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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2011. december 15..-i képviselő-testületi ülésén.
Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester, Antal István
Lászlóné, Balázs János, Tábik Andrásné, képviselők
Meghívottak: Beke Andrea jegyző, Benke Zoltánné pénzügyi előadó
A polgármester köszöntötte a képviselőket a meghívott vendégeket. Megállapította,
képviselő-testületi ülés határozott képes, hiányzik Dr. Dénes Tamás és Varga András
képviselők.
Beke Andrea: Tájékoztatta a testületet, hogy az egyéb napirendi pont tárgyalásánál az
alpolgármester tiszteletdíj felajánlásáról kell döntést hozni.
Ezután ismertette a napirendi pontokat, melyet a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott.
Varga András képviselő úr az ülésre megérkezett.
Napirendi

pontok

Napirend:

Előadó:

1.) Bag Nagyközség Önkormányzat 2012. évi díjtételek megállapítása.

Beke Andrea
jegyző

2.) 5/2009. (II.26.) Temető díjakról szóló rendelete, mely módosítja
a 6/2005. (III.31.) számú „A köztemetőről és temetkezés rendjéről szóló
1. sz. mellékletét”.

Beke Andrea
jegyző

3.) Óvoda konyha vállalkozói szerződés meghosszabbítása .

Tóth Gábor
polgármester

4.) Takarékossági intézkedések – polgármesteri hivatal létszámleépítés.

Tóth Gábor
polgármester

5.) Iskolatej szerződés meghosszabbítása.

Tóth Gábor
polgármester

6.) Önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások bérleti díja

Tóth Gábor
polgármester

7.) Egyebek

Tóth Gábor
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polgármester
-

Képviselő-testület 2012. évi munkaterve

1.) Napirendi pont: Bag Nagyközség Önkormányzat 2012. évi díjtételek megállapítása.

Tóth Gábor: Felkérte a Jegyző Asszonyt, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban mondja el
szóbeli kiegészítését.
Beke Andrea: A bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta a víz és csatornadíj
emeléséről szóló előterjesztést. Az önkormányzat tulajdonában lévő Galgamenti Viziközmű
Kft által üzemeltetett- közüzemi csatornamű használatáért fizetendő hatósági ár 2012. január
01-vel módosul. A lakosság emelkedő terhei miatt a víz- és csatornadíjat átlagosan 2,57 %-kal
emelték meg.
Tóth Gábor: Megköszönte a kiegészítést és felkérte a testületet, hogy hozzák meg
döntésüket.
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal megalkotta a 15/2011.
(XII.15.) számú rendeletét a 2012. évi Vízhasználat Díjról.

15/2011.(XII.15.) sz.rendelete
Bag Nagyközség területén 2012. évre meghatározott víz
használati díjakról
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 1-től a település területén az
alábbi vízhasználati díjakat határozza meg:

Vízdíj fajtája
Lakossági vízfogyasztás díja
Közületi vízfogyasztás díja

2012. évi vízdíj
6 m3/2 hó mennyiség
= 225 Ft/m3
3
6 m /2 hó mennyiség felett = 280 Ft/m3
358 Ft/m3

Jelen rendelet hatályon kívül helyezi a 7/2010. (XII.22.) sz. Vízdíj rendeltet.
A rendelet 2012. január 01-től lép hatályba.
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A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik a helyben szokásos módon.
Tóth Gábor: Felkérte a testületet, hogy hozzák meg döntésüket a 2012. évi csatornadíjról.
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal megalkotta a 16/2011.
(XII.15.) számú 2012. évre meghatározott csatorna használati díjról.

16/2011.(XII.15.) sz.rendelete
Bag Nagyközség területén 2012. évre meghatározott csatorna
használati díjak
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 1-től a település területén az
alábbi csatornadíjakat állapítja meg.

