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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében 2020. szeptember 24-én
megtartott 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: Bognár Anita előadó

Polgármester megnyitotta az ülést, köszöntötte a jelenlévőket. Megállapította, hogy a
testület  határozatképes.  Meghívó  szerint  ismertette  a  napirendi  pontot,  8-as  nem
kerül tárgyalásra a mai napon.

Napirendi pontok:

1.)  Bag  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testületének  1/2020.  (II.  13.)
rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Palya Zoltán polgármester

2.)  Bag  Nagyközség  Önkormányzatának  és  intézményeinek  2020.  I.  féléves
pénzügyi beszámolójának megtárgyalása
Előadó: Palya Zoltán polgármester

3.) Bag Nagyközség Önkormányzatának 2019-2024. évi gazdasági programja
Előadó: Palya Zoltán polgármester

4.)  Bag  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testületének  11/2018.(XI.  29.)
önkormányzati  rendelete,  az  állattartás  helyi  szabályairól  szóló  rendelet
módosítása
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Előadó: Palya Zoltán polgármester

5.)  Bag  Nagyközség  Önkormányzat  képviselő-testületének  2/2015.  (II.16.)
önkormányzati  rendelete  a  pénzbeli  és  természetben  nyújtott  szociális  és
egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelet módosítása
Előadó: Palya Zoltán polgármester

6.)  Bag  Nagyközség  Önkormányzatának  3/2015.  (IV.  30.)  sz.  a  Szervezeti  és
Működési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Palya Zoltán polgármester

7.)  Bagi  Polgármesteri  Hivatal  4/2015.  (IV.  30.)  sz.  a  Szervezeti  és  Működési
Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Palya Zoltán polgármester

8.)  Aszód, Bag, Domony, Hévízgyörk, Iklad, Kartal és Verseg települések között
Együttműködési  megállapodás  megkötéséről,  központi  orvosi  ügyelet
fenntartása tárgyában
Előadó: Palya Zoltán polgármester

9.) Belső ellenőrzés 2019. évi összefoglaló jelentés elfogadásának megtárgyalása
Előadó: Palya Zoltán polgármester

10.)  Bag  Nagyközség  Önkormányzat  16/2011.  (XII.15.).  sz.  Bag  Nagyközség
területén 2012. évre meghatározott csatorna használati díjakról szóló rendeletét
hatályon kívül helyezése
Előadó: Palya Zoltán polgármester

11.)  Bag  Nagyközség  Önkormányzat  15/2011.  (XII.15.).  sz.  Bag  Nagyközség
területén  2012.  évre  meghatározott  víz  használati  díjakról  szóló  rendeletét
hatályon kívül helyezése
Előadó: Palya Zoltán polgármester

12.)  Bag Nagyközség Önkormányzat 12/2005. (XI.24.). sz. Elektronikus ügyintézés
kizárásáról szóló rendeletét hatályon kívül helyezése
Előadó: Palya Zoltán polgármester

13.)  „Babazászlós”  felhívás  –  Három  Királyfi  Három  Királylány  Mozgalom
keretében
Előadó: Palya Zoltán polgármester

14.) Két ülés közötti tájékoztató
Előadó: Palya Zoltán polgármester
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15.) Egyebek

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

1.)   Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (II. 13.) rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítása

Palya Zoltán: Megkérem a bizottságok elnökeit, hogy ismertessék javaslatukat.
Begidsán Ottó: Bizottság tárgyalta a rendeletet, elfogadásra javasolja

Szendi-Bereczki  Beáta:  Pénzügyi  bizottság  is  tárgyalta,  3  igen  szavazattal
elfogadásra javasolja.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2020. (IX. 24.) sz. rendelete, amely módosítja az

