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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében 2019. szeptember 26.-án
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: Bognár Anita – előadó
Benedek Miklós – előadó
Szásziné Győri Éva – igazgató
Katona Hargita – igazgató
Labáthné Gódor Anna - intézményvezető

Polgármester megnyitotta az ülést, köszöntötte a jelenlévőket. Megállapította, hogy a
testület határozatképes. Meghívó szerint ismertette a napirendi pontokat. 

Napirendi pont:

1.) Pest  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  Gödöllői  Katasztrófavédelmi
kirendeltségének 2018. évi szakmai beszámolója
Előadó: Ürmösi Károly tű. alezredes

2.) Bagi Arany János Általános Iskola 2018. évi szakmai tájékoztatója
Előadó: Szásziné Győri Éva igazgató

3.) Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi szakmai beszámolója
Előadó: Katona Hargita igazgató

4.) Iglice Napközi Otthonos Óvoda 2019/20. évi munkatervének megtárgyalása
Előadó: Labáthné Gódor Anna intézményvezető
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5.) Bag Nagyközség Önkormányzatának és intézményeinek 1/2019. (II.21.) 2019. évi
költségvetésről szóló rendelet módosítása
Előadó: Jamrik László polgármester

6.) Bag  Nagyközség  Önkormányzatának  és  intézményeinek  2019.  I.  féléves
pénzügyi beszámolójának megtárgyalása

Előadó: Jamrik László polgármester

7.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2019/20. tanév csatlakozási 
szándékának megtárgyalása

Előadó: Jamrik László polgármester

8.)  DAKÖV Kft.  Gördülő Fejlesztési  Terv 2018.-2032.  időtávra szóló Beruházási
Tervrész megtárgyalása
 Előadó: Jamrik László polgármester

9.) DAKÖV Kft. Gördülő Fejlesztési Terv 2018.-2032. időtávra szóló Felújítási és
Pótlási Tervrész megtárgyalása

 Előadó: Jamrik László polgármester

10.) NIF  Zrt  megkeresése  karbantartási  munka  elvégzésére,  vasútfejlesztés
kapcsán - Breda-patak medertisztítására

 Előadó: Jamrik László polgármester

11.)  Bag Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testületének  9/2016.  (VI.  16.)  sz.
rendelete, amely módosítja 12/2012. (VII. 05.) a települési környezet védelméről,
szilárd  hulladékkal  kapcsolatos  hulladékkezelésről"  szóló,  azaz  a
kerítésrendelet módosítása
Előadó: Jamrik László polgármester

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

13.) Egyebek

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

1.)   Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Gödöllői Katasztrófavédelmi
kirendeltségének 2018. évi szakmai beszámolója
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Jamrik  László: Bizottság  tárgyalta  már  korábban  a  beszámolót.  Meghívtuk  a
Katasztrófavédelem munkatársát, de emailben jeleztek, hogy nem tudnak részt venni
a mai ülésen. Kérem a JÜK Bizottság elnökét, hogy mondja el a bizottság döntését.

Mezőfi  Ferenc: A  bizottság  tárgyalta  a  beszámolót,  és  elfogadásra  javasolja  a
testületnek.

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

70/2019. (IX. 26.) 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
Katasztrófavédelmi  Kirendeltségének  2018.  évi  tevékenységéről  szóló  írásos
beszámolót.

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

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

2.) Bagi Arany János Általános Iskola 2018. évi szakmai tájékoztatója

Szásziné Győri Éva megköszönte a meghívást. Elmondta, hogy Sima István távozása
érzékenyen érintette az iskolát, de megoldották az énekórákat. Bevezetésre került a
Kréta, az elektronikus napló. Jó a kapcsolat a szülőkkel, lehet rájuk számítani, kivéve
egy bizonyos településrészén élőket. Működik a tréningszoba, szakkör keretéten népi
táncórát tart a Rajkó Tálentum. Kávészünet zenekar megzenésített verseket adott elő
egy alkalommal ez előző tanévben. Egy fegyelmi tárgyalásra is sor került. Nyugodt
tanévet zártak júniusban.

