JEGYZŐKÖNYV

Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2011. április 28.-án megtartott képviselő-testületi
ülésről.
Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester, Antal István
Lászlóné, Balázs János, Tábik Andrásné, Varga András képviselők
Meghívottak: Beke Andrea jegyző,
A polgármester köszöntötte a képviselőket a meghívott vendégeket. Megállapította, hogy a
képviselő-testületi ülés határozott képes, Dr. Dénes Tamás képviselő úr igazoltan van távol.
Az írásban kiküldött napirendi ponthoz kérte, hogy vegyenek fel még két napirendi pontot:. a
hulladékgazdálkodási közbeszerzésre vonatkozó kiírást és a könyvvizsgálatra vonatkozó
szerződés meghosszabbítását.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta a napirendi pontokat.
Napirendi pontok
Napirend:

Előadó:

1.) Dr. Gaszner Zsuzsanna háziorvos megbízása a II. orvosi körzetbe

Tóth Gábor
polgármester

2.) Raiffeisen Banknál lévő folyószámla hitel átalakítása

Beke Andrea
jegyző

3.) Bag Nagyközség Önkormányzat 1/2010. (II.23.) sz. költségvetési
rendeletének módosítása

Beke Andrea
jegyző

4.) Bag Nagyközség Önkormányzat 2010. évi beszámolója és
zárszámadása

Tóth Gábor
polgármester

5.) Hulladékgazdálkodási közbeszerzésre vonatkozó kiírást, valamint
az eljárás befejezéséig szóló szolgáltatás megrendelés aláírását
a jelenlegi szolgáltató céggel

Tóth Gábor
polgármester

6.) K.F.Audit Kft.-vel a könyvvizsgálatra vonatkozó három

Tóth Gábor
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évre szóló szerződés meghosszabbítása
7.) Egyebek

