
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2012. február 23.-i képviselő-testületi ülésén.

Jelen vannak:  Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester, Dr. Dénes 
Tamás, Antal István Lászlóné, Balázs János, Tábik Andrásné, Varga András képviselők

Meghívottak:  Beke  Andrea  jegyző,  Benke  Zoltánné  pénzügyi  előadó,  Kovács  Istvánné 
óvodavezető, Szásziné Győri Éva iskola igazgató

A polgármester köszöntötte a képviselőket, a Galga TV nézőit, a meghívott vendégeket, a 
helyi média képviselőjét és a megjelenteket. 
Megállapította, képviselő-testületi ülés határozott képes.

Napirendi pontoknál a 6.) napirendben van változás. Az Aszódi Kistérség lakosainak hatvani 
kórháznál való ellátása ügyét kéri felvenni.  
Ezután  felkérte  a  képviselő-testület  tagjait,  hogy  a  módosító  javaslattal  fogadják  el  a 
napirendi pontokat.
A  Képviselő-testület a módosító javaslattal egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat.

N a p i r e n d i     p o n t o k

Napirend:   Előadó:

1.) Köztemetők és temetkezés rendjéről szóló 6/2005.(III.31.) sz. Beke Andrea
     rendelet módosítása jegyző

2.) Talajterhelési díjról szóló 5/2005.(II.24.) számú rendelet módosítása Beke Andrea
jegyző

3.) Étkezési térítési díjakról szóló rendelet Beke Andrea
jegyző

4.) Sajóvölgye Takarékszövetkezet ingatlanfedezete Tóth Gábor
polgármester

5.) Konténeres szállítás díjváltozása Beke Andrea
jegyző

6.) Aszódi Kistérség lakosainak kórházi ellátása           Tóth Gábor
          polgármester



7.) Turai Vasutas Szakszervezet kérelme Tóth Gábor
polgármester

8.) Polgármesteri Hivatalban történt létszámcsökkentéssel kapcsolatos Beke Andrea
     költségek visszaigénylése jegyző

9.) Bag Nagyközség Önkormányzat 2012. évi költségvetése             Tóth Gábor
polgármester

10.) Egyebek:

-  megtörtént  a  bankváltás:  a  Sajóvölgye  Takarékszövetkezet  az  önkormányzat  és 
intézményeinek számlavezetője,

-  megkereste  az  önkormányzatot  Morawica  lengyel  település  egy  majdani 
testvérvárosi  kapcsolat  szándékával,  jelenleg  a  2012-2013-2014-es  évben  tíz 
látogatással  egybekötött  rendezvényre  kértek  szándéknyilatkozatot  tőlünk  a 
találkozásra. A lengyel település ezekre a rendezvényekre EU-s pályázaton nyert 
pénzt, valószínűleg az első találkozóra 2012. augusztusában kerül sor.

-   energia audit a községben,
-   két pályázat várható hő szivattyú létesítésére és a
-   művelődési ház teljes felújítására,
-   idén is elindult a közmunkaprogram.

1.) Napirendi pont:   Köztemetők és temetkezés rendjéről szóló 6/2005.(III.31.) sz.
     rendelet módosítása.

Tóth  Gábor: Felkérte  a  jegyzőnőt,  hogy  tegye  meg  szóbeli  kiegészítését  a  rendelet 
módosítására.

Beke  Andrea: A  képviselő-testület  decemberi  ülésen  meghatározta  az  urnafülkék  és  az 
urnasírhelyek  kialakítását,  továbbá  egy  bemutató  kripta  építését,  melyekről  határozat 
született.  A  6/2005.  (III.31.)  számú  rendeletet  módosító  rendelettervezetet  egységes 
szerkezetbe kellett foglalni, melyet megkaptak a képviselők. 

Tóth Gábor: Elmondta, hogy hosszú évek után jutottak el eddig. 

Antal Istvánné: Előadta, hogy sokan hazaviszik az urnát és utána saját maguk hantolják el a 
hamvakat. 
A kriptákkal kapcsolatban elmondta, hogy csak a kijelölt részben lehessen építeni. Javasolta a 
régi sírkövek elszállítását szabályozzák. 
Van egy temetkezési vállalkozó, aki az adóját idefizeti, de egy másik vállalkozó is, aki nem 
idevaló. Javasolta hogy fizessen temetőhasználati díjat. 

Beke Andrea: Megkérdezte, hogy milyen összeget kérjen tőle a hivatal?
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Antal Istvánné: Kétszeres ravatalozói használati díjat javasolt. A saját vállalkozóinkat kell 
támogatni.

Dr. Dénes Tamás: Javasolta, hogy  sírkövek elszállításával kapcsolatban, hogy a rendeletet 
be kell betartatni, amennyiben valaki nem tartja be, azt a gondnoknak kell jeleznie.

Tóth  Gábor: Felkérte  a  képviselőket,  hogy  a  módosító  javaslatokkal  fogadják  el 
köztemetővel kapcsolatos rendeletet.

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal megalkotta az 1/2012. 
(II. 23.) számú  „A köztemetők és a temetkezés rendjéről szóló rendeletét. (A 6/2005. 
(III.31.) számú rendelet hatályát veszti.)

1/2012.(II.23.) számú rendelete

A köztemetőről és a temetkezés rendjéről

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete „a temetőkről és a temetkezésről” szóló 
1999. évi XLIII. Törvény 40. § (1)-(2) bekezdésében, 41. § (3) bekezdésében felhatalmazás 
alapján,  figyelemmel  „a  temetőkről  és  a  temetkezésről  szóló  1990.  évi  XLIII.  Törvény 
végrehajtásáról”  szóló 145/1999.  (X.1.)  Korm.  Rendeletben foglaltakra,  valamint  „a helyi 
önkormányzatokról”  szóló  1990.  évi  LXV.  Törvény  16.  §  (1)  bekezdésében  kapott 
felhatalmazás alapján a köztemetőről és a temetkezés rendjéről az alábbi rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1. §

(1) E rendelet hatálya kiterjed Bag Nagyközség közigazgatási területén az önkormányzat 
tulajdonában lévő temetőre, valamint a temetkezési tevékenységre.