Katona Ervin: A bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.
 

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

71/2019. (IX. 26.) 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  elfogadta  a  Bagi  Arany
János Általános Iskola 2018. évi szakmai tevékenységéről szóló írásos és szóbeli
tájékoztatóját.

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

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

3.) Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi szakmai beszámolója

Katona  Hargita elmondta,  hogy  a  bizottság  tárgyalta  a  beszámolót,  nem kívánja
kiegészíteni az írásos anyagot. Akik érdeklődik az intézmény iránt, az úgy is tudja,
hogy  mi  a  helyzet,  hogyan  működik  az  intézmény.  Köszöni  szépen  az  elmúlt
időszakot.

Katona Ervin: Bizottság tárgyalta elfogadásra javasolja.

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

72/2019. (IX. 26.) 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 2018. évi szakmai beszámolójáról szóló írásos és
szóbeli beszámolóját.

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

4.) Iglice Napközi Otthonos Óvoda 2019/20. évi munkatervének megtárgyalása

Labáthné Gódor Anna a munkatervvel kapcsolatban elmondta, hogy folyamatos a
beiratkozás,  és  májusra  130  fő  lesz  a  gyerek  létszám.  Majd  néhány  mondatban
ismertette a programot.

Katona Ervin: Bizottság tárgyalta a munkatervet, elfogadásra javasolja. 

Napirendi  pont: Iglice  Napközi  Otthonos  Óvoda  2019/20.  évi  munkatervének
megtárgyalása

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

73/2019. (IX. 26.) 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 2019/20. évi munkatervét.

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

Jamrik László: Mind a három intézmény beszámolóját megismertük. Bár az iskola
már  nem  tartozik  hozzánk,  de  ezután  is  megfogjuk  hallgatni  a  tájékoztatást.
Köszönjük  a  munkájukat.  Van  előrelépés,  fejlődés  ezt  tapasztaljuk.  Minden
rendezvényen egy részt  vesznek a  gyerekek.  Köszönöm és  jó  egészséget  kívánok
mindenkinek. 

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

5.)  Bag  Nagyközség  Önkormányzatának  és  intézményeinek  1/2019.  (II.21.)
2019. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása

Bognár Anita: Nem történt változás amióta bizottság tárgyalta.
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Sima  József:  Bizottság  tárgyalta  elfogadásra  javasolja.  A  kiadási  és  bevételi
főösszeget  megemeli  1 364 871 Ft  pótelőirányzattal,  így az előirányzati  főösszegek
611 272 651 Ft.

Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

Bag Nagyközség Önkormányzatának
6/2019. (IX.26.) számú rendelete, amely módosítja az

1/2019. (II.21.) számú Rendeletét

1. §

    2019. január 01. és június 30. között pótelőirányzatként biztosított normatívák és
egyéb felhalmozási bevételből az 1/2019. (II.21.)  számú költségvetési rendelet 2.
paragrafusában megállapított

kiadási főösszeget 1 364 871 Ft-tal
bevételi főösszeget 1 364 871 Ft-tal

a képviselő testület megemeli, így a módosított

kiadási főösszegét 611 272 651 Ft-ban,
  melyből: működési:               598 846 159 Ft

felhalmozási:               12 426 492 Ft

bevételi főösszegét 611 272 651 Ft-ban,
  melyből: működési:                611 272 651 Ft
         felhalmozási                          0 Ft

állapítja meg.

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

6.)  Bag  Nagyközség  Önkormányzatának  és  intézményeinek  2019.  I.  féléves
pénzügyi beszámolójának megtárgyalása

Bognár  Anita:  Ebben  az  anyagban  nem  történt  változás,  átadom  a  szót  Sima
Józsefnek pénzügyi bizottság elnökének.

Sima József: Bizottság tárgyalta az I. félévi beszámolót. A kiadásokat 283 521 896 Ft-
ban, a bevételt 326 301 640 Ft-ban hagyja jóvá a teljesítésekben.
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

74/2019. (IX. 26.) 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  2019.  I.  félévi  összesített  kiadások
főösszegét  a  1.  sz.  melléklet  szerinti  bontásban  283  521  896  Ft  összegben,
melyből 
- működési célú kiadás 178 172 605 Ft
- felhalmozási célú kiadás 3 852 172 Ft 
- finanszírozási célú kiadás 101 497 119 Ft-tal fogadja el.