Lakossági csatornadíj

214.- Ft/m3
286.- Ft/m3

Közületi csatornadíj
Szippantott szennyvíz ürítési díja

528.- Ft/m3

Jelen rendelet kívül helyezi a 8/2010. (XII. 22.) számú csatornadíj rendeletet.
A rendelet 2012. január 01-től lép hatályba.
A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik a helyben szokásos módon.
Tóth Gábor: Következő díjtétel a tornacsarnok bérleti díja. Javasolta az infláció mértékkel
való emelést. Megkérdezte, hogy van-e más javaslat?
Beke Andrea: A mai nap délelőtt érkezett a javaslat, ezért a bizottság nem tudta tárgyalni.
Dr. Balatoni Gyöngyi: Javasolta, hogy a napi diákjegyet 300.- Ft-ra emeljék meg.
Antal Istvánné: Javasolta, hogy a diákbérletet 2.500.-Ft-ra való emelését.
Tóth Gábor: Felkérte a testületet, hogy hozzák meg döntésüket, először a diákbérlet 2.500.Ft-os emelésre, majd a diákjegy 300.- Ft-os emelésre.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta a Diákbérlet 2.500.- Ft-os emelését.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta a diákjegy 300.- Ft-os emelését.
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Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal megalkotta a 17/2011.
(XII. 15.) számú Tornacsarnok Belépődíjairól szóló rendeletét.
17/2011. (XII. 15.) sz. RENDELETE A
TORNACSARNOK BELÉPŐDÍJAIRÓL
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 01.-től a tornacsarnok
belépődíjait az alábbiak szerint fogadta el:

Terembérlet
Uszoda
Bérlet 10 alkalomra
Diákbérlet (bagi gyerekeknek
14 éves korig)
Napi diákjegy 14 éves korig
Napi jegy felnőtt jegy

2012. évre
6.500.- Ft/óra
7.000.- Ft/óra
6.000.- Ft
2.500.- Ft
300.- Ft
750.- Ft

Napirendi pont: Kaposvár szemétszállítási szerződés
Tóth Gábor: Felkérte a Jegyző Asszonyt, hogy szóbeli tájékoztatóját tegye meg.
Beke Andrea: Ismertette a testülettel, hogy a Kaposvári cég 2012-ben is elvállalja, hogy
ugyanannyi összegért szállítja el a hulladékot, csak az ÁFA fog emelkedni 25 %-ról – 27 %ra-.
Tóth Gábor: Javasolta a testület felé, hogy a Kaposvárral a szerződés alapján kapjon
felhatalmazást arra vonatkozóan, hogy 2012. évi hulladékszállításra 10 %-os emelésről
tárgyaljon.
A Képviselő-testület 4 igen, egy tartózkodás és egy nem szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
60/2011. (XII.15..) 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 felhatalmazza a polgármestert a Kaposvár Városgazdálkodási Zrt-vel
történő tárgyalásra hogy a hulladékgazdálkodás díját 10 %-al emelje meg 2012. évre a Zrt.
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Határidő: 2011. november 25.
Felelős: Tóth Gábor polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Beke Andrea jegyző

