JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2009. július 28. rendkívüli képviselő-testületi
ülésén.
Jelen vannak: Tóth Gábor polgármestser, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester, Dr. Péter
Mihály alpolgármester, Antal Istvánné, Balázs Gusztáv, Dénes Miklós, Fodor Mihály,
Katona Károly, Kiss József, Nagy Jenőné, Mondok Ervin képviselők.
Meghívottak: Dr.Klausmann Kornél ügyvéd
Czeczéné dr. Szirmai Gabriella

Az polgármester köszönti a képviselőket a testületi ülésen. Megállapítja, hogy az ülés
határozat képes. Bejelentette, hogy a testületi ülésről Nagy Tiborné igazoltan van távol.
Ezután javaslatot tett jegyzőkönyvi hitelesítőkre Fodor Mihály és Kiss József képviselőkre.
Ezután a polgármester felkérte a testületet, hogy szavazzanak a jegyzőkönyvi hitelesítők
személyére.
A Képviselő-testület 8 igen 3 tartózkodással elfogadta Fodor Mihályt és Kiss Józsefet
jegyzőkönyvi hitelesítőnek.
Javaslatot tett a testület felé, hogy a kiküldött meghívótól eltérően elsőnek a „Jegyzői
feladatokra megbízás”-t tárgyalják, majd másodiknak a jegyző rendkívüli felmondását, utána
pedig az egyéb napirendi pontokat tárgyalnák.
A Képviselő-testület 8 igen 3 tartózkodás mellett elfogadta a napirendi pontok módosítását.
Napirendi
Tárgy:

pontok
Előadó:

1.) Jegyzői feladatokra megbízás

Tóth Gábor
polgármester

2.) Jegyző rendkívüli felmondása

Tóth Gábor
polgármester

3.) Egyebek

Tóth Gábor
polgármester
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1.) Napirendi pont: Jegyzői feladatokra megbízás
Tóth Gábor: Tájékoztatta a testületet, hogy dr. Labundy Norbert mb. jegyző levélben
bejelentette, hogy 2009. július 20.-i határidővel rendkívüli felmondást nyújtott be a
megbízásáról lemond. A jegyzői állás meghirdetésre került, de a pályázatok elbírálása csak
augusztus végén fog megtörténni. A helyi önkormányzatokról és szerveikről szóló törvény
140.§ megfogalmazza a jegyző gazdálkodási feladatait, a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. Tv pedig megfogalmazza a jegyző kinevezésének kötelezettségét. Az
önkormányzati működésnek ugyan előfeltétele, hogy a képviselő-testület hivatali szervezetét
kialakítsák és a szakapparátus vezetésére felkészült jegyzővel rendelkezzen.
A jogszabályok olyan feladatokat rónak az önkormányzatra és a polgármesteri hivatalra,
amelyek csak a jegyző útján láthatók el, ezért jegyző nélkül a polgármesteri hivatal ügyei
intézését ezen idő alatt nem tudja ellátni.
Verseg község jegyzője Czeczéné dr. Szirmai Gabriella elvállalná addig amíg a meghirdetett
álláshely betöltésre kerülne.
Ezután felkérte a jegyzőnőt, hogy egy pár mondatban tegye meg szóbeli kiegészítését az
elhangzottakal.
Czeczéné dr. Szirmai Gabriella: Elmondta, hogy már harminc éve van az
államigazgatásban, 1990 óta jegyzőként dolgozik, ezen idő alatt körjegyzőségben is és az
Egészségügyi Minisztériumban is dolgozott. Jelenleg Verseg jegyzője.
Erre a helyettesítésre felkérték, hogy segítsen addig, amíg nem lesz jegyző.
Tájékoztatásul elmondta még a képviselőknek, hogy három gyermek édesanyja. Férje Czecze
István a Flór Ferenc kerepestarcsai kórház anyaggazdálkodási vezetője.
Tóth Gábor: Felkérte a testület tagjait, hogy tegyék fel kérdéseiket, mondják el
véleményüket az elhangzottakkal kapcsolatban!
Balázs Gusztáv: Megkérdezte – hogy tisztában láthassanak – meddig működhet jegyző
nélkül az önkormányzat? Van-e szükség erre?
Tóth Gábor: A jegyzői állásra kiírt pályázat augusztus 29.-én zárul. A jelenlegi állapot azért
nem tartható fenn, mert az utalványozást is meg kell oldani és a hivatalt is irányítani kell.
Nagy Jenőné: Megkérdezte, hogy az ügyrendben ki van kijelölve a helyettesítésre? Továbbá
hiányolta a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság előterjesztését.
Katona Károly: Furcsának tartja, hogy mi van olyankor, ha a jegyzőt balesetéri, akkor ki
viszi a hivatalt?
Czeczéné dr. Szirmai Gabriella: Elmondta, hogy a jogszabály csak az államigazgatási
végzettségű hivatali dolgozó esetében biztosít lehetőséget a jegyző helyettesítésére, nem ad
hozzá engedélyt, ha lenne aljegyző akkor ő helyettesíthetne.
Tóth Gábor: Felkérte a testület tagjait, hogy szavazzanak és helyettes jegyzőnek Czeczéné
dr. Szirmai Gabriellát támogassák.
A Képviselő-testület 8 igen, egy nem és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

