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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében 2020. szeptember 03-án
megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésén.

Jelen vannak: Palya Zoltán polgármester
Dr. Péter Mihály alpolgármester
Begidsán Ottó László képviselő
Bódi Szilárd képviselő

                  Katona Zoltánné képviselő
      Szendi-Bereczki Beáta képviselő

                  Volterné Jamrik Éva 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 pontot. 

Napirendi pontok:

1.) 2020. évi települési önkormányzatok szociális tüzelőanyag pályázat
Előadó: Palya Zoltán polgármester

2.) Magyar Falu Program - "Faluházak felújítása" című pályázat keretében, a Bagi
Polgármesteri  Hivatal  főépületének tetőfelújítása,  villámvédelme és  a hivatal
elektromos felújítása project megvalósítása
Előadó: Palya Zoltán polgármester

3.)  Magyar Falu Program -  "Óvodaépület  felújítása"  című pályázat keretében,  a
Bagi  Iglice  Napközi  Otthonos  Óvoda  tetőszerkezetének  felújítása  project
megvalósítása.

Előadó: Palya Zoltán polgármester

4.)  Bag  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a  7/2014.  (X.  02.)  a
szociális célú tűzifa juttatás rendjéről szóló rendelet módosítása
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Előadó: Palya Zoltán polgármester

5.) Bag nagyközség területére tervezett térfigyelő kamerák számára biztosítandó
vezeték nélküli hálózat kialakítása - eszközbeszerzés
Előadó: Palya Zoltán polgármester

6.) Bag nagyközség területére tervezett térfigyelő kamerák számára biztosítandó
vezeték nélküli hálózat kialakítása - kivitelezés
Előadó: Palya Zoltán polgármester

7.)  Bag  Nagyközség  Önkormányzatának  5/2003.  (IV.24.)  számú  rendelete  a
FOLYÉKONYHULLADÉKOK  ÉS  SZENNYVIZEK  ártalmatlanításáról  szóló
rendelet módosítása
Előadó: Palya Zoltán polgármester

8.)  Bursa Hungarica Felsőoktatási  Ösztöndíjpályázat 2020/21.  tanév csatlakozási
szándékának megtárgyalása
Előadó: Palya Zoltán polgármester

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

1.)   2020. évi települési önkormányzatok szociális tüzelőanyag pályázat

Palya Zoltán: Előzetesen beszéltünk már róla, pályázati feltelelek ismertek.

Szendi-Bereczki  Beáta:  Pályázatban  372  erdei  m3 mennyiség  került  igénylésre,
szállítási költsége 472 440 Ft a szociáliskeret terhére történik a kifizetés.

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

45/2020. (VIII. 28.) 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 belügyminiszter és az államháztartásért felelős miniszter által meghirdetett
pályázatra,  Magyarország  2020.  évi  központi  költségvetésről  szóló  2019.  évi
LXXI.  törvény  3.  melléklet  I.  8.  pont  szerinti  a  települési  önkormányzatok
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szociális tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatásra igényt nyújt be 372
erdei köbméter mennyiségre.

A kormányrendelet értelmében köbméterenként 1.000.- Ft + ÁFA szállítási díj
megfizetését  vállalja  önrészként,  melynek  összege:  472  440.-  Ft,  valamint  a
részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.

Az önrészt a 2020. évi költségvetéséből biztosítja, a szociális keret terhére.

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

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

2.)   Magyar Falu Program - "Faluházak felújítása" című pályázat keretében, a Bagi
Polgármesteri Hivatal főépületének tetőfelújítása, villámvédelme és a hivatal

elektromos felújítása project megvalósítása

Palya Zoltán: Bizottságok tárgyalták a Magyar Falu Program pályázati kiírásait. 

Szendi-Bereczki  Beáta:  Pénzügyi  Bizottság  tárgyalta,  100  %-os  támogatású  a
projekt, javasoljuk benyújtásra. 

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

46/2020. (IX. 03) 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  felhatalmazza  a
polgármestert,  hogy a Magyar Falu Program MFP-FHF/2020 jelű, "Faluházak
felújítása" című pályázat keretében, "Bagi Polgármesteri Hivatal főépületének
tetőfelújítása,  villámvédelme  és  a  hivatal  elektromos  felújítása"  címmel
pályázatot  adjon be,  a  2191 Bag,  Szent  Imre  u.  52.  (1.  és  2/2  hrsz.)  sz.  alatt
található, hivatal főépületének tetőszerkezetének felújítása,  valamint az egész
hivatalépület villámvédelmének kiépítése, és az elektromos felújítás elkezdése
tárgyában, és az ehhez szükséges szerződéseket aláírja.