polgármester
Tóth Gábor
polgármester

1.) Napirendi pont: Dr. Gaszner Zsuzsanna háziorvos megbízása a II. orvosi körzetbe
Tóth Gábor: Dr. Gaszner Zsuzsanna háziorvos megbízatásáról kellene állást foglalni.
Varga András: Úgy tudja, hogy három hónapra lesz megbízva, ha nem írja alá a megbízatást,
akkor a hivatalra szál vissza a praxisjog?
Tóth Gábor: Többször próbálkoztak már, hogy orvost találjanak, mivel a doktor úr beteg. A
három hónap be fogja bizonyítani, hogy mennyire megfelelő a doktornő munkája. Szakmailag
kifogástalan, jó referenciákat adta. Az önkormányzat megtette a szükséges intézkedést.
Dr. Balatoni Gyöngyi: Az egészségügyi ellátás az önkormányzat feladata. A praxisjog
továbbra is a kinevezett orvos tulajdonát képezi, hat hónapig joga van eladni. Amennyiben
talál olyan orvost aki megfelel az önkormányzatnak is, el adhatja a praxisjogot, ha ez nem
sikerül hat hónap alatt, abban az esetben az önkormányzatnak lesz joga orvost keresni, és nem
kereskedhet rajta.
A kolléganőnek két szakvizsgája van és egy házi orvostan szakvizsgája.
Tóth Gábor: Felkérte a testületet, hogy hozzák meg döntésüket Dr. Gaszner Zsuzsanna
háziorvos megbízatásáról.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
14/2011. (IV.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. Gaszner Zsuzsanna háziorvost megbízza a Bag Nagyközség II. számú háziorvosi körzet
(2191. Bag, Dózsa György u. 54.) ellátásával 2011. május 01-vel – 2011. július 30-ig
határozott időre, területi ellátási kötelezettséggel.
A megbízási szerződés megkötésére felhatalmazza a polgármestert.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző
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3.)Napirendi pont: Raiffeisen Banknál lévő folyószámla hitel átalakítása
Tóth Gábor: Felkérte a jegyző asszonyt, hogy mondja el szóbeli kiegészítését az
előterjesztéssel kapcsolatban.
Beke Andrea: 77.845.082,57 forint a hitele az önkormányzatnak. A Raiffeisen Banktól itt
volt egy osztályvezető és felajánlotta, hogy 50 millió forintot hosszú lejáratú hitellé alakítanak
át, mögé téve egy ingatlan fedeztet, melyet el is fogadták, - két évig nem kell törleszteni - 30
millió forint pedig rulírozó hitellé alakul. Amennyiben az ingatlan el kell akkor a hitel teljesen
el tűnik. Az új megállapodás – a könyvvizsgáló által is javasolt – részletei a következők: 30
millió Ft maradna rulírozó hitel keretként és 50 millió forint 10 éves lejáratú hitellé lenne
átalakítva, két éves törlesztési halasztással kamatköltsége kisebb lenne, valamint az
önkormányzat nyer két évet. Ehhez kell egy új megállapodást kötni, melyet a képviselőtestület támogat.
Varga András: Megkérdezte, hogy mennyire jó a kamata a hosszabb lejáratú hitelnek. A 30
millió rulírozó hitelt kevésnek tartja. Zavarja a 70 millió forintos tartozás, jelzálogjoggal
terhelt ingatlanokról kérdezte, melyek voltak?
Tóth Gábor: Például a Peresen lévő telkek 60 millió forintra volt beterhelve, sportépület, a fő
úton lévő szolgálati lakáson is volt, ezek most mind tehermentesek.
Kiss Ferenc: A képviselő úr félre érti a finanszírozási oldalát, továbbra is 80 millió forint
hitel van, ketté van osztva a hitel. 50 millió forint mindig kell az önkormányzat a
finanszírozáshoz, de nem kell mindig a 80 millió forint és nem kell két évig törleszteni. Az 50
millió forint nem okozhat problémát, természetesen teher, a 30 millió pedig azért lett
elkülönítve, mert nem kell mindig és ezért nem kell kamatot fizetnie, csak akkor van kamat ha
igénybe van véve, a 80 millió forint pedig állandóan kamatozott, ha igénybe vette az
önkormányzat, ha nem.
Fontos dolog megszűnt az árfolyam kockázata.
Tóth Gábor: Megköszönte a hozzászólásokat és felkérte a képviselőket, hogy hozzák meg
döntésüket.
A Képviselő-testület 5 igen és egy tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
15/2011. (IV.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 Képviselő-testülete a 80.000 .000 Ft folyószámla hitel módosítását az
alábbiak szerint fogadja el.
1.)30.000.000 Ft marad folyószámla hitelként.
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2.)50.000.000 Ft átalakul 10 éves hosszúlejáratú hitellé, 2 éves törlesztési halasztással.
3.)Az 50.000.000 Ft fedezetéül felajánlja a Raiffeisen Bank felé az un. 8-ad részek területét,
mely törzsvagyon feletti forgalomképes ingatlanként képezi az önkormányzat vagyonát.
4.) Felkéri a Polgármestert és a jegyzőt, hogy a terület értékbecslésével kapcsolatos előkészítő
munkát rendelje meg a Bank által megjelölt akkreditált értékbecslőnél, valamint készítse elő a
hitelszerződést a Bank munkatársával.
Határidő: április 29.
Felelős: Tóth Gábor polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Beke Andrea jegyző, pénzügyi csoport
3.)Napirendi pont: Bag Nagyközség Önkormányzat 1/2010. (II.23.) sz. költségvetési
rendeletének módosítása
Tóth Gábor: Felkérte a jegyzőnőt, mondja el kiegészítését.
Beke Andrea: Elmondta, hogy a pénzügyi bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta a
testületnek. Az előirányzatot kellett módosítani, ennek benyújtási ideje április 30.
Tóth Gábor: Ezután felkérte a testület tagjait, hogy hozzák meg döntésüket.
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen és egy tartózkodással megalkotta
a 10/2011. (IV.28.) számú Költségvetési rendeletét, mely módosítja az 1/2010. (II.23.) sz.
költségvetési rendeletet.
10/2011. (IV. 28 .) számú rendelete, amely módosítja az
1/2010 (II.23.) számú Költségvetési Rendeletét
I. §
/1/ 2010.01.01. és december 31.-a között pótelőirányzatként biztosított normatívák miatt az
1/2020. (II.23.) számú költségvetési rendelet 3 paragrafusában megállapított
− kiadási főösszeget
− bevételi főösszeget