1/2020. (II.13.) számú Bag NKÖ költségvetési rendeletét

1. §

2020.  január  01.  és  június  30.  között pótelőirányzatként  biztosított  normatívák  és
egyéb felhalmozási bevételből az 1/2020. (II.13.)  számú költségvetési rendelet 2.
paragrafusában megállapított

kiadási főösszeget 10 448 722 Ft-tal
bevételi főösszeget 10 448 722 Ft-tal

a képviselő testület megemeli, így a módosított

kiadási főösszegét 1 038 920 679 Ft-ban,
  melyből: működési:                              636 530 504 Ft

felhalmozási:                           402 390 175 Ft

bevételi főösszegét 1 038 920 679 Ft-ban,
  melyből: működési:                            1 038 920 679 Ft
         felhalmozási                                     0 Ft

állapítja meg.

2. §
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Az Önkormányzat és intézményei módosítás utáni előirányzatát az 2020.évi I. 
félévi beszámoló mellékletének adatai tartalmazzák.

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

2.)    Bag Nagyközség Önkormányzatának és intézményeinek 2020. I. féléves pénzügyi
beszámolójának megtárgyalása

Szendi-Bereczki  Beáta:  Pénzügyi  Bizottság  tárgyalta  a  beszámolót  elfogadásra
javasolja: kiadásokat 287 396 996 Ft-ban, a bevételeket: 740 826 036 Ft-ban állapítja
meg. Az intézményi beszámolót és az egyebeket, a mellékletek tartalmazzák.

Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

51/2020. (IX. 24) 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  2020.  I.  félév  összesített  kiadások
főösszegét a 1. sz. melléklet szerinti bontásban 287 396 996 Ft összegben,
melyből 

- működési célú kiadás 179 299 847 Ft
- felhalmozási célú kiadás 12 847 077 Ft 
- finanszírozási célú kiadás 95 250 072 Ft-tal fogadja el.

B. Bag  Nagyközség  Önkormányzata  2020.  I.  félév  összesített  bevételeinek
főösszegét az 1. sz. melléklet szerinti bontásban 740 826 036 Ft összegben,
melyből

- működési célú bevétel 198 413 732 Ft
- felhalmozási bevétel 0 Ft
- finanszírozási bevétel 542 412 304 Ft-tal hagyja jóvá.

C. Bag  Nagyközség  költségvetési  szerveinek  kiemelt  előirányzatainak
alakulását a 1/a-1/d. sz. melléklet szerinti bontásban fogadja el. 
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D. Bag  Nagyközség  Önkormányzatának  felhalmozási  célú  kiadásainak
összegét az 2. sz. melléklet alapján hagyja jóvá.

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

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

3.) Bag Nagyközség Önkormányzatának 2019-2024. évi gazdasági programja

Palya  Zoltán:  JÜB  tárgyalta  és  kiegészítette.  A  fejlesztési  elképzelések  a
legfontosabbak, mint ahogy az előterjesztés is tartalmazza. 

Begidsán Ottó: A bizottság a kiegészítésekkel elfogadásra javasolja. 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

52/2020. (IX. 24) 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  Bag  Nagyközség
Önkormányzat 2019-2024. évi gazdasági programját megalkotta.

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

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

4.) Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2018.(XI. 29.)
önkormányzati rendelete, az állattartás helyi szabályairól szóló rendelet

módosítása
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Palya Zoltán: Jogi bizottság tárgyalta a rendelet módosítást, mert a egyik pontja nem
volt összhangban a törvénnyel. 

Begidsán  Ottó:  A  módosítási  javaslatokat  elfogadjuk,  képviselő-testületnek
elfogadásra javasoljuk. 

Dr. Péter Mihály: Még mindig nem szerepel benne minden, amit megbeszéltünk.

Burghardtné Tóth Ilona: Szellőztetést megnéztem, törvény miatt nem lehet

Palya  Zoltán:  A  bizottság  javaslata,  mi  jegyzőkönyvbe  került,  az  kerül  most
elfogadásra.

Az  állat  tulajdonosa  az  állati  tetemet  köteles  a  mindenkor  hatályos
Állategészségügyi Szabályzatban megfogalmazottaknak megfelelően kezelni.