B. Bag Nagyközség Önkormányzata 2019. I. félévi összesített bevételeinek
főösszegét  az  1.  sz.  melléklet  szerinti  bontásban  326  301  640  Ft  összegben,
melyből
- működési célú bevétel 197 167 117 Ft
- felhalmozási bevétel 0 Ft
- finanszírozási bevétel 129 134 523 Ft-tal hagyja jóvá.

C. Bag  Nagyközség  költségvetési  szerveinek  kiemelt  előirányzatainak
alakulását a 1/a-1/d. sz. melléklet szerinti bontásban fogadja el. 

D. Bag  Nagyközség  Önkormányzatának  felhalmozási  célú  kiadásainak
összegét az 2. sz. melléklet alapján hagyja jóvá.

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

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

7.)  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Ösztöndíjpályázat  2019/20.  tanév
csatlakozási szándékának megtárgyalása

Burghardtné Tóth Ilona: Pályázati kiírás megjelent, szeptemberben kell csatlakozási 
szándékról dönteni, mint ahogy már évek óta mindig.
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Jamrik László: Folyamatosan részt vett benne az Önkormányzat. Idén közel 10 fő 
támogatását tudtuk biztosítani.

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

75/2019. (IX. 26.) 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  Önkormányzata  csatlakozik  a  2019./2020.  tanévi  Bursa
Hungarica ösztöndíj pályázathoz.

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

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

8.) DAKÖV Kft. Gördülő Fejlesztési Terv 2018.-2032. időtávra szóló Beruházási
Tervrész megtárgyalása

Benedek Miklós:  2 évente szükséges a felülvizsgálati terv. 15 évre szól.  Bizottság
tárgyalta a DAKÖV Kft által megküldött anyagot. 3 határozatot szükséges hozni. 

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

76/2019. (IX. 26.) 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  megbízza a víziközmű
szolgáltató  DAKÖV  Kft.-t  a  BGHVGY-SZV  víziközmű  rendszer  GFT
felújítási és pótlási, valamint beruházási tervrészének elkészítésével.
A  Képviselő-testület  tudomásul  veszi,  hogy  a  beruházási  tervrész
elkészítésének  költsége  az  önkormányzatot  terheli,  de  ezt  a  költséget  -  a
bérleti díj terhére - üzemeltetőként a DAKÖV Kft. átvállalja.
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Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: polgármester, jegyző

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

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

77/2019. (IX. 26.) 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  DAKÖV  Kft.  által
készített,  Bag  és  Hévízgyörk  Szennyvízelvezető  Rendszer megnevezésű,
BGHVGY-SZV rövid kódú, 22-09131-1-002-00-03 MEKH azonosító kódú, Bag
Nagyközség  Önkormányzatának  ellátási  felelősségben  lévő  víziközmű
rendszer  2020-2034  évekre  kiterjedő  -  a  határozat  mellékleteként  csatolt  -
Gördülő  Fejlesztési  Terv  Beruházási  Tervrészét véleményeltérés  nélkül
jóváhagyja

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

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

9.) DAKÖV Kft. Gördülő Fejlesztési Terv 2018.-2032. időtávra szóló Felújítási
és Pótlási Tervrész megtárgyalása

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

78/2019. (IX. 26.) 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  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  DAKÖV  Kft.  által
készített,  Bag  és  Hévízgyörk  Szennyvízelvezető  Rendszermegnevezésű,
BGHVGY-SZV rövid  kódú,
22-09131-1-002-00-03  MEKH  azonosító  kódú,  Bag  Nagyközség
Önkormányzatának ellátási  felelősségben lévő víziközmű rendszer  2020-2034
évekre kiterjedő - a határozat mellékleteként csatolt - Gördülő Fejlesztési Terv
Felújítási és Pótlási Tervrészét véleményeltérés nélkül jóváhagyja

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

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

10.)  NIF  Zrt  megkeresése  karbantartási  munka  elvégzésére,  vasútfejlesztés
kapcsán - Breda-patak medertisztítására

Benedek Miklós: Rákos-Hatvan vasútvonal kiemelt beruházás kapcsán merült fel az
a vízelvezető árkok kialakítása. A NIF Zrt Breda- pataknak hívja azt a 660 folyóméter
hosszú patakot, melynek a medrét ki kell takarítani. Megpróbálunk erre vállalkozót
találni és tájékoztatjuk a NIF Zrt-t.