12 967 e Ft-tal
12 967 e Ft-tal

a képviselő testület megemeli, így a módosított
− kiadási főösszeget
− bevételi főösszeget
állapítja meg.
/2/ A módosított kiemelt előirányzatokat

667 694 e Ft-tal
667 694 e Ft-tal
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Kiadások:
− működési kiadások
− speciális célú támogatások
− felhalmozási célú kiadások
− tartalékok
− egyéb kiadások
Összesen:

419 709 e Ft
56 909e Ft
7 990 e Ft
92 586 e Ft
90 500 e Ft
667 694 e Ft

Bevételek:
saját bevételek
- átengedett megosztott bevételek
- átvett pénzeszköz
- állami hozzájárulások és támogatások
- Működési célú hitel
Összesen:

272 823 e Ft
147 506 e Ft
6 222 e Ft
186 398 e Ft
54 745 e Ft
667 694 e Ft

jogcímenkénti megosztásban állapítja meg.
2. §
A polgármesteri hivatal módosítás utáni előirányzatát az 1.számú melléklet adatai
tartalmazzák.
4.) Napirendi pont: Bag Nagyközség Önkormányzat 2010. évi beszámolója és
zárszámadása
Tóth Gábor: Felkérte a Benke Zoltánné pénzügyi előadót, hogy mondja el szóbeli
kiegészítését az előterjesztéssel kapcsolatban.
Benke Zoltánné: A 2010 évi beszámoló rendelet tervezetet
bizottság és elfogadásra javasolta a testületnek.
- 546.703 eFt teljesített bevétellel
- 537.195 eFt teljesített kiadással
11.559 eFt módosított pénzmaradvánnyal.

megtárgyalta a pénzügyi

Tóth Gábor: Megköszönte a kiegészítését és felkérte a testületet, hogy hozzák meg
döntésüket.
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen és egy tartózkodással elfogadta a
11/2011. (IV.28.) számú 2010. évi költségvetési zárszámadásáról szóló rendeletet.
11/2011. (IV. 28.) számú rendelete
az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról
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Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992.
évi XXXVIII. törvény 82 §-ában meghatározott jogkörében: eljárva a 2010. évi költségvetési
zárszámadásáról a következő rendeltet alkotja.
1.§
(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
zárszámadást az 1 – 13. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően:
546 703 e Ft
537 195 e Ft
11 559 e Ft

teljesített bevétellel
teljesített kiadással
módosított pénzmaradvánnyal

jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként az 1. számú
mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) Az önkormányzat részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételei és kiadásai
előirányzatainak teljesítését a 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
2.§
A képviselő-testület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3., 4.
mellékletek szerint hagyja jóvá.

számú

3.§
(1) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét
az 5/a, és 5/b számú melléklet szerint fogadja el.
(2) Az önkormányzat mérlegkimutatást a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásait és bevételeket a 7. számú melléklet szerint
hagyja jóvá.