 A község területén kertes családi házaknál ebek oly módon tarthatóak, hogy az
állattartónak gondoskodni kell  arról, hogy az ebek szükségtelen ugatással ne
zavarják a szomszédos ingatlanok nyugalmát.

 Az állattartó köteles gondoskodni, hogy az eb közterületre felügyelet nélkül ne
juthasson ki. Közterületen ebet csak pórázon szabad vezetni. Közterületen ebet
csak olyan személy vezethet, aki az eb irányítására, kezelésére és féken tartására
képes. Játszóterek területére ebet bevinni pórázon vezetve is tilos. 

12. §. (9) Bekezdése törlésre került. 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi rendelet módosítást alkotta:

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2020. (IX. 24.) sz. rendelete, amely módosítja

11/2018. (XI. 29.) az állattartás helyi szabályairól szóló rendeletét

10. §. (1) bekezdése az alábbi szerint módosul:

(1)  Az  állat  tulajdonosa  az  állati  tetemet  köteles  a  mindenkor  hatályos
Állategészségügyi Szabályzatban megfogalmazottaknak megfelelően kezelni.

11. §. (2) bekezdése az alábbi szerint módosul:

(2) A község területén kertes családi házaknál ebek oly módon tarthatóak, hogy
az állattartónak gondoskodni kell arról, hogy az ebek szükségtelen ugatással ne
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zavarják a szomszédos ingatlanok nyugalmát.

12. §. (4) bekezdése az alábbi szerint módosul:

(4) Az állattartó köteles gondoskodni, hogy az eb közterületre felügyelet nélkül
ne juthasson ki. Közterületen ebet csak pórázon szabad vezetni. Közterületen
ebet csak olyan személy vezethet,  aki az eb irányítására,  kezelésére és féken
tartására képes. Játszóterek területére ebet bevinni pórázon vezetve is tilos. 

12. §. (9) Bekezdése törlésre került. 

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

5.) Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.)
önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes

személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelet módosítása

Palya Zoltán: Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta.

Dr.  Péter  Mihály:  Belekerült  az  iskolakezdési  támogatás,  a  méltányossági
elbírálások,  valamint  megemeltük  az  öregségi  nyugdíjhoz  kapcsolódó  %-os
összeghatárt.

Begidsán Ottó: Az említett módosításokkal együtt, javasoljuk elfogadni.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi rendelet módosítást alkotta:

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének10/2020. (IX. 24.) sz.
rendelete, amely módosítja2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete 

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást
nyújtó ellátásokról

Bevezető rész az alábbiak szerint módosul:
Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993.  évi  III.  törvény 4/A.  §-a,  valamint a  2011.  évi  XXXIX.  tv.  13.§.  (Mötv.)
alapján  a  következő  rendeletet  alkotja.  A  Mötv.  41.§.(1)  bekezdés  3./  pontja
alapján  a  Képviselő  testület  átruházza  döntési  jogkörét  a  Szociális,
Egészségügyi Oktatási és Kulturális Bizottságra (SZEOKB), állandó feladatát és
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hatáskörét az SZMSZ 4. sz. melléklete tartalmazza
8. §. bekezdése az alábbi szerint módosul:

A  Szociális,  Egészségügyi  Oktatási  és  Kulturális  Bizottságra  (SZEOKB)
települési  támogatásra  való  jogosultságot  állapíthat  meg  azon  személyek
részére,  akik  önmaguk,  családjuk  létfenntartásáról  más  módon  nem  tudnak
gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások, vagy a gyermek
hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak, a Szoc. tv. 45.§-a alapján.
Fentieken túl különös méltánylást igénylő egyedi elbírálás alapján a bizottság
eltérhet a rászorultsági feltételektől. 