(2) A  temető  és  létesítményei  fenntartásáról,  üzemeltetéséről,  valamint  az  ott  folyó 
temetkezési és e rendelet szerinti egyéb tevékenységek végzéséről az önkormányzat 
gondoskodik.

Temetkezési helyek és szabályok

2.§ 

(1) A  halottat  eltemetni,  az  elhamvasztott  halott  maradványait  elhelyezni  –  a  (2) 
bekezdésben  foglaltak  kivételével  –  temetőben,  vagy  temetkezési  emlékhelyen 
létesített temetési helyen szabad.

(2) Az önkormányzat által fenntartott temetőben köteles az elhunyt személyére, vallási, 
illetőleg  meggyőződésére,  valamely  faji  csoporthoz  tartozására,  nemzeti  –  etnikai 
hovatartozására a halál okára, vagy bármely más megkülönböztetésre tekintet nélkül 
lehetővé tenni a halottak eltemetését.
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(3) A temetés lehet egyházi és világi. A világi temetés szertartásrendjét az eltemettetők 
határozzák meg.  Az egyházi  temetés  az egyházak hitéleti  tevékenységének,  vallási 
szokásainak tiszteletben tartásával történik.

(4) Köztemető létesítéséről, bővítéséről, lezárásáról és megszüntetéséről az önkormányzat 
gondoskodik.

(5) Ha a temető, temetőrész, temetési hely betelt, azt a temető fenntartója jogosult lezárni 
és a további temetkezést megtiltani.

3. §

(1) A temetőt parcellákra, ezen belül sorokra és számozott sírhelyekre osztottuk, melyről 
nyilvántartást vezetünk.

(2) Az  új  parcellában  (H.parcella/  csak  az  elhalálozás  sorrendjében  lehet  sírhelyet 
megváltani.

(3) Rátemetés esetén minden egyeztetni kell a nyilvántartásban rögzített adatokat, hogy 
mikor jár le a sírhely megváltása.

(4) Az  elhamvasztott  halott  hamvait  tartalmazó  urnát  a  temetőn  belül  sírhelyben 
(rátemetéssel) lehet elhelyezni, illetve urnafülkében lehet elhelyezni, Igény esetén 4-
es és 6-os családi urnafülke alakítható ki.

(5) A Képviselő-testület engedélyezi a 4-es urnasírhely építését azzal a feltétellel, hogy 
annak mérete a sírhelyekkel megegyező méretű lehet.

4. §

(1) Az egyes temetkezési helyekért az elhunyt hozzátartozójának, illetve az eltemetésre 
kötelezettnek díjat kell fizetni.  A megváltási  valamint az újraváltási díj mértékét a 
rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

(2) Az egyszeri megváltás időtartama:

a) sírbolt esetén 50 év
b) sírhely esetén 25 év
c) urnafülke 10 év
d) 4-es urnafülke 10 év
e) 6-os urnafülke 10 év

Az árakat 1. sz. melléklet tartalmazza.

(3) A használati idő eltelte után a temetkezési helyek – külön tiltó rendelkezés hiányában 
– újabb időtartamra megválthatóak.
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(4) Igény  esetén  a  régi  un.  gyermeksírhelyek  a  kegyeleti  szabályok  betartásával 
felszámolhatók. Az így felszabaduló helyen urnafülkék és urnasírhelyek alakíthatók 
ki.

A Képviselő-testület a gyermeksírhelyek felszámolása esetén azonnal emlékművet állít az ott 
eltemettek emlékére.

(5) A  temetőnek  és  létesítményeinek  alkalmasnak  kell  lennie  az  elhunytak 
felravatalozására,  gyászszertartások  lebonyolítására  és  eltemetésükre,  ugyanakkor 
meg  kell  felelnie  az  elhaltak  iránti  kegyelet  igényeinek,  és  lehetővé  kell  tenni  a 
temetkezési tevékenység, temetkezés szolgáltatás korszerű lebonyolítását.

A Képviselő-testület engedélyezi a temető területén egy un. bemutató kripta építését.

Ezután  a  vállalkozó  típustervei  alapján  épülhetnek  a  kripták.  Amennyiben  ettől  a 
hozzátartozók  el  kívánnak  térni,  a  terveket  kötelesek  a  temetőgondnoknak,  illetve 
egyeztetés céljából a Polgármesteri Hivatal műszaki előadójának egyeztetés céljából 
bemutatni.

(6) A temetkezési  helyek  használatának  jogát  magánszemélyek  között  átruházni  nem 
lehet, de a sírhelyet újra megváltó hozzátartozó használati jogot szerez.

(7) Lezárt temető, vagy temetőrész betemetett sírjai, sírboltjai felett létesített síremlék a 
használati idő le nem jártáig – kegyeleti szempontokból nem idegeníthetők el és más 
sírra, sírboltra nem helyezhetők át.

(8) Kiürítés  során  a  temetőben  felállított  síremléket  lebontani,  áthelyezni,  azzal 
rendelkezni  csak  az  üzemeltetőnek  történt  előzetes  bejelentés  után  szabad.  A 
rendelkezési  jogosultságot  a  bejelentés  során  valószínűsíteni  kell.  Mindez  csak  a 
temetőrész lezárásakor gyakorolható.

(9) A temettető  kívánságára  történő  halott-,  illetőleg  urnaáthelyezés,  vagy urnakiadás 
folytán megürült sírhelyeket újból meg lehet váltani.