A projekt teljes elszámolható költsége: 42.996.930.- Ft, a támogatás intenzitása:
100%.
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Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: polgármester, jegyző 

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

3.) Magyar Falu Program - "Óvodaépület felújítása" című pályázat keretében, a
Bagi Iglice Napközi Otthonos Óvoda tetőszerkezetének felújítása project

megvalósítása.

Szendi-Bereczki  Beáta:  Pénzügyi  Bizottság  tárgyalta,  100  %-os  támogatású  a
projekt, javasoljuk benyújtásra. 

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

47/2020. (IX. 03) 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  felhatalmazza  a
polgármestert,  hogy a Magyar Falu Program MFP-OEF/2020 jelű, "Óvodaépület
felújítása"  című  pályázat  keretében,  "Bagi  Iglice  Óvoda  tetőszerkezetének
felújítása" címmel pályázatot adjon be, a 2191 Bag, Sport u. 1. (130 hrsz.) sz. alatt
található,  Iglice  Napközi  Otthonos Óvoda tetőszerkezetének részleges  felújítása
tárgyában, és az ehhez szükséges szerződéseket aláírja. 

A projekt  teljes  elszámolható  költsége:  30.914.251.-  Ft,  a  támogatás  intenzitása:
100%.

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

-------------------------------
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4.) Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a 7/2014. (X. 02.) a
szociális célú tűzifa juttatás rendjéről szóló rendelet módosítása

Palya Zoltán: Jogi bizottság tárgyalta a módosítást.

Begidsán Ottó:  A módosítási  javaslatokat  elfogadjuk,  valamint  kérjük  a  bizottság
által meghatározott kiegészítést megtenni.

Palya Zoltán: A bizottság javasolta, hogy méltányossági alapon is megítélhető legyen
a tűzifa, amennyiben a megfelelő mennyiség rendelkezésre áll.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi rendelet módosítást hozta:

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2020. (IX. 03.) sz. rendelete, amely módosítja

7/2014. (X. 02.) a szociális célú tűzifa juttatás rendjéről szóló rendelet

5. §. 

(1)   A  benyújtott  kérelmek  elbírálásáról  Bag  Nagyközség  Önkormányzat
Szociális,  Egészségügyi,  Oktatási  és  Kulturális  Bizottsága a  benyújtási
határidőt követő ülésén egyedi határozattal dönt, természetbeni átmeneti segély
címén.
(2) A szociális célú tűzifa igénylésére irányuló kérelmek elbírálásának részletes
feltételei: (aki az alábbi körülménynek, feltételnek megfelel, vagy támogatásban
részesül, előnyt élvezzen) 

 aktív korúak ellátására jogosult
 időskorúak járadékában részesülő
 települési  támogatásban  részesülő,  különösen  lakásfenntartási

támogatásban részesülő
 halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család
 Fenti jogosultsági feltételeken túlmenően, amennyiben rendelkezésre áll

még  tűzifa  (mennyiségileg),  méltányossági  alapon  is  megítélhet  a
bizottság.

7. §

Amennyiben a jogosult az e rendelet alapján biztosított tűzifát értékesíti, vagy utólag
megállapításra kerül, hogy azt nem az arra jogosult igényelte és kapta, a támogatott
köteles az ingyenesen biztosított keménylombos tűzifa 15 000,- Ft/erdei m3 + ÁFA
díjjal,  lágylombos  fa  esetében  9  000.-  Ft/erdei  m3+ÁFA  díjjal  számolt  arányos
költségének visszafizetésére.
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-------------------------------

5.) Bag nagyközség területére tervezett térfigyelő kamerák számára biztosítandó
vezeték nélküli hálózat kialakítása - eszközbeszerzés

Palya Zoltán: Pénzügyi és jogi bizottság tárgyalta a szerződés tervezetet.

Szendi-Bereczki Beáta: Bizottság tárgyalta az eszközbeszerzést és a kivitelezést is.
Mind  a  két  esetben  maximum  összeghatárt  szabtunk  meg.,  eszközbeszerzésre
1 600 000 Ft-ot.

Dr. Péter Mihály: Ez csak tervezet? Ezekkel a feltételekkel, de módosítva lesz?

Palya Zoltán: A megismert eszközökre kérek felhatalmazást, ezekkel a feltételekkel
aláírhassam a szerződést. 