9. §. bekezdése az alábbi szerint módosul:
A települési támogatás formái:
d)  a településen lévő általános iskolába,  valamint az óvodába járó gyermekek

természetbeni támogatásban részesüljenek
e)  a  településen  lévő  általános  iskolába  járó  gyermekek  iskolakezdési

támogatásban részesüljenek 
f)  az  önkormányzat  alkalmazásában  dolgozók,  valamint  a  település  területén

közfeladatot  ellátó  dolgozók  évente  1  alkalommal  természetbeni  vagy
pénzbeli települési támogatásban, valamint

g) egyéb ünnepi eseményhez köthetően, a településen állandó lakcímmel 
rendelkező lakos.

10. §. bekezdése az alábbi szerint módosul
(1)  Települési  támogatásra  jogosult  a  8.  §-ban  meghatározott  feltételek  fennállása

mellett az a személy, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, egyedül élő esetén 340 %-át
nem haladja meg, valamint a lakó környezetében ( lakóház, udvar) és a ingatlana
előtt  megfelelő  higiéniás  és  általános  rendet  tart,  és  gondozza.  (Háztartási
hulladék, ruhanemű, használati  tárgyak, bútorok, műanyag palackok stb.  nem
lehetnek szétdobálva.)

(3) Az  egy alkalommal kifizetett rendkívüli települési támogatás maximum összege
30 000 Ft. 

(5)  A  rendkívüli  települési  támogatásra  való  jogosultságról  az  önkormányzat
képviselő-testületének  felhatalmazása  alapján,  sürgős  esetben  a  polgármester
dönthet, utólagosan tájékoztatja a Szociális, Egészségügyi Oktatási és Kulturális
Bizottságot.

(6)  Fentieken túl  különös méltánylást  igénylő  egyedi  elbírálás  alapján a  bizottság
eltérhet a rászorultsági feltételektől. 

11. §. bekezdése az alábbi szerint módosul
(1)  Gyógyszerkiadásokra  tekintettel  települési  támogatásra  jogosult  a  8.  §-ban

meghatározott feltételek fennállása mellett az a személy, akinek családjában az
egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj  mindenkori legkisebb összegének
300 %-át, egyedül élő esetén 340 %-át nem haladja meg.

12. §. bekezdése az alábbi szerint módosul
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(1)  A  köztemetés  költségét  nem  lehet  a  helyben  szokásos  legolcsóbb  temetési
költségnél magasabb összegben megállapítani.

(2) A települési önkormányzat különös méltányosságból az Szt. 48. § (3) bekezdés b)
pontjában meghatározott megtérítési kötelezettség alól 

...a) részben mentesíti az eltemettetésre köteles személyt, amennyiben az érintett
személy családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj
300 %- át, egyedül élő esetén a 340 %-át,

(3)  Fentieken túl  különös méltánylást  igénylő  egyedi  elbírálás  alapján a  bizottság
eltérhet a rászorultsági feltételektől

13. §. bekezdése az alábbi szerint módosul
(1)  Az  étkeztetés  keretében azoknak a  szociálisan  rászorultaknak a  legalább napi

egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik megfelelnek az Szt. 62. § (1)
bekezdésében meghatározott feltételeknek.

(2) Az Szt. 62. § (1) bekezdése alkalmazásában szociálisan rászorult személy
a) jövedelmi  helyzete  miatt,  akinek  a  háztartásában  az  1  főre  jutó  havi
jövedelem  nem  haladja  meg  az  öregségi  nyugdíj  mindenkori  legkisebb
összegének 300 %-át, egyedül élő esetén 340 %-át nem haladja meg,
g)  Fentieken  túl  egyedi  elbírálás  alapján  a  bizottság  eltérhet  a  rászorultsági
feltételektől

14.§. bekezdése az alábbi szerint módosul
(1).  Az  önkormányzat  az  étkeztetést  a  mindenkor  szerződtetett  üzemeltető

közreműködésével látja el.
Ez a rendelet az elfogadását követő napon lép hatályba.