(10)A  temettetőknek  ravatalozói  díjat  kell  fizetni  a  rendelet  mellékletében 
meghatározottak szerint.

5. §

(1) A temetőben alkalmazott temetési helyek szélességi és hosszúsági méretét egymástól 
való távolságát szabályzatban kell előírni.

(2) A sírok egymástól oldaltávolságának 60 cm-nek, a gyermek síroknál szintén 60 cm-
nek kell lennie. A sírdombok magassága legfeljebb 50 cm lehet.

(3) A sírgödör mélységének a talaj  és egyéb viszonyoktól függően 160-260 cm között 
kell lennie.

(4) Felnőtt sírba elhelyezett két koporsón kívül még két urna is temethető. Koporsóban 
történő rátemetés alkalmazása nélkül a sírban még 4 urna helyezhető el.
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(5) A sírbolt (kripta) legalább kettő koporsó elhelyezését biztosító al – és felépítményből 
álló temetési hely. A sírbolt méretét a befogadó koporsók száma határozza meg. A 
sírbolt a temető tulajdonosának engedélyével építhető.

(6) A sírhelyeken sírdomb kialakítása (felhantolás) nem kötelező.

(7) Rátemetés esetén – a balesetek elkerülése végett – a síremléket a temettetőnek le kell 
bontatnia és újból, biztonságosan fel kell állíttatnia.

6. §

(1) A sírbolt temetőn belüli elhelyezését a temető tulajdonosa jelöli ki. A tulajdonosnak a 
hozzájárulást meg kell adnia, ha az építtető a sírbolt helyét megváltotta.

(2) A sírbolt felett rendelkezőnek az tekinthető, aki a használati díjat megfizette.

(3) A sírbolt (és síremlék) fenntartásáról, annak létesítője (örököse) köteles gondoskodni. 
Ha a sírbolt összeomlásától lehet tartani, az üzemeltető felszólíthatja a fenntartásra 
kötelezett  személyek  bármelyikét,  hogy  gondoskodjanak  a  helyreállításról.  Ha  a 
felhívás  eredménytelen  marad,  az  üzemeltető  kérelmére  a  Polgármesteri  Hivatal 
elrendelheti  a  sírbolt  eltávolítását,  illetőleg  a  sírboltba  való  további  temetkezést 
megtilthatja. 

(4) Közvetlen veszély fennállása esetén a felhívás kötelező. A felhívást – a temetési hely 
megjelölésével  –  a  temető  hirdetőtábláján  és  a  parcella  sarkán  90  napra  ki  kell 
függeszteni.

(5) A sírhely,  vagy sírbolt  helyreállításáig  a  temetési  helyre  további  temetkezés  nem 
történhet.

(6) Rátemetéskor a szétszedett régi síremlék elszállítására a hozzátartozó kötelezhető 30 
napon belül.

Temetői  munkák

7. §

(1) A temetőben végzendő minden munkát  – kivéve a hozzátartozók részéről  történő 
sírgondozást,  temetési  hely  növénnyel  való  beültetését  és  díszítését  –  a  temető 
gondnokának be kell jelenteni.

(2) Üzletszerű tevékenység /síremlék készítése, javítása, stb./ során a vállalkozó köteles 
betartani a szabályzatban meghatározott feltételeket.

(3) Munka úgy végezhető, hogy ne sértse a hozzátartozók és látogatók kegyeleti érzéseit, 
ne akadályozza az elhunyt elbúcsúztatását. A munkavégzés során a szomszédos 
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temetési  hely  nem  sérülhet,  gondoskodni  kell  arról,  hogy  eredeti  állapota  ne 
változzon. A munka ideje alatt a temetési helyek látogatását nem lehet akadályozni.

(4) Búcsúztatás  alatt  a  munkavégzéssel  keletkezett  hang  vagy  egyéb  hatás  nem 
zavarhatja a szertartást.

(5) A temetkezési hely tulajdonosa által végezhető munkák:
a) egynyári vagy évelő lágyszárú dísznövények ültetése, ápolása,
b) cserepes, vágott- és művirág, koszorú elhelyezése,
c) olyan fás szárú növények ültetése, melyek kifejlett állapotban sem érik el az 

egy méteres magasságot és beletartoznak az üzemeltető által engedélyezett faj 
és fajtacsoportba.

(6) A  sírhely  birtokosa  köteles  a  sírhely  gondozását,  gyomtalanítását  rendszeresen 
elvégezni.

A temetés feltételei

8. §

(1) A halottat a koporsós temetés esetén – ha a jogszabály másként nem rendelkezik – a 
halott  vizsgálati  bizonyítvány  kiállításától  számított  48  órán  túl,  lehet  eltemetni, 
kivéve ha: 

- a halott vizsgálatot végző orvos a halott vizsgálatra vonatkozó rendelkezések 
alapján ettől eltérő engedélyt adott ki,

- a holttestnek a hűtése biztosított, ebben az esetben a temetést 8 napon belül 
kell elvégezni.

9. §

(1) A temetőbe  szállított  halottat  az  azonosság megállapítása  és  az  okmányoknak  az 
üzemeltető  részére  történő  átadása  után  –  szállításnál  használt  külső  koporsóval 
együtt – azonnal el lehet temetni, vagy gondoskodni kell a hűtőben, a ravatalozóban 
való elhelyezéséről.

(2) Ha a temető üzemeltetője az azonosság vagy az okmányok tekintetében hiányosságot 
észlel,  az  átvételt  felfüggeszti  és  a  halott  vizsgálati  bizonyítványt  kiállító  orvost, 
valamint az illetékes intézetet értesíti.

10. §

(1) Az, aki  a  törvény alapján temetésre  kötelezett  és a  kötelezettségét  nem teljesíti,  a 
jegyző  felszólítja  kötelezettsége  15  napon  belüli  teljesítésére.  Ha  a  kötelezett  a 
felszólításnak nem tesz eleget, az elhunytat közköltségen el kell temetni.