Szendi-Bereczki Beáta: Más tartalmú szerződésre, csak a peremfeltételek maradnak. 

Palya Zoltán:  Arra  adtok felhatalmazást,  hogy ezt  a  szerződést  más  összeggel,  a
megszabott  összeghatárig  megkössem  a  hálózati  eszközökre,  eszközök  tartalma
változhat.

Dr.  Péter  Mihály:  Végleges  tartalmú  szerződést  szoktunk  megszavazni.  Mi  a
szövegszerű javaslat erre? Mintaszerződés szerint bruttó 1 600 000 Ft összeghatárig
történik az eszközbeszerzés?

Palya  Zoltán:  Igen,  de  a  hálózati  eszközök beszerzésére,  és  azok  konfigurálására
maximum 1 600 000 Ft-ig. 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

48/2020. (IX. 03) 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  felhatalmazza  a
polgármestert,  hogy a Pénzügyi  Bizottság által  tárgyalt  mintaszerződés  szerint,
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maximum  bruttó  1 600 000  Ft  összeg  határig,  térfigyelő  kamerák  hálózat
kialakításának eszközbeszerzésére, valamint konfigurálására szerződést kössön. 
A megismert szerződésben, az eszközök tartalma, mennyisége, maximális összeg
bruttó 1 600 000 Ft, a többi pont változatlan tartalommal kerül megkötésre.

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

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

6.) Bag nagyközség területére tervezett térfigyelő kamerák számára biztosítandó
vezeték nélküli hálózat kialakítása - kivitelezés

Palya  Zoltán:  Pénzügyi  bizottság  tárgyalta  a  kivitelezésre  fordítható  maximális
összeget  is,  ami  400 000 Ft.  Sajnos,  nagyon nehézkesen kapok ajánlatot  a  COVID
miatt. 

Szendi-Bereczki Beáta: Egyik nélkül nem valósítható meg a másik nélkül.

Dr. Péter Mihály: De akkor miért tárgyaljuk? Mekkora összeg ez, 400 000 Ft? Ebben
dönthetsz Zoli, nem kell határozat.

Palya Zoltán: Keddre ígérték az ajánlatok beérkezését, de még délutánig nem értek
ide. Több hete küzdök a Telenorral is, ez az egész project több mint féléve húzódik.
Nagyon sok  függőség  van,  és  nem tudunk haladni.  A járvány miatt nagyon sok
hátrány ér minket. De szeretném még jó időben megvalósítani. 
Valóban elaprózhattam volna, de nem szerettem volna, hogy Ti ne tudjatok róla. 
Bruttó maximum 400 000 Ft-ig kötnék szerződést a kamera-hálózat kivitelezésére, ha
lesz megfelelő ajánlat, és a Telenor engedély is rendelkezésre áll. 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

49/2020. (IX. 03) 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  felhatalmazza  a
polgármestert,  hogy  a  Pénzügyi  Bizottság  által  tárgyalt  feltételek  szerint,
maximum  bruttó  400 000  Ft  összeg  határig,  térfigyelő  kamerák  hálózat
kialakításának kivitelezésére szerződést kössön, a beérkezett ajánlatok alapján, és
felhatalmazza annak aláírására.

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

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

7.) Bag Nagyközség Önkormányzatának 5/2003. (IV.24.) számú rendelete a
FOLYÉKONYHULLADÉKOK ÉS SZENNYVIZEK ártalmatlanításáról szóló

rendelet módosítása

Palya Zoltán: Februárban kötött DAKÖV szerződés miatt, rendelet módosítását kell
végrehajtani. De nem módosítás történt, hanem egy új rendeletet terjesztettünk be a
bizottság, és testület elé.

Begidsán  Ottó: Jogi  és  Ügyrendi  Bizottság  tárgyalta  az  új  rendelet  tervezetet,  és
javasolja a régi hatályon kívül helyezését, valamint az új elfogadását.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi rendelet alkotta:

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2020. (IX. 03.) sz. rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz

begyűjtéséről

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

8.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2020/21. tanév csatlakozási
szándékának megtárgyalása

Palya Zoltán:  Ismert a testület előtt, hogy miről szól a Bursa Hungarica pályázat.
Jelen esetben a csatlakozási szándékunkról kell döntenünk, hogy részt vehessünk a
programban. 
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Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

50/2020. (IX. 03) 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  2020./2021.  tanévi  Bursa
Hungarica ösztöndíj pályázathoz.

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

k m f
Palya Zoltán Burghardtné Tóth Ilona
polgármester              jegyző