Sima József: pénzügyi bizottság tárgyalta és javasolja a döntést elfogadni.

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

79/2019. (IX. 26.) 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 Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztő  Zrt.  (NIF  Zrt.),  hivatkozva  az  Egyes  közlekedésfejlesztési  projektekkel
összefüggő  közigazgatási  hatósági  ügyek  nemzetgazdasági  szempontból  kiemelt
jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012.
(XII.  6.)  Korm.  rendeletre,  megkereste  önkormányzatunkat  az  1/1  tulajdoni
hányadban Bag Nagyközség tulajdonában lévő, kivett csatorna besorolású, Bag
külterület 0211/6 és 0211/3 hrsz. ingatlanjaink, azaz az Aszód és Bag határában
lévő, ún. Breda-patak mederszakaszainak alvízi oldalán a meder-karbantartási
munkák elvégzésére.  A NIF Zrt.  levelében kifejti,  hogy a munka elvégzésére
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azért van szükség, mert a hidrológiai számítás szerint csak a kitakarított meder
képes elvezetni a vasúti pályatest e szakaszán összegyűlő csapadékvizet.

A  Képviselő-testület  vállalkozót  keres,  és  kér  fel  a  feladat  kivitelezésére,
melyről tájékoztatja a NIF Zrt.-t. 

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

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

11.) Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (VI. 16.) sz.
rendelete, amely módosítja 12/2012. (VII. 05.) a települési környezet védelméről,
szilárd  hulladékkal  kapcsolatos  hulladékkezelésről"  szóló,  azaz  a
kerítésrendelet módosítása

Burghardtné Tóth Ilona:  Rendelet  10 §.  (1) bek. módosul.  A bizottság tárgyalta a
módosítást, ami eddig a kerítés maximum magassága 1,6 m volt, ezt javasolja 2,5 m-
re emelni. Ez az OTÉK-ban úgy szerepelt, hogy 2,5 m. Áprilisban ezt az OTÉK kivette
és  rábízta  az  önkormányzatokra,  hogy  helyi  szinten  szabályozza.  Kiegészítés  a
rendeletben:  ettől  eltérni  csak  a  képviselő-testületnek  benyújtott  külön  kérelem
alapján lehet.

Mezőfi Ferenc: JÜK bizottság tárgyalta, egyhangúan elfogadta.

Képviselő-testület 6 igen és 1 nem szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

Bag Nagyközség Önkormányzatának
7/2019.( IX. 26.) önkormányzati rendelete,

amely módosítja 6/2009. (III. 26.) sz. önkormányzati rendelet
a települési környezet védelméről, szilárd hulladékkal kapcsolatos

hulladékkezelésről

Bag Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete az alábbiakra módosítja a
"Bag Nagyközség Önkormányzat  Képviselő-testületének 6/2009. (III.  26.)  sz.  rendeletét,  a
települési  környezet  védelméről,  szilárd  hulladékkal  kapcsolatos  hulladékkezelésről"  szóló
rendeletét:
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10 § (1) bekezdése kiegészül az alábbiakkal:

A  belterületi  ingatlant  a  tulajdonosnak  kötelessége  körbekeríteni  a  saját
telekhatárán. A kerítés minimális magassága: 1,0 m; maximális magassága: 2,5
m.  Ettől  eltérni  csak  a  Képviselő-testülethez  benyújtott,  és  a  testület  által
elfogadott külön kérelem alapján lehet.
Állattartás  esetén  a  kerítés  anyagának a  terepszinttől  legalább  30  cm magas
betonalappal ellátott drót, keményfa, vagy vasnak kell lennie, és ilyen kerítéssel
kell  az ingatlan tulajdonosának az ingatlanát körbekerítenie -  az utcafronton
szembeállva az ingatlannal,  az  ingatlan előtti,  az  ingatlan jobb oldalán,  és  a
hátsó  részén  (amennyiben  a  hátsó  rész  összeér  másik  ingatlannal,  úgy
megegyezés tárgya).