4.§
8. számú melléklet a helyi adóbevételek előírásának, befizetéseinek, hátralékának és
túlfizetésének alakulását e szerint hagyja jóvá.
5.§
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(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített
pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, a 9/a, 9/b, 9/c, számú
mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a pénzmaradványát a 10. számú mellékletnek megfelelően hagyja
jóvá.
(3) Szociális szakfeladat kimutatás a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) 2010. évi pénzeszközváltozást a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) 13. számú melléklet a vagyoni kimutatás szerint hagyja jóvá.
6.§
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

5.) Napirendi pont: Hulladékgazdálkodási közbeszerzésre vonatkozó kiírást, valamint az
eljárás befejezéséig szóló szolgáltatás megrendelés aláírását a
jelenlegi
szolgáltató
céggel.
Tóth Gábor: Az eljárás befejezéséig való szóló megrendelés szolgáltatását kell elfogadni. A
Galgamente jó része, így Bag is nem akarja elfogadni az Észak-Kelet Pest Megyei
hulladékszállítási összeget. Mikro térségben szeretnék elindítani majd a szolgáltatást, addig
amíg nem alakul meg, addig a kaposvári céggel javasolja, hogy kössenek szerződést.
Beke Andrea: Kiegészítésként elmondta, hogy hamarosan felkerül az értesítőre a
közbeszerzési eljárás.
Tóth Gábor: Elmondta, hogy az a cél Bag ne kerüljön törvénysértési helyzetbe, majd felkérte
a testületet, hogy támogassák az előterjesztést.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
16/2011. (IV.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 Képviselő-testület elfogadta a hulladékgazdálkodással kapcsolatos közbeszerzési pályázat
kiírását. Augusztus 1-ig, illetve a pályázat lefolytatásának időszakára megrendeli a
hulladékkezelési szolgáltatást a Kaposvári Városgazdálkodási Zártkörő Működő
Részvénytársaságtól, a fennálló szerződésünk feltételeivel egyező módon.
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Határidő: április 30.
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző
6.) Napirendi pont: K.F.Audit Kft.-vel a könyvvizsgálatra vonatkozó három évre
szóló szerződés meghosszabbítása
Tóth Gábor: Elmondta, hogy már 1998 óta dolgozik Bag Önkormányzatnak Kiss Ferenc
könyvvizsgáló úr. Javaslatot tett a testület felé, hogy három évre kössenek szerződést a
K.F.Audit Kft-vel.
Kiss Ferenc: Reálisnak tartja a három évet, tudomásul veszi, ha három év alatt át fog
alakulni a rendszer akkor természetesen megszűnik a szerződése.
Tóth Gábor: Javasolta, hogy kiegészítésként kerüljön be a szerződésbe a könyvvizsgáló úr
javaslata.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
17/2011. (IV.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 K.F.AUDIT Gazdasági és Pénzügyi Tanácsadói Kft.- vel megbízási szerződést köt 2011.
április 30-tól – 2013. április 30-ig könyvvizsgálói tevékenységre 400.000 Ft + ÁFA összesen:
500.000 forint éves díjazás mellett.
Határidő: április 29.
Felelős: Tóth Gábor polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Beke Andrea jegyző, pénzügyi csoport

7.) Napirendi pont: Egyebek
Pályázat a KMOP-4.5.3-10-11 Egyenlő
(Akadálymentesítés)

esélyű

hozzáférés

a közszolgáltatásokhoz

Beke Andrea: Tájékoztatta a testületet, hogy megjelent egy pályázat, amely a még nem
akadálymentesített középületek akadálymentesítését támogatja. Kérte a testület jóváhagyását a
pályázaton való részvételhez.
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A Képviselő-testület 5 igen és egy tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

18/2011. (V.24.) 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 Önkormányzata pályázatot nyújt be a KMOP-4.5.3-10-11 Egyenlő esélyű
hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (Akadálymentesítés) című pályázathoz.
A megvalósítás költsége: 35.154.128 Ft, ebből támogatásként igényelhető: 30.000.000 Ft, melynek
önrésze: 10 % azaz 3.515.413 Ft.
Az önrészt az önkormányzat 2011. évi költségvetésében a tartalékkeret terhére biztosítja.