2.) Napirendi pont: 5/2009. (II.26.) Temető díjakról szóló rendelete, mely módosítja
a 6/2005. (III.31.) számú „A köztemetőről és temetkezés rendjéről szóló
1. sz. mellékletét”.
Tóth Gábor: Felkérte Beke Andrea jegyzőnőt, hogy tegye meg szóbeli kiegészítését az
előterjesztéssel kapcsolatban.
Beke Andrea: Ismertette a testülettel, hogy már többször tárgyalta a bizottság a temetőben
kripták és urnafal kialakítását.
Elmondta, hogy az urnafalat a vállalkozó saját pénzén építette meg és cserébe az első 10 év
értékesítését ő végzi. Tíz év leteltével az urnafal az önkormányzaté lesz. Az urnafülkék
megváltása 10 évre történik, melynek javasolt ára: 4.200 Ft, a családi 4-es urnafülke ára
16.800 Ft, a 6-os urnafülke tíz évre történő megváltása 25.200.- Ft.
A bizottság javaslata a testület felé, hogy az előterjesztésben szereplő árakat fogadják el.
Tóth Gábor: Felkérte a jelenlévőket, hogy hozzák meg döntésüket az előterjesztéssel
kapcsolatban.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
61/2011. (XII.15.) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot
hozta:
1.) A képviselő-testület az urnafülkék 10 évre történő megváltását 4.200.- Ft-os (bruttó) áron
állapítja meg. A családi 4-es urnafülke 10 éves megváltásának ára: 16.800.- Ft (bruttó), a
6-os urnafülke 10 éves megváltásának ára: 25.200.- Ft (bruttó).
2.) A Képviselő-testület engedélyezi, hogy amennyiben igény lesz rá, 4-es családi
urnasírhelyek épüljenek a sírhelyekkel megegyező méretben, és azokkal azonos
megváltási áron.
3.) A Képviselő-testület engedélyezi, hogy amennyiben igény lesz rá, családi urnafülkéket
lehessen elhelyezni a temetői kutak mellett, az út mentén.
4.) A Képviselő-testület engedélyezi, hogy amennyiben igény mutatkozik az urnás temetésre,
a gyermek sírhelyek előterjesztésben leírt módon felszámolásra kerülhessenek, közös
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emlékmű építésével, és engedélyezi a felszabaduló területen további urnafalak, urnafülkék
elhelyezését.
5.) A Képviselő-testület engedélyezi, hogy az előterjesztésben leírt helyen bemutató kripta
épüljön.
6.) A Képviselő-testület engedélyezi, hogy amennyiben igény lesz rá, az előterjesztésben
vázolt helyen, és megváltási összegekért további kripták épülhessenek.
7.) A képviselő-testület előírja, hogy a bemutató kripta elkészülte után épített kriptákat csak
és kizárólag kétféle módon lehet építeni: A.) azok a vállalkozó típustervei alapján épülnek
meg B.) egyéb esetben azokat mind a temetőgondnokkal, mind a műszaki előadóval építés
előtt engedélyeztetni kell.
8.) A képviselő-testület a bruttó kriptaárakat mind új, mind régi megváltás esetén az alábbiak
szerint állapítja meg: 60 évre a 4 személyes kriptát 66.000.- Ft, a 2 személyes kriptát
40.000.- Ft összegért lehetne megváltani; 80 évre a 4 személyes kriptát 88.000.- Ft, a 2
személyes kriptát 53.400.- Ft összegért lehetne megváltani; 100 évre a 4 személyes kriptát
110.000.- Ft, a 2 személyes kriptát 66.700.- Ft összegért lehetne megváltani.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Gábor polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Beke Andrea jegyző

Beke Andrea: Felkérte a testületet, hogy határozati javaslatot hozzanak az elfogadott temetői
díjjal kapcsolatban, hogy az temetőrendeletben módosítva legyen.
A Képviselő-testület 6 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
62/2011. (XII.15.) 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 felkéri a Jegyző Asszonyt, hogy a 61/2011. (XII.15.) határozatban
szereplő díjakat a 5/2009. (II.26.) számú Temetői díjakról szóló rendeletben módosítsa.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Gábor polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Beke Andrea jegyző
3.)Napirendi pont: Óvoda konyha vállalkozói szerződés meghosszabbítása