(2) A közköltségen  történő  temetés  esetén  a  temetésre  kötelezett  személyt  a  temetés 
helyéről és idejéről értesíteni kell.
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Nyilvántartások  vezetése

11. §

(1) Halottat  csak  halottvizsgálati  bizonyítvány  alapján  szabad  eltemetni,  vagy 
elhamvasztani.  A  halottvizsgálati  bizonyítvány  egy  példányának  megőrzéséről  az 
üzemeltető gondoskodik.

(2) A temető  fenntartója  az új  sírmezők (sírparcellák)  megnyitása  előtt  köteles 
gondoskodni  a  sírnyilvántartási  térkép  elkészítéséről.  A  temetőtérképet  a  temető-
nyilvántartó könyvvel összhangban az üzemeltető köteles vezetni.

(3) A  nyilvántartási  adatokról  tájékoztatást  –  a  halott  nevének,  a  temetés 
időpontjának  és  a  temetkezés  helyének  kivételével  –  csak  bírósági  és  hatósági 
eljárásokhoz lehet adni.

A temető  rendje

12. §

(1) A temető nyitva tartása:

A kiskapu nyitva tartását folyamatosan biztosítani kell.

A nagykapu nyitva tartása a temető gondnok előzetes értesítése alapján történik.
24 órával előbb be kell jelenteni, ha a temetőben végzendő munkálatok végzéséhez 
szükséges a nagykapu nyitva tartása.

(2) A nyitva tartás rendjét a temető bejáratánál ki kell függeszteni. Továbbá a gondnok 
elérhetőségi címét és telefonszámát.

(3) A  temetőben  mindenki  a  hely  csendjének,  a  kegyeletnek  megfelelő  magatartást 
köteles tanúsítani.

(4) A temetőben a kegyeleti tárgyakat, a sírokra ültetett fákat és növényeket, valamint a 
sírok díszítésére szolgáló anyagokat beszennyezni, megrongálni tilos.

(5) A sírhelyek  gondozása során keletkező hulladék a  sírhelyek  között  nem tárolható, 
azokat a kijelölt hulladéklerakóban kell elhelyezni.

(6) A sírok és az urnasírok kerítéssel nem határolhatók körül.

(7) Gyertyaégetésnél ügyelni kell arra, hogy gyertyagyújtás tűzveszélyt ne okozzon.

(8) A temető területére állatott bevinni vagy beengedni – a vakvezető kutyák kivételével 
– TILOS.

(9) A temetőben a közízlést sértő virágtartók, díszítések, vagy feliratok nem helyezhetők 
el.
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A  temető  üzemeltetése

13. §

(1) A temető üzemeltetője a temető gondnok bevonásával:
- meghatározza a temető rendjét,
- biztosítja  a  ravatalozó,  technikai  berendezések,  tárolók,  hűtők,  valamint  a 

közcélú berendezések karbantartását és üzemeltetését,
- gondoskodik a temető nyitásáról, zárásáról,
- vezeti a nyilvántartást,
- tájékoztatja a temető látogatókat,
- kijelöli a temetési sírhelyeket,
- elvégzi a temető tisztántartását, utak karbantartását, hóeltakarítást, fűnyírást,
- gondoskodik a hulladék elszállításáról,
- gondoskodik a temető rendjének betartásáról és betartatásáról,
- a panaszos bejelentéseket intézi.

14. §

(1) A  temetőbe  –  halottszállító  kivételével  –  gépjárművel,  motorkerékpárral  és 
kerékpárral behajtani és ott közlekedni tilos.

(2) Az  (1)  bekezdésben  foglalt  tiltás  a  mozgáskorlátozottakra,  az  engedélyezett 
munkálatokat végzőkre és – esetenként – a láthatóan idős betegekre nem vonatkozik.

15. §

A temetői munkák során (így különösen: rátemetés, exhumálás, áthelyezés) talált értékekről 
(ékszer,  nemesfémből  készült  protézis),  és  a  találás  körülményeiről  jegyzőkönyvet  kell 
felvenni.  A  talált  érték  biztonságos  megőrzéséről  gondoskodni  szükséges  a  jogosultnak 
történő átadásig.

Szabálysértési  rendelkezések

16. §

(1) Amennyiben  a  cselekmény  nem  minősül  bűncselekménynek,  vagy  egyéb 
szabálysértésnek, a „köztemető rendjének megsértése” miatt szabálysértést követ el 
és 30.000.- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható az, aki

a) a temetőnek ki nem jelölt területein halottat eltemet,
b)  temetőn kívül engedély nélkül ravataloz,
c) temetkezési és temetői tevékenységet illetéktelenül végez,
d) halottat temet el, vagy helyez el olyan temetőrészletben, amelynek lezárását 

elrendelték,
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e) engedély nélkül sírgödröt kifalaz,
f) a temető üzemeltetőjének engedélye nélkül a temetőben sírboltot, síremléket 

létesít,  vagy  a  sírbolt,  síremlék  fenntartására  vonatkozó  kötelezettségét 
felszólítás ellenére sem teljesíti,

g) koporsót, sírt, vagy sírboltot, urnafülkét kinyit az ÁNTSZ, valamint a temető 
fenntartójának engedélye nélkül,

h) a temetőből síremléket a temető gondnokának engedélye nélkül eltávolít,
i) a  temetőben  gépkocsi,  motorkerékpáron,  egyéb  járművön  engedély  nélkül 

közlekedik,  a  temetőbe  kutyát,  vagy  más  állatot  bevisz,  vagy  olyan 
magatartást  tanúsít,  amely a látogatók kegyeleti  érzését  sérti,  vagy sértheti, 
sírt, sírboltot, síremléket, azon elhelyezett tárgyat, fát, bokrot, vagy növényt 
megrongál,  beszennyez,  vagy valamely sír, vagy sírbolt díszítésére szolgáló 
tárgyat illetéktelenül eltávolít,

j) a temető üzemeltetőjének engedélye nélkül fát kivág,
k) a temető üzemeltetőjének engedélye nélkül a temetőben olyan tárgyat helyez 

el,  amely  a  sír,  sírbolt  díszítésére  nem szolgál,  vagy  akadályozza  a  sírok 
közötti közlekedést,

l) a szétszedet régi síremlék elszállításáról a hozzátartozó nem intézkedik.