3
59/2009. (VII.28.) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot
hozta:
2009. július 28.-tól Czeczéné Dr. Szirmai Gabriellát megbízza a helyettes jegyzői feladatok
ellátására.
A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Verseg Község Önkormányzatával a
megállapodást aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Gábor polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Kitka Istvánné főelőadó

2.) Napirendi pont: Jegyző rendkívüli felmondása
Dr. Klausmann Kornél: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy dr. Labundy Norbert
rendkívüli felmondást adott be. Ilyen fajta felmondás nincs, a köztisztviselői törvény
lemondást értelmez, tehát jogellenes a megszüntetés.
Továbbá elmondta, hogy a munkatörvény és a köztisztviselői törvény abban megegyezik,
hogy ha egy munkavállaló kárt okoz, akkor a munkáltatónak érvényesíteni kell a károkozást.
A közeljövőben ezt megvizsgálják, hogy a jegyző úr milyen forintos kárt okozott az
önkormányzatnak.
Tóth Gábor: Tájékoztatta a testület tagjait, hogy két táviratot is küldtek a jegyző úrnak, hogy
vegye föl a munkát, mert kárt okoz az önkormányzatnak, de legalább az átadást tegye meg,
erre ígéretet tett.
Dr. Balatoni Gyöngyi: Azt remélte, hogy „besül” a hivatal, mivel az ő aláíró kártyája nélkül
nem lehet pénzt kivenni.
Mondok Ervin: Első kérdése az volt, hogy miért nincs itt ezen az ülésen, ő hozta ebbe a
helyzetbe a testületet, a vádjait alaptalannak tartja.
Dr.Klausmann Kornél: A károkozás során ezeket fel lehet majd tüntetni.
Mondok Ervin: Elmondta, hogy ebben a levélben név szerint is vádolta őt, megkérdezte,
hogy miért törvényellenes az, ha a döntés hozatal után kifogásolta a jegyző munkáját? A
jegyző úr akkor lett volna korrekt, ha a volt jegyzőnővel kapcsolatos döntést újból a testület
elé hozza, mivel akkor nem volt meg a szavazati arány. Ez mind a jegyző úr tudomására lett
hozva és mégis tovább folytatta a dolgot és átutalta a pénzt szerdán, Várnai Ildikó ezt
csütörtökön írta alá, tehát a pénzösszeg átutalása után.
Megkérdezte továbbá, hogy jogában van-e a jegyzőnek megfélemlíteni a képviselőket? Ezzel
megsértette a törvényt.
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Levelében leírta, hogy a képviselő-testület folyamatos törvénysértései miatt nem tudott
dolgozni – ezzel vádolja a testület tagjait – ezt neki észrevételezni kellett volna.
Mindnyájan ezért a faluért dolgoznak.
Megkérdezte, hogy van-e emlékeztető anyag írva a június 9.-i egyeztetésről, melyen a jegyző
úr, a műszaki ellenőr, a műszaki ügyintéző és a kivitelező volt jelen?
Hol van a személyi anyaga? Van-e jogában azt elvinni?
Az iskola építését szerette volna megnézni, de nem lehetett, mert a jegyző úr ezt adta ki a
beruházónak.
Másik kérdése, hogy miért nem volt lepecsételt terv az iskolában, hol vannak az
akadálymentesítési tervek?
Az egészbe akkor próbálták bevonni, amikor a százmillió forintos kötvényt felszabadították,
innentől kezdve lett érdekes az iskola építés.
Ezekre a kérdésekre szeretett volna választ kapni a jegyző úrtól.
Dr. Klausmann Kornéltól megkérdezte, hogy leírtak alapján a jegyző úr indíthat-e a testület
ellen bírósági feljelentést?
Dr. Klausmann Kornél: Az állítás attól függ, hogy a tény, vagy hamis, itt nincs semmiféle
konkrétum, jogilag súlytalan. Önmagában ha felsorolnak problémákat, ami tényszerű, az nem
adhat alapot a becsületsértésre.
A kérdés az, hogy vele szemben lehet-e kártérítési pert indítani, ha bármelyik képviselővel
olyan hangot ütött meg, ami lehet becsületsértés, akkor lehet pert indítani.
Szerinte nem fog jogi intézkedést kezdeményezni.
Fodor Mihály: Kérte, hogy a munkabérét csak július 20.-ig kapja meg.
Dr. Klausmann Kornél: Megkérdezte, hogy a testület igényt tart-e kártérítésre?
Dr. Balatoni Gyöngyi: Az iratok tárolásáról neki kellett volna gondoskodni, mindent a