7
Tóth Gábor: Elmondta, hogy 2010. decembere óta működteti az óvodában lévő
gyermekétkeztetési konyhát az EVER-FOOD Kft. Az elmúlt testületi ülésen a képviselőtestület meghallgatta a Kft képviseletében Szabó Imrét és a konyha működésével
kapcsolatban megelégedését fejezte ki.
Javasolta, hogy a közbeszerzési eljárás befejezéséig a jelenlegi vállalkozóval kössenek
szerződést.
Varga András: Úgy látja, hogy akik panasszal éltek az óvoda konyha működésével az nem
lett kivizsgálva, száz fő szülő véleményére adni kell.
Megkérdezte, hogy miért nem lett kivizsgálva?
Tóth Gábor: Alapvető szinten meg vannak elégedve a konyha működtetőjével. Meghirdetni
pedig csak jövő kell.
Beke Andrea: Tájékoztatta a testületet, hogy a szerződést egyszer meg lehet hosszabbítani,
mivel a törvény most fog megváltozni.
Varga András: Annak idején két jelölt volt a testület előtt, miért az Ever-Food-al kötött
szerződést az önkormányzat?
Megkérdezte, hogy a ravatalozó pályázatát miért nem tárgyalják újra?
Beke Andrea: Korábban is pályázott az Ever-Food, pontszámai alapján ők feleltek meg.
Tájékoztatásul elmondta, hogy bagi vállalkozó meg fogja csinálni, annyiért amiért elvállalta.
Tóth Gábor: Felhívta a képviselő úr figyelmét, hogy ha van törvényességi óvása akkor azt
tegye meg.
Ezután javasolta a jelenlévőknek, hogy a konyha működtetőjével hosszabbítsák meg a
szerződést.
A Képviselő-testület 4 igen, egy tartózkodás és egy nem szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
63/2011. (XII.15.) 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 szerződést köt az EVER-FOOD Kft-vel az óvodában működő és a
gyermekétkeztetést, illetve a közétkeztetést ellátó konyha üzemeltetésével.
A szerződés 2012. január 01.-től a közbeszerzési eljárás befejezéséig, de legkésőbb 2012.
december 31. –ig szól.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a szerződés aláírásával.
Határidő: december 31.
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Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző, pénzügy
4.) Napirendi pont: Takarékossági intézkedések – polgármesteri hivatal létszámleépítés.
Tóth Gábor: Takarékossági intézkedésként a hivatal dolgozói állományából egy főt el kell
bocsátani. Diplomás munkatárs tölti be helyett, melyet középfokú végzettséggel is el lehet
látni. Ez éves szinten több millió forintba kerül az önkormányzatnak.
Beke Andrea: Arról kell határozni a testületnek, hogy egy fővel csökkentik a polgármesteri
hivatal létszámát. A létszámleépítéssel kapcsolatos költségek 50 %/-át az önkormányzat
visszapályázhatja a Kormánytól.
Varga András: Megkérdezte, hogy lehet-e tudni kiről van szó?
Tóth Gábor: Tájékoztatta a testületet, hogy a személyről nem lehet tudni, mivel ez egy
nyilvános ülés!
Tábik Andrásné: Felhívta a figyelmet, hogy a pénzügyi bizottság nem javasolta a
létszámleépítést. A végkielégítést úgy tudja, hogy azonnal ki kell fizetni, továbbá
megkérdezte, hogy mennyi a felmentési idő?
Balázs János: Elmondta, hogy bizottsági döntés volt, hogy addig kell „jegelni” amíg a
törvény ki nem jön.
Antal Istvánné: Megkérdezte, hogy a képviselő-testületi ülés előtt elhangzott döntést meg
lehet-e változtatni?
Beke Andrea: Bizottsági javaslatnak számít.
Varga András: Négy évvel ezelőtt volt előnyugdíjazás 3-4 fő és a létszám nem csökkent.
Valószínűleg előtte még felvettek személyeket.
Tóth Gábor: Akkor el kellett engedni, mivel új törvények jöttek be. Most is itt van több
jubileumi kifizetés, amely több millió forint, csak éppen nincs meg a forrása. Kitől vegyünk el
pénz az óvodától, iskolától, honnan? Ebben az évben még nem, de jövőre már spórolni
tudunk.
Beke Andrea: Amennyiben elment valaki nyugdíjba annak a státuszát, ha nem szüntette meg
a képviselő-testület, fel lehet tölteni. A takarékossági intézkedés során, - a mostani helyzet
ilyen - öt évig nem lehet betölteni, ha visszapályázzuk a végkielégítést. Aki nyugdíjba ment
annak nem végkielégítés jár, akkor az szabad státusz maradt és fel lehetett tölteni.
Antal Istvánné: Megkérdezte, hogy hány fő közhasznú dolgozik a hivatalban?
Beke Andrea: Két fő dolgozik. Egy nyugdíjas és egy eltávozott dolgozó bérén tudnak
spórolni.
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Tábik Andrásné: Tisztán látja a dolgokat, mindannyian tudják, hogy miről van szó és kiről.
A diplomás embernek olyan munkát kell adni, amely az ő tudásához alkalmazkodik.
Tartózkodni fog, mert ha valaki el tölt hosszú évtizedeket egy intézményben azt meg kell
becsülni.
Tóth Gábor: Megérti az empátiáját, a falu félmilliárd forinttal adóságban van, miből
fizessük.
Varga András: Megkérdezte, hogy miért az a személy?
Tóth Gábor: Mert neki a legmagasabb a bére, a falu pénzügyi helyzetét próbálja helyre tenni.
Az elmúlt években nem gazdálkodtak, hanem garázdálkodtak a falu pénzén.
Arra a végzettségre a hivatalnak nincs szüksége.
Megköszönte a hozzászólásokat és felkérte a testületet, hogy hozzák meg a létszámleépítéssel
kapcsolatos döntésüket.
A Képviselő-testület 4 igen, kettő tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
64/2011. (XII.15.) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot
hozta:
A 2010-ben elvégzett átvilágítás, valamint a 2011-ben Raiffeisen Bank által történt
monitoring vizsgálat alapján úgy döntött, hogy 2012. január 16-tól egy fővel csökkenti
polgármesteri hivatal létszámát.
A Képviselő-testület a létszám csökkentéshez szükséges előirányzatot a 2012 évi
költségvetésében biztosítja.
A Képviselő-testület a határozatot azzal a feltétellel hozza meg, hogy pályázatot nyújt be
Magyarország 2012 évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII törvény 5.
számú mellékletének 7.) pontjában szereplő, hogy helyi szervezési intézkedésekhez
kapcsolódó többletkiadások támogatására.
Külön miniszteri rendeletben a helyi önkormányzatokért felelős miniszter 2012. február 29.-ig
szabályozza a folyósítás feltételeit.
Határidő: 2012. január 16.
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző

