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JEGYZŐKÖNYV
Bag Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének
2020. október 29. üléséről

Határozatok: 62-68. (X.29.)
Rendeletek:

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében 2020. október 29-én
megtartott képviselő-testületi ülésén.
Jelen vannak:

Palya Zoltán polgármester
Dr. Péter Mihály alpolgármester
Bódi Szilárd képviselő
Katona Zoltánné képviselő
Szendi-Bereczki Beáta képviselő
Volterné Jamrik Éva képviselő
Burghardtné Tóth Ilona jegyző,
Benke Henriett jegyzőkönyvvezető

Meghívottak:

Szigeti Róbert tű. őrnagy

Polgármester megnyitotta az ülést, köszöntötte a jelenlévőket. Megállapította, hogy a
testület határozatképes. Meghívó szerint ismertette a napirendi pontokat. Begidsán
Ottó igazoltan volt távol.
Napirendi pontok:
1.) Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Gödöllői Katasztrófavédelmi
kirendeltségének Gödöllői Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2019. évi szakmai
beszámolója
Előadó: Szigeti Róbert tű. őrnagy
2.) Bag Nagyközség Önkormányzatának 2021. év belső ellenőrzési tervének
megtárgyalása
Előadó: Burghardtné Tóth Ilona jegyző
3.) Iglice Napközi Otthonos Óvoda 2020/21. évi munkatervének megtárgyalása
Előadó: Palya Zoltán polgármester
4.) Rendelet módosítás - Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2017. (VI.29.) sz. rendelete a lakáscélú önkormányzati helyi támogatásokról
Előadó: Palya Zoltán polgármester

5.) Két ülés közötti tájékoztató
Előadó: Palya Zoltán polgármester
6.) Egyebek
------------------------------1.) Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Gödöllői Katasztrófavédelmi
kirendeltségének Gödöllői Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2019. évi szakmai
beszámolója
Palya Zoltán felkérte Szigeti Róbert tű. őrnagyot, hogy röviden tájékoztassa a
testületet.
Szigeti Róbert: 2018. óta vagyok a gödöllői kirendeltség parancsnoka. A beszámoló a
covid miatt csúszott. Ismertette röviden az írásos anyagot.
Bag nem tartozik a legnyugodtabb települések közé, sok a műszaki mentés.
Önkormányzattal eddig nagyon jó volt a kapcsolatunk, remélem így is marad.
Polgárvédelem kapcsán Bodrogi Ági kolléganőmmel tartják a kapcsolatot. Pályázat
keretében a gödöllői laktanya felújításra kerül.
Palya Zoltán: Az aszódi kollégákkal volt már kapcsolatom a szőlődomb miatti
gyújtogatás miatt. Mi nagyon köszönjük az Önök munkáját.
Dr. Péter Mihály: a M3 miatt sok a műszaki mentés?
Szigeti Róbert: Ami nem tűzeset, az műszaki mentés, a balesetek is ide tartoznak. De
sokszor, napjába többször is megyünk ugyanarra, az adott területre.
Bódi Szilárd: Bizottság tárgyalta a beszámolót, és elfogadásra javasolja.
Palya Zoltán: Akkor szavazzunk.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
62/2020. (X. 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 a Pest Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Gödöllői
Katasztrófavédelmi
kirendeltségének Gödöllői Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2019. évi
írásbeli és szóbeli szakmai beszámolóját elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: polgármester, jegyző
Szigeti Róbert távozot
------------------------------2.) Bag Nagyközség Önkormányzatának 2021. év belső ellenőrzési tervének
megtárgyalása
Palya Zoltán: Pénzügyi bizottság tárgyalta, és az utóellenőrzés, valamint a
falugondnoki tevékenység vizsgálatát javasolta.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
63/2020. (X. 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 2021. évben az alábbi
ellenőrzési témák belső ellenőrzési vizsgálatát kéri lefolytatni:
Korábban lefolytatott vizsgálat utóellenőrzése (normatív támogatás
kivételével)
Célja: annak megállapítása, hogy a 2015-2019. évek közti ellenőrzést követően
készült-e intézkedési terv, az intézkedési tervben foglaltak határidőre
végrehajtásra kerültek-e?
Falugondnoki tevékenység ellátásának teljes körű ellenőrzése
Célja: falugondnoki tevékenység átfogó ellenőrzése (költségfelhasználás,
munkaerő kihasználtság, munkaórák stb.)
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Végrehajtásban közreműködik: polgármester, jegyző
------------------------------3.) Iglice Napközi Othonos Óvoda 2020/21. évi munkatervének megtárgyalása
Palya Zoltán: Labáthné Gódor Anna, az óvodavezetője, igazoltan van távol. Az
anyagot megismertük, de ha lenne bármilyen kérdés, küldjük el neki, szívesen
válaszol.
Bódi Szilárd: 3 igen szavazattal a JÜB elfogadta a munkatervet.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
64/2020. (X. 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 Iglice Napközi
Otthonos Óvoda 2020/21. évi munkatervét elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: polgármester, jegyző
------------------------------4.) Rendelet módosítás - Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2017. (VI.29.) sz. rendelete a lakáscélú önkormányzati helyi támogatásokról
Palya Zoltán: Bizottság tárgyalta, és elfogadásra javasolta a munkaanyag szerinti
módosításokat.
Dr. Péter Mihály: Azt a munkaanyagot tárgyaltátok?
Szendi-Bereczki Beáta: Azt a munkaanyagot tárgyaltuk.
Dr. Péter Mihály: Jó lenne, ha ülés előtt, 1 héttel lenne bizottsági ülés.