(2) A szabálysértést elkövetőjével szemben a jegyző jár el.

Záró  rendelkezések

17. §

(1) Ez a rendelet 2012. február 24. napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 6/2005. (III.31.)  számú „A 
köztemetőről és a temetkezés rendjéről” szóló  önkormányzati rendelet.

1. sz. melléklet

1.) Régi sírhelyek megváltása 25 évre

− 1-es sírhely esetén 6.000.- Ft+ ÁFA =   7.620.-
− 2-es sírhely esetén           12.000.- Ft+ÁFA = 15.240.-
− 3-as sírhely esetén           18.000.- Ft+ÁFA = 22.860.-
− 4-es sírhely esetén                24.000.- Ft+ÁFA = 30.480.-

2.) Új parcellában új sírhely vásárlása 25 évre

- 1-es sírhely esetén 10.000.- Ft+ÁFA = 12.700.-
- 2-es sírhely esetén 20.000.- Ft+ÁFA = 25.400.-
- 3-as sírhely esetén 30.000.- Ft+ÁFA = 38.100.-
- 4-es sírhely esetén 40.000.- Ft+ÁFA = 50.800.-

3.) Gyermeksírhelyek megváltása ingyenes marad.
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4.) A ravatalozó használati díja 15.000.- Ft + ÁFA = 19.050.-

5.) Sírköves vállalkozó belépési díja: 5.000.- Ft+ÁFA/sírkövenként/alkalmanként

Kripta árak:

4 személyes (régi és új kripta) 60 évre 66.000.- Ft
80 évre 88.000.- Ft

         100 évre           110.000.- Ft

2 személyes (régi és új kripta) 60 évre 40.000.- Ft
80 évre 53.400.- Ft

         100 évre 66.700.- Ft

2.) Napirendi pont:   Talajterhelési díjról szóló 5/2005.(II.24.) számú rendelet módosítása

Beke Andrea: Elmondta,  hogy módosult  a  környezetterhelési  díjról  szóló  törvény,  mely 
2012. február 1-től a talajterhelési díj egységdíjának mértékét határozza meg. Ezért szükséges 
az 5/2005. (II.24.) számú rendeletet módosítani.
A talajterhelési  díj  ebben  az  évben  már  az  előírt  paraméterek  szerint  kerül  kivetésre,  ez 
összegszerűségében 2013-ban valósul meg.
Javasolta,  hogy  a  rendeletből  töröljék  a  bankszámlaszámot,  mivel  az  önkormányzat 
bankszámlaszáma változik.

Tóth Gábor: Megkérdezte, hogy kinek van kérdése, véleménye?

Varga András: Az 1.200 Ft/m3 talajterhelés díjjal kapcsoltban elmondta, hogy a Troszkás út 
mellett van egy „disznó” telep, ahol kiengedik a szennyvizet. 

Tóth  Gábor: Elmondta,  hogy  több  állampolgári  jelzés  is  jött  ebben  az  ügyben.  A 
környezetvédelmi  hatóságnak  jelezve  lett.  Felkérte  Benedek  Miklós  urat,  hogy  ezzel 
kapcsolatban tájékoztassa a testületet.

Benedek Miklós: Jeleztük a Közép-Duna-Völgyi  Környezetvédelmi,  Természetvédelmi és 
Vízügyi felügyelőség felé és nem engedték be őket a telepre. Majd két hét múlva újból jöttek 
és akkor már be tudtak menni, ahol mindent rendben találtak. Talajvizsgálatot nem végeztek.

Tóth Gábor: Ebben az ügyben több vizsgálat kell. Felkérte a jegyző asszonyt, hogy tegye 
meg a szükséges lépeseket.
Ezután  felkérte  a  testület  tagjait,  hogy  hozzák  meg  döntésüket  a  talajterhelési  díjjal 
kapcsolatban.

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal megalkotta a 2/2012. 
(II.23.) számú „A talajterhelési díjról szóló rendeletét”. (A rendelet 5/2005. (II.24.) számú 
önkormányzati rendelet módosítása.)
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2/2012.(II.23.) számú

RENDELETE

A talajterhelési díjról szóló 5/2005.(II.24.) számú rendelet módosítása 

Bag község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Helyi  Önkormányzatairól 
szóló  CLXXXIX.  Törvénnyel  módosított  a  helyi  önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV. 
törvény 16. § (1) bekezdése, valamint a 2003. évi LXXXIX. törvényben kapott felhatalmazás 
alapján a hozott rendeletet (R) az alábbiak szerint módosítja1

1. §

A (R) 5.§ (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A talajterhelési díj egységdíjának mértéke: 1200.- Ft/m3

2. §

A (R)  7.§  bekezdése az alábbiak szerint módosul:

Az önkormányzati adóhatóság számlaszáma törlésre kerül.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

3.§

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 

3.) Napirendi pont:    Étkezési térítési díjakról szóló rendelet

Beke Andrea: Tájékoztatásul elmondta, hogy az étkezési térítési díjnak a díjemelését ami 3 
%-ot tett volna ki, a bizottság nem javasolja engedélyezni. A 2012. január 1-től módosult 
ÁFA emelés ami 25-ről – 27 %-ra módosult építhető be az étkezési díjba.