VÁTI-tól kellett újra kérni.
Dr. Péter Mihály: Az egész iskola projekt az ő nevén van, rendkívüli kárt okoz azzal, hogy
az eredeti dokumentumok nincsenek meg, ezért teljes egészében ő a felelős, ehhez
kapcsolódik a műszakis előadó is, akiről súlyos félrevezető dolgokat állít, egzisztenciálisan
tönkre tette.
Elmondta még, hogy a polgármester távollétében nem jogosult a szerződést megbízóként
aláírni!
Továbbá tájékoztatta a testületet, hogy magánjogilag fogja megtámadni, mivel
egzisztenciálisan támadja.
Célszerűnek látja, hogy a képviselő-testület feljelenti a jegyző urat. A levele félrevezető,
mivel kártérítést csak bíróság mondhatja meg.
Javaslata, hogy ha nem számol el, akkor ismeretlen tettes ellen azonnal feljelentést kell tenni.
A testület nem akadályozta a munkáját.
Ilyen minősíthetetlen állapot még nem volt a hivatalban.
Tóth Gábor: Javaslatot kért az ügyvéd úrtól a testület felé, hogy milyen lépéseket kell tenni
ebben az ügyben.
Nagy Jenőné: Tájékoztatást kért, hogy az 1,8 milliós szerződésről, van szó, pontosan mi volt
az?
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Mondok Ervin: Megkérdezte, hogy az érvénytelen határozattal mit lehet csinálni?
Fodor Mihály: Legnagyobb problémának azt látja, hogy felhatalmazást kapott a szerkezet
átalakításra, a dolgozók féltek tőle.
Tóth Gábor: Határozatot kell hozni a lemondás ügyében és fel kell szólítani, hogy tételesen
adjon át minden dokumentumot.
Balázs Gusztáv: Javaslata, ne hogy közös megegyezéssel szűnjön meg a munkaviszonya.
Tóth Gábor: Felkérte a testületet, hogy szavazzanak Dr. Labundy Norbert lemondásáról.
A Képviselő-testület 9 igen és 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
60/2009. (VII.28.) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot
hozta:
Dr. Labundy Norbert mb. jegyző a köztisztviselők jogállásáról szóló XXIII Tv. 15 §. (2) c.)
pontja alapján jogviszonyát lemondással 2009. július 20-ával elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Gábor polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Kitka Istvánné főelőadó
3.) Napirendi pont: Egyebek – HABAG tájékoztatója az iskola építésével kapcsolatban
Tóth Gábor: Tájékoztatta a testületet, hogy az iskola építésénél pótmunkák adódtak. Az
önkormányzatnak állást kell foglalni, hogy mi az, amit pótmunkaként el tud fogadni. Felkérte
Hajdú László ügyvezető urat, hogy mondja el ezzel kapcsolatos szóbeli előterjesztését.
Hajdú László: Olyan stádiumba került az építkezés, amikor a napi munkához intenzív
beruházói részvétel és kooperáció szükséges. A műszaki ellenőr az építkezést teljes körűen
segíti, de tőle nem várható el a beruházói szintű döntés, hiszen erre nem rendelkezik
jogosítvánnyal. Mivel többletmunkákról van szó, ezért szükséges a pótmunkákról külön
szerződést kötni.
Kérte a képviselőket, hogy a megküldött anyagokban fellelhető szerződésükön kívüli
többletmunkákra vonatkozó döntésüket hozzák meg.
Felsorolt, hogy milyen munkák nem szerepeltek a pályázatban:
- Elektronikus tűzjelző rendszer kiépítése,
- „Kisépület” tetőhéjazat cseréje
- Tantermi lábazat cseréje,
- Építőmesteri munkák (járda építés, folyosói falak felújítása, ajtók cseréje, lábazat
festése, keskeny vakolat készítése
- Tűzi víz hálózat kiépítése,
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Villanyszerelés
(lámpatestek
cseréje,
alumínium
vezetékek
cseréje,
kapcsolószekrények kiépítése, számítástechnikai hálózat megépítése, osztály
hangosítás vezetékelése, riasztórendszer csövezése)
Ahhoz, hogy szeptember 1-én tudjon az iskola kezdeni ezeknek a feladatoknak az elvégzése
elengedhetetlen.
Fontosnak tartja, hogy még ma eldöntse a testület, hogy mit lehet befejezni.
Amire benyújtotta az önkormányzat a pályázatát, azt egy hét múlva befejezik.
Tóth Gábor: Megköszönte a szóbeli előterjesztést. Elmondta, hogy az iskola a község jövője.