5.) Napirendi pont: Iskolatej szerződés meghosszabbítása.

10
Beke Andrea: Tájékoztatásul elmondta, hogy már két éve sikeresen működik az iskolatej
program, melyet az Európai Unió támogat és az iskolában tanuló gyermekek részére ingyenes
tej, illetve tejterméket biztosít.
Az iskolatej biztosítása az önkormányzat részére anyagi terhet nem jelent, hiszen az teljesen
az állam által támogatott. Eddig is az Egertej Tejipari Kft. szállította a tejet és a tejtermékeket
az iskola megelégedésére.
Tóth Gábor: Megköszönte a tájékoztatást és felkérte a testületet, hogy hozzák meg
döntésüket.
A Képviselő-testület 6 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
65/2011. (XII.15.) 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 2012. évre megbízza az Egertej Tejipari
Kft-t az iskolatej részére történő tej és tejtermék szállítására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző
6.) Napirendi pont: Bag önkormányzati bérlakások bérleti díjának rendezése
Beke Andrea: Elmondta, hogy bérlakások bérleti díja 2009-től nem változtak, így időszerűvé
vált azok emelése. Az emelés összegét az előterjesztésben a bérlemény komfortfokozatától,
elhelyezkedésétől és külső műszaki állapotától javasolták. A környező településeken, a
hasonló ingatlanok bérleti díja 210-300 Ft/m2 között változik.
Felkérte a testület tagjait, hogy az előterjesztésben szereplő bérleti díjakat fogadják el.
Varga András: Megkérdezte, hogy van-e arra pont, hogy a bérlők jó gazda módjára
vigyáznak az épület állagára?
Tóth Gábor: Megköszönte a tájékoztatót és a hozzászólást, majd felkérte a testületet, hogy
fogadják el a bérleti díjak rendezéséről szóló előterjesztést.
A Képviselő-testület 5 igen, egy tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
66/2011. (XII.15.) Képviselő-testületi határozat
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Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot
hozta:

Bérlemény címe

m2

Szent Imre u. 7.
Szent Imre u. 7.
Dózsa Gy. u. 54.
Hősök tere 1.
Patak u. 8.
Patak u. 8.