Dr. Dénes Tamás: Hangsúlyozta, hogy a 2 %-ot mindenféleképpen be kell építeni a térítési 
díjba.

Tóth Gábor: Megköszönte a tájékoztatásokat és felkérte a testület tagjait, hogy hozzák meg 
döntésüket az étkezési térítési díjjal kapcsolatban.

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal megalkotta a 3/2012. 
(II. 23. ) számú Étkezési Térítési Díjakról szóló rendeletét.

1
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3/2012.(II.23.) sz.rendelete

ÉTKEZÉSI  TÉRÍTÉSI  DÍJAKRÓL

Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  a  helyi  önkormányzatokról  szóló 
1990. évi LXV. Törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi döntést hozta:

Az étkezési térítési díjak 2012. február 1-től  a következők:

Óvodai étkezés 356,- Ft + 27% ÁFA=452,-Ft
Napközis étkezés 496,- Ft   +27% ÁFA=630- Ft
Iskolai ebéd 356,- Ft +27% ÁFA= 452,-Ft
Felnőtt étkezés 564,- Ft +27% ÁFA= 716,- Ft

4.) Napirendi pont:    Sajóvölgye Takarékszövetkezet ingatlanfedezete

Tóth  Gábor: A  Képviselő-testület  döntött,  hogy  az  önkormányzat  bankot  vált.  A 
polgármesteri  hivatal  számlavezetését  és  hitelkeretét  a  Raiffeisen  Banktól  átvittük  a 
Sajóvölgye Takarékszövetkezethez. A banketikai kódex alapján eljárva az önkormányzatnak 
fel kellett ajánlani egy ingatlant, mely közös megegyezéssel a Bag 1615 hrsz-ú ingatlanra 
esett, ez a Dózsa György úti orvosi szolgálati lakás.

Varga András: Az ötvenmillió forint hitelről akkor döntött a testület amikor már el is lett 
költve. 
Akkor nem kértek ingatlan fedezetet.

Beke Andrea: A csökkentett (55 millió forint) folyószámla hitelkerethez kért a Raiffeisen 
Bank ingatlan  fedezetet,  majdnem százmillió  forint  értékben,   a  nyolcvanmillió  forintnál 
érdekes módon annak idején nem kértek ingatlan fedezetet.

Dr.  Dénes  Tamás: Emlékszik  rá,  hogy  december  30.-án  a  testület  bizalmat  szavazott  a 
törvény lehetővé teszi a gyors telefonos egyeztetést,  így történt a döntés, mivel ez teljesen 
szabályos volt, ez így nem volt eljárási szabálytalanság.

Tóth  Gábor: Vannak  olyan  esetek,  amikor  ad-hoc  között  kell  dönteni.  Kérte,  hogy  a 
későbbiekben,  ha ilyen  lesz,  akkor  SMS-t,  írjanak,  mely bizonyítékként  le  lehet  írni.  Ezt 
később nem kérdő jelezhető meg.

Dr. Dénes Tamás: Tanácsolta, hogy legyen rögzítve a telefonon megkeresés és azt 
arhíválják.
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Varga  András: Kérte  a  jegyzőnőt,  hogy tegye  lehetővé  számára,  hogy a  jegyzőkönyvet 
megkaphassa másolatban.

Tóth Gábor: Megköszönte a hozzászólásokat és felkérte a testület tagjait, hogy hozzák meg 
döntésüket.

A Képviselő-testület 6 igen, és egy nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

4/2012. (II.23.)  Képviselő-testületi határozat

Bag  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  helyi  önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot 
hozta: 
A Sajóvölgye Takarékszövetkezetnél igényelt 55 millió forintos folyószámla hitelkerethez a 
Bag Dózsa György u. 54. szám alatt lévő orvosi rendelőhöz tartozó lakóingatlant biztosítja 
fedezetként.

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

5.) Napirendi pont:   Konténeres szállítás díjváltozása

Beke  Andrea: Az  Andreas-Trans  Kft.  végzi  a  községben  a  romatelepen  megtelt 
konténerekben összegyűlt  szemét  elszállítását,  illetve  időszakonként,  amikor  szükséges az 
építési  törmelék  szállítását  is.  A megnövekedett  üzemanyagár  és  a  megemelt  lerakási  díj 
miatt adott be a vállalkozó díjváltozásra ajánlatot.
A bizottság megtárgyalta és a testület felé elfogadásra javasolta.

Varga  András: Megkérdezte,  hogy  hány  éves  szerződést  kötött  a  vállalkozóval  az 
önkormányzat, továbbá ez évente mennyiben kerül a hivatal részére?

Beke Andrea: Elmondta, hogy havi két szállítás van, mely eddig 4 m3-es konténernél 15.000 
Ft + ÁFA –ba került,  erre jött a lerakási díj, mely 6.800.- Ft + ÁFA/tonna volt.  Ez most 
17.000 Ft + ÁFA, és 7.300.- Ft + ÁFA/tonna lesz, amennyiben a testület elfogadja. A testületi 
határozat határozatlan időre szól.

Tóth Gábor: Mivel nem volt több kérdés felkérte a képviselő-testületet, hogy hozzák meg 
döntésüket.

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

5/2012. (II.23.)  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 elfogadja az ANDREAS-TRANS Kft. 17.000.- FT + ÁFA / konténer 
szállítási díját, és a 7.300.- + ÁFA/tonna lerakási díját.

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

6.) Napirendi pont  : Aszódi Kistérség lakosainak kórházi ellátása

Tóth Gábor: A térség  lakosainak  nagy része  az  elmúlt  években  is  a  hatvani  intézmény 
ellátását  vette  igénybe.  Mint  országgyűlési  képviselő  felhívtam   az  Nemzeti  Erőforrás 
Minisztériumban Egészségügyért Felelős Államtitkár úr figyelmét, hogy nem szerencsés, ha 
például  Turán  balesetet  szenvedett  sérültet  hatvan  kilométerrel  távolabb  fekvő  Péterffy 
Sándor kórházába szállítanák.
A  térség  valamennyi  polgármestere  egyetért  abban,  hogy  Hatvan  a  térség  közlekezdési 
csomópontja, így egészségügyi ellátás is itt érhető el a legkönnyebben.