A XXI század elvárásainak kell megfelelnie. Azt nem érti, hogy ezek a munkák a pályázat
időszakában miért nem derültek ki?
Egyértelműnek tartja, hogy ezeket a munkákat el kell végezni. A tűzvédelmet, a tűzi víz
kiépítését, a riasztót szabvány írja elő, különben nem veszi át a hatóság.
Fodor Mihály: A pótmunkák elvégzését elengedhetetlennek tartja, ami esetleg luxus a kis
épület tetője.
Az első pályázat kiírásánál ezek a munkák benne voltak, de az újba már nem lettek beépítve.
Az iskola épületének jogszabályi követelményeknek meg kell felelnie.
Kiss József: Megkérdezte, hogy ki a felelős azért, hogy ezek a munkák nem kerültek be a
pályázatba?
Fodor Mihály: Problémának tartja, hogy összevonták az előzőleg megírt pályázattal, amit
visszavontak. Komoly problémának látja, hogy nem tudni a tervező milyen terv alapján nyerte
meg, ebben segíthetett volna Dr. Labundy Norbert, az első kiviteli tervre felkért valakit, akik
visszaadták.
Kérte a képviselő-testületet, hogy a pótmunkák költségvetését fogadják el, hogy egy egységes
iskolát kapjanak.
Dr. Balatoni Gyöngyi: Nem értette, hogy nem került bele a járda kiépítése.
Hajdú László: Tájékoztatta a testületet, hogy az engedélyezett tervet a mai napig nem kapták
meg.
Dr. Péter Mihály: Elmondta, hogy Dr. Labundy Norbert és Szűcs Ervin tartották kézben az
iskolaépítést. EU-s előírások vannak a tűzi víz, tűzjelzőrendszer kiépítésére, akik átnézték a
terveket – jegyző hozta még a bírálókat is – azoknak látni kellett a hiányosságokat.
Tóth Gábor: Ezt a munkát el kell végezni, és meg kell jelölni, hogy miből lesz finanszírozva.
Kiss József: Megkérdezte, hogy ezért ki a felelős?
Balázs Zoltán: Felhívta a figyelmet, hogy a pályázatot 100 %-ig kell az előírásokat
teljesíteni, különben vissza kell fizetni az elnyert összeget.
Tájékoztatta a testületet, hogy június 09.-én ezért ültek össze, hogy ezt megtárgyalják.
Tóth Gábor: Az iskola építése szakhatósági előírásoknak meg kell, hogy feleljen. A kérdés
az, hogyan tudja pénzügyileg az önkormányzat ezt megoldani.
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Balázs Gusztáv: Hozzászólásában elmondta, hogy ezt a kérdést más módon kezelte. Gondot
jelentett, hogy a műszakisok egymást váltották, de fennáll a jegyző felelőssége is. Azt sem
tudja, hogy miről szól a pályázat, kilátta az engedélyezett terveket? Sajnos erre még
lehetőséget sem kapott.
Támogatja Kiss József képviselő urat, hogy ki a felelős mindezekért?
Tóth Gábor: Elmondta ahhoz, hogy a pályázatot időben be lehessen adni nem tudták
összehívni a bizottságokat.
A pótmunkák kifizetését a peresi telkek értékesítéséből lehetne megoldani.
Dr. Péter Mihály: Javasolta, hogy meg kell vizsgálni, hogy mi okozta ezt a helyzetet, hogy
kár keletkezett. Az egyértelmű, ha nem felel meg a szabványoknak az épület akkor
műszakilag nem veszik át.
Elmondta, hogy van megoldás:- telekértékesítés kb. hárommillió forint, továbbá a peresen
lévő telkek eladását sikeresen be kell fejezni, meg kell lépni az értékesítéseket, azt jelenti,
hogy vissza tudják tölteni, amit a kötvényekből kivettek.
Nem látja kilátástalannak a helyzetet, a hivatal, a műszak, az építési bizottság, pénzügyi
bizottság mellé kell állni, hogy az iskola megépüljön.
Mondok Ervin: Azt látja gondnak, hogy ha most nem látják, hogy miből lesz finanszírozva,
akkor nyolc nap múlva sem fogják tudni.
Javasolta a polgármester úrnak, hogy mindenki mindenről legyen tájékozatva, ebbe a
munkába mindenkit be kell vonni.
Tóth Gábor: Támogatást kért a testülettől, hogy amit az alpolgármester úr elmondott azt el
tudják-e fogadni.
Ezután felkérte a testületet, hogy a pótmunkákkal kapcsolatos előterjesztést tudják-e
támogatni, melyben kérdésben névszerinti szavazást kért.
Tóth Gábor
Dr. Balatoni Gyöngyi
Dr. Péter Mihály
Fodor Mihály
Dénes Miklós
Kiss József
Antal Istvánné
Katona Károly
Nagy Jenőné
Balázs Gusztáv
Mondok Ervin