Palya Zoltán: Rendben, de én is kérném, hogy az 1 hónapja kiküldött anyagra
tegyetek szövegszerű javaslatot, amire most semmilyen formában nem érkezett, főleg
irányodba mondom, mert te vagy az észrevételező. Ez nagy segítség lenne nekünk.
Dr. Péter Mihály: Életkor, jövedelem nem teljesül. Mi a célja, mit akarunk? Kit
akarunk támogatni.
Képviselő-testület hosszas vita keretében tárgyalta a feltételeket. Életkor, jövedelem,
családi kapcsolatok, egyedül álló, egyedül nevelő, élettárs és egyéb fogalmak
tekintetében.
Palya Zoltán: Ezt, a napirendi pontot nem bocsátom szavazásra ezek után. Döntsünk
róla későbbiekben. Akár telefonon, ha mindenki látta, és elolvasta, megismerte.
------------------------------5.) Két ülés közöti tájékoztató











Aszfaltozásra kaptunk ajánlatot a Tóth Árpád utcára 3 millió Ft.
DAKÖV víziközművagyon értékelést benyújtottuk, és nem fogadták el a
miénket sem. Van egy cég 21 000 000 Ft-ért megcsinálja a társulásnak.
Lakosság szám arányosan vállalja, kb. 2,2 millió Ft amit fizetnünk kell.
Rét utca és Rózsa utca végén lévő önkormányzati tulajdonú ingatlan gépi
erővel kitakarításra kerül, áteresz is. Rákóczi Péter vállalta, kb. 500 000 Ft. Át
kell adni ezt a részt a telekszomszédnak.
Vörösmarty utca jelzés érkezett, hogy megsüllyedt az út. DAKÖV megnézte,
a tulaj vagy az előzőek a csatornavizet az út alá vezette be. Nem tudni
mekkora a kár, és hogy mi lehet az őt alatt. Több milliós is lehet a
helyreállítás.
Szentlászlói út 38. kiégett ház, a tulajdonosokat nem lehet elérni. Építésügyi
hatóság értesítve, akik nem tesznek semmit. Semmit nem tudunk tenni,
előbb-utóbb sajnos megjelenek a patkányok, ami nekünk lesz probléma.
Orvos jelentkezett, de szüksége lenne szolgálati lakásra, vagy albérletre, mert
3 gyermeke van. De már tárgyal egy másik településsel is.
------------------------------6.) Egyebek

E/1. I.sz. orvosi rendelő háziorvosi helyettesítéssel történő feladatellátással
összefüggő szerződéskötés a NEAK-kal

Palya Zoltán: Mindenki előtt ismeretes az I. sz. orvosi rendelő helyzete. Lénárd
doktornővel megkötöttük a szerződést, mint helyettes. NEAK-kal szükséges egy
szerződést kötnünk finanszírozásra, ehhez kell a határozat, valamint a
felhatalmazásotok.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
65/2020. (X. 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 felhatalmazza a
Polgármestert, hogy az I. sz. orvosi rendelő Bag, Hősök tere 1. sz. vegyes
háziorvosi körzet helyettesítéssel történő feladat ellátásának finanszírozására
szerződést kössön a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel 1139 Budapest,
Teve u. 1/A-C (NEAK).
A feladat ellátására az ÁNTSZ PE-07/NEO/5167-6/2020. határozatában Bag
Nagyközség Önkormányzatát jelölte ki 2020. október 22-től folyamatosan a
körzethez tartozók ellátásának megfelelő rendezéséig.
Az ellátáshoz szükséges működési engedélyt a PE-07/EO/5167-6/2020. határozat
szerint megküldte.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: polgármester, jegyző
------------------------------E/2. BM felhívására pályázat benyújtás illegális
felszámolására települési önkormányzatok számára