Dr. Balatoni Gyöngyi: Meglepetésként érte a bejelentés,  mert nem tudott  róla.  Kartal  és 
Tura is egyértelműen adja a betegeket.
Talán ami most Kistarcsa ellen szól, sokat kell várni az ottani rendelésekre és nincs baleseti 
sebészetük. 
Nem tudja,  hogy mikor  hoznak jó döntést,  most  úgy néz  ki,  hogy Hatvanban szeretettel 
fogadnak, ha Hatvan megkapná a megfelelő támogatást, akkor még a labor vizsgálatokat is el 
lehetne végezni.
Mindenféleképpen az a jó, ha a fekvő és járó beteg részekre egy helyre kell járni.

Tóth Gábor: Szintén a hatvani részt szeretné erősíteni, mivel szeretettel fogadják a környék 
településeit.

Balázs János: Nagyon nagy bajnak látja, ha megszűnik az aszódi rendelő. Nem mindegy, 
hogy Aszódra, vagy Hatvanba kell menni labor vizsgálatokra.

Tóth Gábor: Elmondta,  hogy ha a megyei  szempontok átrendeződnek, akkor lehet,  hogy 
Hatvan át tudná venni Aszódot.

Tábik Andrásné: Elég váratlanul érte ez, úgy érzi, hogy a bagiak jobban szeretnek Pestre 
menni, vagy például Gödöllőre.

Tóth  Gábor: Hatvant  tartja  szerencsés  választásnak,  szakmai  csoport  is  támogatja  a 
kérelmet.

Antal Istvánné: Megkérdezte, hogy merev szabályozást jelent-e ez?
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Dr.  Balatoni  Gyöngyi: Az  ügyeleti  résznél  mindenféleképpen.  Az  aszódi  rendelő 
finanszírozását a röntgen és a labor viszi el. Javasolta, hogy kérdezzék meg a falut, hogy hová 
szeretne tartozni!
Kistarcsának nagy az ellátási területe, sok a várakozási idő.

Tóth Gábor: Megköszönte a hozzászólásokat,  javasolta a testületnek, hogy fogadják el  a 
Hatvani kórházi ellátást.

Dr. Balatoni Gyöngyi: Javasolta, hogy a fekvőbeteg és járóbeteg szakrendelések egy helyen 
történő ellátását.

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

6/2012. (02.23..) 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  támogatja,  hogy  az  Aszódi  Kistérség  lakosainak  kórházi  ellátása  a 
hatvani kórházban történjen.

Továbbá támogatja a fekvőbeteg és járó beteg szakrendelések egy helyen történő ellátását.

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

7.) Napirendi pont:   Turai Vasutas Szakszervezet kérelme

Tóth Gábor: A turai vasutas nyugdíjas csoporttól kérelem érkezett, melyben a Vasutas napi 
rendezvényhez kérnek anyagi támogatást.

Antal  Istvánné: Nem  támogatja  a  kérelmet,  mivel  egyetlen  civil  szervezetét  sem  tudja 
támogatni az önkormányzat.

Tóth Gábor: Saját pénzéből 15 ezer forinttal támogatja a rendezvényt.

Dr. Balatoni Gyöngyi: Szintén felajánlott 15 ezer forintot a Vasutas nap megtartásához.

Tóth Gábor: Felkérte  a  testület  tagjait,  hogy hozzák  meg  döntésüket  az  előterjesztéssel 
kapcsoltban.

A Képviselő-testület 4 igen, 1 nem és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
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7/2012.(II.23.) Képviselő-testületi határozat

Bag  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  helyi  önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot 
hozta: 

Vasutasok Szakszervezete turai vasutas nyugdíjas csoportjának ünnepségét 15.000.- Ft, azaz 
tizenötezer forinttal  támogatja.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Gábor polgármester
Végrehajtásban közreműködik: pénzügyi csoport

8.) Napirendi pont:   Polgármesteri Hivatalban történt létszámcsökkentéssel kapcsolatos
     költségek visszaigénylése 

Beke  Andrea: Tájékoztatásul  elmondta,  hogy  a  december  15.-én  a  Képviselő-testület 
takarékossági  szempontok  alapján  1  fős  létszámleépítést  határozott  el  a  polgármesteri 
hivatalban.  Magyarország  2012  évi  központi  költségvetésében  keretet  biztosított  a  helyi 
önkormányzatok létszámleépítésének költségeire, melyre pályázni lehet a végkielégítés 50 %-
ra és az egy havi felmondási összegre. 

Tábik Andrásné: Megkérdezte, hogy felvett-e az önkormányzat két új köztisztviselőt?

Beke Andrea: A két kolléga nem újonnan álláshelyre vették föl. Az egyik pénzügyi álláshely 
a  tavaly  nyugdíjba  ment  munkatárs  helye,  másik  általános  igazgatási  álláshely  pedig 
augusztusban üresedett meg. 

Tábik  Andrásné: Reméli,  hogy  szakmailag  megfelelő  felkészültséggel  rendelkeznek  a 
kollégák.

Tóth Gábor: Megköszönte a hozzászólásokat és felkérte a testületet,  hogy szavazzanak a 
pályázat beadásáról.