igen
igen
igen
igen
igen
nem
igen
nem
nem
tartózkodás
igen

A Képviselő-testület 7 igen, 3 nem és egy tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
61/2009. (VII.28.) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozta:
Pótmunkák:
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1. Kis épület tetőhéjazat cseréje
2. Elektronikus tűzjelzőrendszer kivitelezése
3. Tantermi lábazat cseréje
4. Építőmesteri munkák (járda megépítése,
folyosói falak felújítása, ajtók cseréje, lábazat festése, keskeny
vakolat készítése)
5. Tűzi víz hálózat kiépítése
6. Villanyszerelés fsz-em. (lámpatestek cseréje, alumínium vezetékek
cseréje, kapcsolószekrények kiépítése, számítástechnikai hálózat
megépítése, osztály hangosítás vezetékelése, riasztórendszer
csövezése)
ÖSSZESEN NETTÓ:

1.429.375.4.522.956.2.597.682.10.762.929.1.523.040.-

15.967.340.36.803.322.-

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pótmunkák vállalkozói szerződésének aláírására.
A pótmunkák pénzügyi fedezete önkormányzati terület eladásából történik.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Gábor polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Czeczéné Dr. Szirmai Gabriella mb. jegyző, pénzügy

Egyebek: Arany János Általános iskola informatikai eszközök beszerzése, üzembe helyezése
és kapcsolódó szolgáltatások, valamint játszó- és fejlesztőeszközök beszerzése és telepítése –
tárgyú közbeszerzési eljárásra beadott ajánlatok
Tóth Gábor: Az ajánlatokat a mai napon 10 órakor bontották fel az Első Magyar
Önkormányzati Vagyon és Adósságkezelő Kft irodájában. Az ajánlattévők túllépték, ezért a
helyi bizottság és a közbeszerzők hívják be egy árversenyre a pályázókat.
Felkérte a testületet, hogy ezzel kapcsolatban hozzák meg döntésüket.
A Képviselő-testület 7 igen, egy nem és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
62/2009. (VII.28.) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozta:
A közbeszerzésre kiírt pályázatra négy pályázati anyag érkezett, melyek összege túllépte a kiírt
összeget. Ezért támogatják, hogy hívják meg az ajánlattevőket és egy árversenyre.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Gábor polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Czeczéné Dr. Szirmai Gabriella mb. jegyző, pénzügy

Egyebek: „Szociális Alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex fejlesztésére”
kiírt pályázathoz az önrész biztosítása
Tóth Gábor: Felkérte a jegyzőnőt, hogy tegye meg szóbeli kiegészítését.
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Czeczéné dr. Szirmai Gabriella: A pályázat második fordulójának előkészítésére a végleges
önrészről kell dönteni és egy összekötő személyt ki kell jelölni a testületnek. Bag településnek
1.067.412 Ft összeget kell biztosítani.
Tóth Gábor: Javasolta személyi összekötőnek Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármestert.