48
25
100 (1)
100
71 (1)
31 (1)

(1)

pontosított alapterület

Jelenlegi bérleti díj
(Ft/hó) (3)
9.600
7.200 (2)
16.600
20.000
13.800
6.800
(2)

+ gázbekötés törlesztése ?

Jav. bérleti díj
m2 szorzója
253
231
294
268
286
264
(3)

Javasolt súlyozott
bérleti díj (Ft/hó)
12.145 (4)
7.975 (2)
29.400
26.800
20.305 (4)
8.185

200 Ft/m2-rel számolva

(4)

jelenleg üres

Bag Nagyközség Önkormányzata hozzájárul a fenti táblázatban megállapított új bérleti díjakat
elfogadja, és megbízza jegyző asszonyt, hogy intézkedjen az új bérleti szerződések
megkötéséről.
Határidő: 2012. január 01.
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző, műszaki előadó
Egyebek:

Képviselő-testület 2012. évi munkaterve

Beke Andrea: Tájékoztatásul elmondta, hogy vannak a munkatervben kötelező napirendi
pontok, ilyen például a költségvetés, beszámolók, melyeknek határidőre kell elkészülniük. A
munkatervbe ezeket beépítette, ha még lesz olyan napirendi pont, amelyet a testület tárgyalni
kíván, azokat is belefoglalja.
Tóth Gábor: Megköszönte a tájékoztatást és felkérte a képviselőket, hogy fogadják el a 2012.
évi munkatervet.
A Képviselő-testület 6 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Napirendi pont: Képviselő-testület 2012 évi munkaterve
A Képviselő-testület 6 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
67/2011. (XII.15.) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot
hozta:
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A Képviselő-testület elfogadta a 2012. évi Munkatervét.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Gábor polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Beke Andrea jegyző

Egyebek: Gyarmatiné Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester tiszteletdíj felajánlása a
ravatalozó építéséhez
A Képviselő-testület 5 igen – egy fő nem vett részt - szavazat mellett az alábbi határozatot
hozta:
68/2011. (XII.15.) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot
hozta:
Gyarmatiné Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester asszony a 2011. évi tiszteletdíjából
2.066.206 Ft erejéig a ravatalozó építéséhez felajánlotta.

Határidő: 2012. január 01.
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző
Balázs János: Javasolta a testület felé, hogy a bizottságokat szervezzék át, takarékossági
okokból a pénzügyi bizottságot 5 főre javasolta leszűkíteni, a szociális, egészségügyi
bizottságot és az oktatási, kulturális és sportbizottságot pedig külön kellene venni és 3-3 fővel
működtetni.
Tábik Andrásné: Egyetértet az elhangzott javaslattal.
Beke Andrea: Ehhez a Szervezeti
visszatérnek ehhez a kéréshez.

Működési Szabályzatot kell módosítani, 2012-ben

Tóth Gábor: Támogatja a bizottságok ilyen irányú átalakítását.
Varga András: Úgy tudja, hogy a háziorvosi választásnál több jelentkező volt milyen
szempontok alapján döntött a testület Dr. Józsa Viktória mellett.
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Dr. Balatoni Gyöngyi: Szakmai szempontok játszottak szerepet, mivel már két orvosnál
kudarcot vallottunk, próbált az önkormányzat olyan szempontból szerződést kötni, aki
átmenetileg el tudja látni a háziorvosi teendőket a megüresedett körzetbe.
Tóth Gábor: Megköszönte a hozzászólásokat, majd zárt ülést rendelt.

ZÁRT ÜLÉS

Tóth Gábor
polgármester

Beke Andrea
jegyző