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

12.) Két ülés közötti tájékoztató

 Előző testületi ülés ismertetése
 Falunap volt júniusba, díjakat, elismeréseket adtunk át
 Vasutas nap volt Turán, amin részt vettem, és támogattuk.
 Nyári táborok voltak a településen
 Augusztus 20. ünnepély volt
 II. sz. orvosi rendelőre pályázatot nyertünk 30 m Ft értékben, közbeszerzési

eljárás megkezdődött
 2019. augusztus 29.-én rendkívüli ülésen megválasztottuk a HVB-t
 256 m3 tűzifa vásárlásához nyertünk pályázatot
 Szeptember 7.-én nyugdíjas találkozó volt Bagon, Alpolgármesterrel vettünk

rajta részt.
 Több falunapi rendezvényen vettem részt a nyáron
 Galga-menti Önkormányzatok Társulási ülésén vettem részt.
 Mart  aszfalt  került  a  Szentlászlói  út  végébe,  jó  lenne  a  Liget  utcát  is

megteríteni, amire kaptunk is ígéretet a vasúttól, de eddig nem lett meg.
 Nagyvölgyi árok beszántásra került, emiatt a Béke utcát többször is elöntötte a

víz, ki kell takarítani az árkot

Jamrik  László:  Itt  ebbe  a  körbe  már  nem fogunk  találkozni,  2  hét  múlva  lesz  a
választás. Nagyon köszönöm a munkákat. Párt ideológiák nem kerültek elő, ennek
örülök. Haladtunk előre,  sok teher volt,  amit megoldottunk. Nem sok testület lett
volna alkalmas arra, amit mi itt végig vittünk. Pl. geotermikus fűtés
Kifizetési kötelezettségek voltak, bíróságra kellet járni. Köszönöm a testület minden
tagjának a munkát.
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Nem  voltak  intézményvezetők,  védőnők,  de  rendeztük.  Ezek  óriási  sikerek.
Rendőrég  se  volt,  nem  volt  KMB-s.  Kialakítottuk  a  KMB-s  irodát,  segítjük  a
polgárőrséget, civilszervezeteket támogatjuk, szükség van rájuk. KMB-snek lakhatást
biztosítunk, polgárőrségnek pályázat útján autót szereztünk. Nem voltak tervek, csak
látványtervek,  nem  kiviteliek.  Lakásépítéshez,  felújításhoz  támogatást  adunk  a
fiataloknak.  Játszótér  és  bölcsőde  volt  a  programunkban.  Játszótér  megvalósult,
bölcsőde pályázatunk sikeres, de ez több lépcsőbe jutott erre a szintre. 380 millió Ft-
os  pályázatot  nyertünk,  ezt  hamarosan  megépítjük.  Posta  is  megépült  ebben  az
időszakban, és a körforgalom is 2015.-ben valósult meg.
Biztosítottuk  az  összes  jelölt  részére,  hogy  bemutatkozzon  az  újságba.  Az  újság
színes,  színvonalas. Meghívókat is színesbe küldjük ki a lakosoknak. Ez a testület
megállta a helyét. 
Közmeghallgatás lesz ma, családi nap lesz vasárnap. Várjuk Önöket! Köszönöm a
Galga  Televízió  nézőinek  és  munkatársainak  és  nagyon  jó  egészséget  kívánok
mindenkinek.

Jamrik  László:  Köszönöm  a  részvételt!  Zárt  ülés  következik,  utána  pedig
közmeghallgatás.

- k. m. f.-

Jamrik László Burghardtné Tóth Ilona
polgármester               jegyző