Ezután felkérte a testület, hogy hozzák meg döntésüket az előterjesztéssel kapcsolatosan.
A Képviselő-testület 8 igen, egy nem és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
63/2009. (VII.28.) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot
hozta:
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Középmagyarországi Operatív Program keretében a „Szociális Alapszolgáltatások és gyermekjóléti
alapellátások komplex fejlesztésére” kiírt pályázathoz vállalja a további megvalósítást,
valamint
a saját erő
1.067.412.-Ft összeg biztosítását.
Bag Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a
összekötőként Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármestert jelöli ki.

pályázattal

kapcsolatos

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester és Czeczéné dr. Szirmai Gabriella mb. jegyző
Végrehajtásban közreműködik: mb. jegyző, pénzügy,
Egyebek: Óvoda kérelme mosógép vásárlására
Tóth Gábor: Tájékoztatta a testületet, hogy az óvoda szeretne egy új mosógépet vásárolni,
ehhez kérte a támogatást.
Balázs Gusztáv: Nincsen határozati javaslat, szeretné tudni, hogy miről van szó. Az
óvodának alapító okirata van, úgy tudja, hogy önálló költségvetéssel rendelkezik.
Javasolta továbbá, hogy jó lenne, ha a televízió itt lenne és közvetítené az üléseket, és többen
jelen lennének az üléseken.
Fodor Mihály: Nem rendelkezik saját költségvetéssel az óvoda.
Dr. Péter Mihály: Felajánlotta, hogy megpróbálja olcsóbban beszerezni a mosógépet.
Tóth Gábor: Szavazásra kérte a testület tagjait az óvoda kérelemmel kapcsolatban.
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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64/2009. (VII.28.) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot
hozta:
Az óvoda kérelmét elfogadta és a mosógép vásárlásához 120.000 Ft-ot biztosít. Az összeget
az iskolában keletkezett vashulladék leadásából finanszírozza meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester és Czeczéné dr. Szirmai Gabriella mb. jegyző
Végrehajtásban közreműködik: mb. jegyző, pénzügy,
A napirendi pontok tárgyalása után a polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a
polgármesteri hivatalba közérdekű beadványt nyújtottak be, melyet több százan aláírtak.
Felkérte a helyi sajtó képviselőjét, hogy a Bagi Hírlapban ezt tegye közzé.
Polgármester úr elmondta továbbá, hogy névtelen levelet kapott és a képviselők közül is
többen jelezték ezt, hogy a levél Bag jelenéért és jövőjéért aggódóktól érkezett, igaz ilyen
néven egyesület, civilszervezet nincs regisztrálva, ezt a levelet is szeretné, ha a bagi újságban
közzé lenne téve.
Mivel nem volt több kérdés, vélemény a polgármester úr megköszönte a részvételt és az ülést
bezárta.
-k.m.f.Tóth Gábor
polgármester

Czeczéné dr. Szirmai Gabriella
mb. jegyző

Jegyzőkönyvi hitelesítők:

Fodor Mihály
képviselő

Kiss József
képviselő