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

6.)   Bag Nagyközség Önkormányzatának 3/2015. (IV. 30.) sz. a Szervezeti és
Működési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet módosítása

Palya  Zoltán:  ÁSZ  vizsgálati  anyagában,  a  vagyon  nyilatkozattételi  kötelezettség
SZMSZ-be való bekerülését határozat formájában fogadtuk el, amit megkifogásoltak.
A döntést,  rendeletbe kell  foglalni.  Így az önkormányzat és  a hivatal  esetében is,
először vissza kell  vonni a márciusi  határozatokat,  majd a mellékleteket,  rendelet
formájában kell elfogadni. 

Begidsán Ottó: JÜB tárgyalta, javasolja így elfogadni.

Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

53/2020. (IX. 24) 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 a16/2020. (III.20.) sz. kt.
határozatát visszavonja. 

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

Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi rendeletmódosítás alkotta:

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2020. (IX. 24.) sz. rendelete, amely módosítja a 3/2015. (IV. 30.) sz. a Szervezeti és

Működési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet 

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

7.)   Bagi Polgármesteri Hivatal 4/2015. (IV. 30.) sz. a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet módosítása

Palya Zoltán: Hivatal esetében is szavazni kell.

54/2020. (IX. 24) 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 17/2020. (III.20.) sz. kt.
határozatát visszavonja. 

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

Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi rendeletmódosítás alkotta:

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
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9/2020. (IX. 24.) sz. rendelete, amely módosítja a 4/2015. (IV. 30.) sz. a Bagi
Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló önkormányzati

rendelet 

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

8.)   Aszód, Bag, Domony, Hévízgyörk, Iklad, Kartal és Verseg települések között
Együttműködési megállapodás megkötéséről, központi orvosi ügyelet fenntartása

tárgyában

Palya  Zoltán:  94/2019  (XI.21.)  kt.  határozat  szerinti  feladat  ellátási  szerződéshez
kapcsolódó megállapodás, ez korábban nem került megkötésre.

Begidsán Ottó: JÜB tárgyalta ezt is, elfogadásra javasolja.

Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

55/2020. (IX. 24) Képviselő-testületi határozat

Bag  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Magyarország  helyi
önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörében
eljárva, az alábbi határozatot hozta:

Aszód,  Bag,  Domony,  Hévízgyörk,  Iklad,  Kartal  és  Verseg  települések  között
Együttműködési megállapodás megkötéséről, központi orvosi ügyelet fenntartása
tárgyában

1.  Bag  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  részt  kíván  venni  a
központi  orvosi  ügyelet  közös  fenntartásában,  és  elfogadja  az  Együttműködési
megállapodást, a határozat melléklete szerinti tartalommal.
A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  az  Együttműködési
megállapodást az önkormányzat képviseletében írja alá.

2. Felkéri továbbá a polgármestert, hogy a megállapodás 1-1 példányát küldje meg
az  Nemzeti  Egészségbiztosítási  Alapkezelő  és  az  Országos  Orvosi  Ügyelet
Nonprofit Kft. részére.

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

9.)   Belső ellenőrzés 2019. évi összefoglaló jelentés elfogadásának megtárgyalása

Palya Zoltán: Bizottság tárgyalta a jelentést.

Szendi-Bereczki  Beáta:  2  témakört  vizsgáltak  2019.-ben.  Rendszeres
gyermekvédelem  és  adóhatósági  feladatok.  Az  adóhatósági  feladatokhoz  volt
észrevétel, hogy az adóhátralékok behajtása nem volt elég hatékony. Célul tűzte ki a
bizottság,  hogy  ennek  a  hatékonyságát  megvizsgálja,  és  azt  hogyan  lehetne  a
behajtásokat  minimalizálni,  vagy  leírni,  ha  az  szükséges.   Ehhez  össze  kell  ülni,
rendelkezésre kell, hogy álljanak az adatok, információk. A jelentést elfogadtuk. 2020.
november 30.-ig kell ennek a vizsgálatát lefolytatni.