hulladéklerakók

Palya Zoltán: A pályázati összeg 3 millió Ft, önkormányzati tulajdonú ingatlanon
van illegális szemét, az beilleszthető a kiírásba. Nagymező utca vége a terület. 100 %os támogatottságú.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
66/2020. (X. 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:
1.) Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
Polgármestert, hogy a BM települési önkormányzatok számára az illegális
hulladéklerakók felszámolásának támogatására - 2020 című pályázat keretében
pályázatot adjon be, az alábbi 1/1 tulajdoni hányadban Bag Nagyközség
Önkormányzatának tulajdonában lévő területek illegális hulladékmentesítésére:
2435, 2436, 422, 423 és 029 hrsz., illetve a Szentlászlói út és Liget utca vége. A
pályázat keretében kb. 120 m3 vegyes illegális hulladék összegyűjtésére,
elszállítására és ártalmatlanítására kerülne sor.
2.) A tervezett pályázat paraméterei:
Projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2020.11.09.
Projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése:
2021.02.28.
Pénzügyi elszámolás tervezett végső határideje: 2021.03.31.
Projekt teljes elszámolható költsége (Ft):
4.210.000.- Ft.
A támogatás intenzitása:
100%-ban támogatott
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: polgármester, jegyző
------------------------------E/3 Közmeghallgatás időpontjának megtárgyalása
Palya Zoltán: Még nem tartottunk közmeghallgatást a jelenleg is fennálló
vírushelyzet miatt. A kormányhivatal felhívása alapján, meg kell tartani a
közmeghallgatást még ebben az évben. Egy időpontot egyeztessünk, ami
mindenkinek megfelel.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
67/2020. (X. 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 döntött a 2020. évi
közmeghallgatás időpontjáról:
2020. november 24. kedd 18 óra
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: polgármester, jegyző, képviselő-testület
------------------------------E/4 „Bagi tájház” ügyének megtárgyalása
Palya Zoltán: Két civilszerv is nyújtott be pályázatot, tájház ügyében, de sajnos nem
volt sikeres egyik sem.
Volterné Jamrik Éva: Ezt nem engedhetjük el, a ház meg lenne. Hargita egyeztetett
Anitával, hogy a műv. ház költségvetéséből 2,5 millió forintot felajánl.
Képviselő-testület: Ez nem így működik!
Volterné Jamrik Éva: Számlanyitás kellene, és megkeresni a vállalkozókat,
adományokat és felajánlásokat gyűjteni. Van olyan munka, amit társadalmi munkába
elvállalnának. Több vállalkozó tett ígéretet, hogy beleszállnak ebbe a projektbe.
Dr. Péter Mihály: Ha meglenne az ingatlan, annak még nagyon sok költségvonzata
lenne. Nem ellene vagyok, de meg kell tudni, hogy mennyire sürgős az adás-vétel.
Volterné Jamrik Éva: Van hozzá egy leírásunk, amit szakértők adtak.
Palya Zoltán: Kb. 15 millió Ft kell, hogy a funkciót el tudja látni.
Szendi-Bereczki Beáta: Ez most csak támogatásból jöhetne össze.
Palya Zoltán: Szavazzunk arról, hogy létrehozunk –e, egy célszámlát felajánlások
gyűjtésére a tájházhoz.
A Képviselő-testület 3 igen és 3 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
68/2020. (X. 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 „bagi tájház”
megvételére vonatkozó gyűjtéskezdeményezést, és célszámla nyitását
elutasította, mivel pályázati forrásból nem tudja idén megvalósítani.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: polgármester, jegyző
Volterné Jamrik Éva távozot
------------------------------E/5 Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár 2019. évi szakmai
beszámolójával kapcsolatos tájékoztatás
Palya Zoltán: Kértük a művelődési ház beszámolóját, amit művelődési ház igazgató
nem küldött meg. Így februári rendes ülésre kérem a beszámolóját, valamint a 2021.
évi munkatervét.
-------------------------------

Palya Zoltán: Ülést bezárom, zárt ülés következik.

kmf

Palya Zoltán
polgármester

Burghardtné Tóth Ilona
jegyző