Határidő: május 31.
Felelős: Tóth Gábor polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Beke Andrea jegyző, pénzügyi csoport
Tóth Gábor: Az általa felajánlott tíz százalék bruttó jövedelmének felajánlásához felkérte a
bizottság állásfoglalását, hogy mely civilszervezetek kapjanak belőle.
Tábik Andrásné: A bizottsági ülésen tárgyalta a Sport Egyesület együttműködési
megállapodását, hogy áll ez az ügy? Javasolta, hogy egy bizottsági ülésre hívják meg a TC
elnökét és ott pontosítsák a megállapodást, kérte a bizottság elnökét.
Tóth Gábor: Pontosítani kell, hogy pontosan mekkora épületet ad át az önkormányzat,
milyen jogosítványokat kap a sportkör, mi az amit saját jogán megtehet. Nem javasolta, hogy
most ebben az ügyben állást foglaljon a testület.
Boda János: Elmondta, hogy nincs jogi változás az elnökségben. Kétoldalú szerződést kért a
testülettől. Fontosnak tartja, hogy gyorsan megtörténjen a megállapodás. Sajnálja, hogy a
tavaszi költségvetésnél a civilszervezeteket nem hallgatták meg. Négy csapat működik a
sport egyesületnél ez 80 fős létszámot jelent. Több emberhez kapcsolódnak és szórakoztató
oldala is van. Azt gondolja, hogy egy nagy csoportot mozgósítanak. Egyre fontosabb lenne a
sportnak a szerepe. A működési költségek emelkedtek, a bevétel pedig egyre kevesebb.
Tényleges költségvetése 8-9 millió forint között van, ehhez 3 millió forintot kapott tavaly az
egyesület, előtte lévő években négy milliót kaptak. Sajnos ebben az évben ezt nem kapják
meg. A nyár folyamán 4-5 millió forintra lesz szükségük, melyben a bírói díjak, az edző díja,
a sportorvos díja, a szövetség felé szintén fizetniük kell. Ezek kötelező összegek. Június
közepéig be kell nevezni a következő bajnokságra, melyre szintén fizetni kell.
Tóth Gábor: Sajnálta, hogy nem az intézmények átvilágításával kezdte el a munkát 1996ban. Az önkormányzatok egyre kevesebb normatívát kapnak, még az intézmények is
veszélybe kerülhetnek, most nem tudnak civilszervezeteket támogatni.
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Boda János: Amennyiben nem tud az önkormányzat támogatást adni, akkor nem tudnak
játszani, így az egyesület vezetéséről lemond.
Dr. Balatoni Gyöngyi: Elmondta, hogy nagyon rossz híreket terjesztenek az
önkormányzatról a faluban. Például amikor kikötötték a gázt, ide az önkormányzathoz nem
jött be számla, - a TC-nél volt - ezért az önkormányzat nem tudta kifizetni.
Boda János: Elmondta, hogy az elmúlt négy évben úgy zajlódtak le a befizetések, hogy ő
előre kifizette és után jött be az önkormányzathoz, ahol kifizették a számlát. Szeretné ezeket
egy bizottsági ülésen megtárgyalni. Mindenkinek fáj, hogy nincs, de reméli, hogy sikerül
zöldágra jutni ebben a dologban.
Tábik Andrásné: Maga részéről sajnálja, hogy így alakultak a dolgok, hogy a
civilszervezetek nem kapnak támogatást. Javasolta, hogy a bizottsági ülésen ezt tárgyalják
meg.
A jegyzőnőt megkérdezte, hogy mi lesz az óvodával?
Beke Andrea: Elmondta, hogy ez ügyben egy rendkívüli ülést kell tartani.
Miután nem volt több hozzászólás, vélemény a polgármester megköszönte a részvételt és az
ülést bezárta.

-k.m.f.-

Tóth Gábor
polgármester

Beke Andrea
jegyző