Palya Zoltán: Kérem, akkor november 30-ig legyen megvizsgálva.

Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

56/2020. (IX. 24) 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  2019.  éves  összefoglaló
jelentést,  melyet  a  költségvetési  szervek  belső  kontrollrendszeréről  és  belső
kontroll rendszeréről szóló 370/2011 (XII.31.) Korm. rendelet (Bkr.) alapján készült,
jóváhagyja.

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

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

10.)   Bag Nagyközség Önkormányzat 16/2011. (XII.15.). sz. Bag Nagyközség területén
2012. évre meghatározott csatorna használati díjakról szóló rendeletét hatályon

kívül helyezése
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Palya Zoltán:  Több ilyen rendelet  van hatályba,  ami  már oka fogyottá vált.  Ezek
felülvizsgálata  kapcsán,  most  3  rendeletet  helyezünk  hatályon  kívül.  Bizottság
tárgyalta.

Begidsán Ottó: Bizottságok a hatályon kívül helyezéseket megtárgyalták, javasolják a
rendeletek kivonását. 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

Bag Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2020. (IX.24.) számú rendelete, amely 16/2011. (XII.15.) sz. Bag Nagyközség

területén 2012. évre meghatározott csatorna használati díjakról szóló rendeletét
hatályon kívül helyezi

Bag Nagyközség Önkormányzat 16/2011. (XII.15.) sz. Bag Nagyközség területén 2012.
évre  meghatározott  csatorna  használati  díjakról  szóló  rendeletét  hatályon  kívül
helyezi 2020. szeptember 24. napjával

Ez a rendelet az elfogadását követő napon lép hatályba.

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

11.)   Bag Nagyközség Önkormányzat 15/2011. (XII.15.). sz. Bag Nagyközség területén
2012. évre meghatározott víz használati díjakról szóló rendeletét hatályon kívül

helyezése

Palya  Zoltán:  Az  előzőekben  ismertetett  rendelet  hatályon  kívül  helyezéséről
szavazzunk.

Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2020. (IX.24.) számú rendelete, amely 15/2011. (XII.15.). sz. Bag Nagyközség

területén 2012. évre meghatározott víz használati díjakról szóló rendeletét
hatályon kívül helyezéséről
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Bag Nagyközség Önkormányzat 15/2011. (XII.15.) sz. Bag Nagyközség területén 2012.
évre meghatározott víz használati  díjakról  szóló rendeletét  hatályon kívül  helyezi
2020. szeptember 24. napjával.

Ez a rendelet az elfogadását követő napon lép hatályba.

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

12.)   Bag Nagyközség Önkormányzat 12/2005. (XI.24.). sz. Elektronikus ügyintézés
kizárásáról szóló rendeletét hatályon kívül helyezése

Palya  Zoltán:  Az  előzőekben  ismertetett  rendelet  hatályon  kívül  helyezéséről
szavazzunk.

Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testültének
15/2020. (IX.24.) számú rendelete, amely 12/2005. (XI.24.) sz. Elektronikus

ügyintézés kizárásáról szóló rendeletét hatályon kívül helyezéséről

Bag  Nagyközség  Önkormányzat  12/2005.  (XI.24.)  sz.  Elektronikus  ügyintézés
kizárásáról szóló rendeletét hatályon kívül helyezi 2020. szeptember 24. napjával. 

Ez a rendelet az elfogadását követő napon lép hatályba.

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

13.)   „Babazászlós” felhívás – Három Királyfi Három Királylány Mozgalom
keretében

Palya  Zoltán:  Vécsey  László  Úr  keresete  meg  az  önkormányzatokat,  a  Három
Királyfi, Három Királylány mozgalom felhívásával. Bagon már hagyománya van a
vándorbölcsőnek. 
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Begidsán Ottó: JÜB a felhívást támogatja.

Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

57/2020. (IX. 24) 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 eleget tesz a Három Királyfi
Három Királylány Mozgalom felhívásának, és „Babazászló” kitűzését javasolja a
Bag Nagyközség Önkormányzat intézményének épületére.

