  A temetőbe fél
kimenni egyedül, és javasolta, hogy biztonsági ember legyen jelen kint. Polgárőrség
mindent nem csinálhat. A bölcsőde fenntartásáról érdekelődött, hogy mennyibe fog
majd kerülni?

Jamrik  László tájékoztatta,  hogy  a  bölcsődébe  a  gyermekek  után  normatíva
finanszírozás lesz.

Török-Tóth Edina a Kinizsi utca vízátfolyójának javítását kérte, és az árok tisztítását.

Jamrik  László megígérte,  hogy  meg  lesz  csinálva  az  átfolyó,  de  az  árkot  a
lakosságnak kell rendben tartani az ingatlan előtt.

Aszódi  Ferenc egy általa  beadott ajánlott  levél  válaszára  vár,  és  a  Neumann-ház
kerítésének megcsinálását nehezményezte, és a csatorna hiányát, mert a víz ráfolyik a
faházra.

Haki Rezső Rudolf elmondta, hogy 1 éve jött Bagra, jó döntésnek tartja. Politizálni
nem kellene szerinte a közmeghallgatáson. A közbiztonság valóban nagyon rossz. Ő
rögtön beállt polgárőrnek, és elmondta, hogy azok, akik itt reklamálnak egyikük sem
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polgárőr, nem vesznek részt benne. Nem érti a sok negatív hozzászólást, a testületi
ülésre is belehet ülni, és tényeket kell közölni, nem vádaskodni kellene.

Jamrik  László megköszönte  a  részvételt.  Családi  nap  rendezvényre  hívta  a
lakosságot, ami nem pártgyűlés lesz. Önkormányzati rendezvény, ami pályázatból
valósul meg. Mindenkit szeretettel vár, és jó egészséget kívánt mindenkinek. 

- k. m. f.-

Jamrik László Burghardtné Tóth Ilona
polgármester               jegyző