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

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

14.)   Két ülés közötti tájékoztató

 BM pályázat keretében az óvoda tetőfelújítására pályázatot nyertünk, 30 millió
Ft  összegben.  Hivatalos  támogatói  okirat,  a  mai  napon  még  nem  került
kiküldésre.

 II.  sz.  orvosi  rendelő  felújítása  jól  halad,  lassan  visszaköltözik  az  orvos,
parkolót elengedjük 6-700 000 Ft lenne.

 Bölcsi jól halad, a rossz idő előtt szeretnék tető alá hozni az épületet.
 Ma a NIF és a MÁV képviseletében 3 úr volt itt, mert a Jókai utca elejére egy

43 m magas GSMR tornyot akarnak felállítani. Elutasítottam, de nem voltak
együttműködőek.  Javasoltam,  hogy  300  méterrel  lejjebb  vigyék.
Biztosítóberendezés része, ezért van rá szükség.

 BAGázs pályázatot nyert 3 millió forintértékben.
 Peresi részen lévő bérleti szerződések felülvizsgálatát kell megnéznünk.

15.) Egyebek
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E/1   DAKÖV – Konzorciumi Együttműködési szerződés pályázat megvalósítása
tám.okirat azon: VEF-2019-57

Palya Zoltán: Ma érkezett a DAKÖV anyaga, a pénzügyi bizottság tárgyalta. Evvel
kapcsolatban tavaly született egy szándéknyilatkozat is.  Gyakorlatilag a bérleti  díj
ellenében történik.

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

58/2020. (IX. 24.) 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  és  a  DAKÖV  Kft.
Konzorciumi együttműködési  szerződést  köt pályázat megvalósítása céljából,
2019. június 11.-én tett szándéknyilatkozatra hivatkozva.
VEF-2019-57  egyedi  támogatási  azonosító  szerinti  teljes  támogatási  összeg
209 921 599  Ft.  Bag-Hévízgyörk  Közműves  Szennyvízelvezető  és  –tisztító
rendszerhez  kapcsolódó,  az  energetikai  pályázatban  szereplő  2  szivattyú
kiváltásának beszerzési összeg 2 955 246 Ft, saját erő konzorciumi megállapodás
alapján 1 477 623 Ft, mely Bag Nagyközség Önkormányzatát terheli.
Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.

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

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

E/2   DAKÖV Kft. Gördülő Fejlesztési Terv 2021.-2035. időtávra szóló Beruházási
Tervrész megtárgyalása

Palya  Zoltán:  Törvényi  kötelezettsége  a  DAKÖV-nek  a  GFT-k  elkészítése,  és
felülvizsgálata. Ezek tervek, az első komolyabb csőtörés borítja az egészet. 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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59/2020. (IX. 24.) 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 2021-2035
évekre kiterjedő - a határozat mellékleteként csatolt - Gördülő Fejlesztési Terv
Beruházási Tervrészét véleményeltérés nélkül jóváhagyja.

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

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

E/3   DAKÖV Kft. Gördülő Fejlesztési Terv 2021.-2035. időtávra szóló Felújítási és
Pótlási Tervrész megtárgyalása

Palya Zoltán: Az előző napirendi ponthoz kapcsolódik. 

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

60/2020. (IX. 24.) 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  Rendszermegnevezésű,
BGHVGY-SZV rövid  kódú,
22-09131-1-002-00-03  MEKH  azonosító  kódú,  Bag  Nagyközség
Önkormányzatának ellátási felelősségben lévő víziközmű rendszer 2021-2035.
évekre kiterjedő - a határozat mellékleteként csatolt - Gördülő Fejlesztési Terv
Felújítási és Pótlási Tervrészét véleményeltérés nélkül jóváhagyja
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Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: polgármester, jegyző 

k m f

Palya Zoltán Burghardtné Tóth Ilona
polgármester              jegyző
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