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

8/2012. (II.23.)  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  pályázatot  nyújt  be a Magyarország 2012. évi költségvetéséről  szóló 
2011.  évi  CLXXXVIII.  Törvény 5.  sz.  melléklet  7.  pontjában szereplő  „Helyi  szervezési 
intézkedésekhez  kapcsolódó többletkiadások támogatása”-ra.  Külön miniszteri  rendeletben 
2011. február 29-ig szabályozzák a folyósítás feltételeit. A feltételeknek megfelelő képviselő-
testületi határozatot kell megalkotni a miniszteri rendelet ismeretében.

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 15.-én 64/2011. számú 
határozatában  egy  fővel  csökkentette  a  polgármesteri  hivatal  önkormányzati  igazgatási 
tevékenység  szakfeladaton  a  létszámot.  A tárgyév  nyitó  létszáma a  polgármesteri  hivatal 
önkormányzati  igazgatási  tevékenység  szakfeladaton  13  fő,  majd  létszámcsökkentéssel 
érintett  egy személy  utolsó jogviszonyban töltött  napját  követő  napon,  a  létszám 12 főre 
csökken. A racionalizálási döntés a belső ellenőrzés keretein belüli megvalósuló teljes körű 
átvilágítás javaslatára jött létre illet, az intézmények létszámhelyzetének és az intézmények 
közötti  tervezhető  létszám-  és  álláshely  átcsoportosítás  lehetőségének  felülvizsgálata 
függvényében döntött a felmentéssel együtt járó létszámcsökkentésről, amely hosszú távon 
megtakarítást eredményez.
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a létszámcsökkentés elrendelésével egy 
időben megállapította, hogy az igénylő fenntartói körén belül, az önkormányzat költségvetési 
szerveinél és az önkormányzat  hivatalánál,  a meglévő üres álláshelyeken (ilyen nincs), az 
előreláthatólag  megüresedő  álláshelyeken,  vagy  a  tervezett  új  álláshelyeken  a 
létszámcsökkentéssel  érintett  álláshelyen  foglalkoztatottak  jogviszonyban  töltött  ideje 
folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatásra nincs lehetőség.

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

9.) Napirendi pont:  Bag Nagyközség Önkormányzat 2012. évi költségvetése

Tóth Gábor: Felkérte a pénzügyi bizottság elnökét, hogy tegye meg szóbeli kiegészítését a 
2012 évi költségvetésről.

Dr. Dénes Tamás: Elmondta, hogy február 6.-án a pénzügyi bizottság megtárgyalta a 2012 
évi költségvetést. 
Három ponton történt módosítás: 
- a Művészetoktatási tandíj megemelése 9.500.- Ft/félév/főre, 
-  az étkezési térítési díjak emelésénél a 2 %-os ÁFA emelést javasolta átvezetésre,
- szemétszállítási díjat a 120 l kukákra 23 000 Ft/évben kívánja betervezni a II. negyedévtől.
A kiadási főösszeg: 671.540 eFt. A költségvetés 267.248 eFt hiányt mutat.

A tavalyi  év  folyamán  is  érkeztek  plusz  támogatások,  ami  módosította  az  önkormányzat 
költségvetését. 
A pénzügyi csoport átdolgozta a javasolt módosításokkal a költségvetési anyagot, melyet a 
pénzügyi bizottság elfogadásra javasolt a képviselő-testületnek.

Tóth Gábor: Megköszönte mindenki munkáját, akik ebben részt vettek. Folyószámla hitel 
törlesztésre 22 millió forintot kapott az önkormányzat, ez által törleszteni tudtak a bank felé. 
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Van néhány elképzelés, ami a költségvetési hiányt csökkentené.
Elmondta, hogy az elmúlt esztendőben a polgármesteri hivatalnál megtörtént a hőszigetelés, a 
hivatalban nem gázzal fűtenek, hanem fával. 
Megkérdezte, hogy van-e még észrevétel, javaslat?

Antal Istvánné: Soknak tartja a 9.5oo.- Ft-os tandíjat, ez egy 50 %-os emelést jelent.

Dr.  Dénes  Tamás: Valóban  magas  a  százalék.  Megkérdeztek  érintett  családokat,  azt 
mondták ezt ki tudják gazdálkodni. A bizottság egyharmada elfogadta.

Beke Andrea: Tájékoztatta a testületet, hogy a hátrányos helyzetűeknek nem kell fizetniük.
Felkérte a polgármester urat, hogy először a művészetoktatási térítési díjról szóló rendeletet 
kell elfogadni.

Tóth Gábor: Felkérte  a  testület  tagjait,  hogy hozzák meg döntésüket  a művészetoktatási 
térítési díjról.

Bag  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megalkotta  a  4/2012.  (II.23.)  számú 
rendeletét  az  Arany  János  Általános  Iskola  és  Alapfokú  Művészetoktatási 
Intézményben fizetendő térítési díjról.

Bag Nagyközség Önkormányzat

4/2012.(II. 23.  ) számú rendelete

Az Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben 
fizetendő térítési díjról

Bag község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Helyi  Önkormányzatairól 
szóló  CLXXXIX.  Törvénnyel  módosított  a  helyi  önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV. 
törvény 16.  § (1)  bekezdése,  valamint  a 2011.  évi  CXC törvény 16.§ (3)  bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendelet alkotja

1. §

Az Arany  János  Általános  Iskola  és  Alapfokú  Művészetoktatási  Intézményben  fizetendő 
térítési díj 2012. szeptember 1-től az alábbiak szerint alakul:

2012. szeptember-1-től  egy tanítási félévre 9.500.-  Ft/tanuló.
A térítési díj vonatkozásában nincs összegszerű különbség a művészeti tárgyak  között.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

2.§
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(1) Ez a rendelet a kihirdetés 2012. szeptember 1. napján lép hatályba. 

(2) Kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Varga András: Magasnak tartja a költségvetési hiányt. Megkérdezte, hogy a falu meglévő 
vagyona meddig bírja ezt? A következő testület talpon tud-e maradni? Megkérdezte, hogy 
mennyi  a  tartozás  a  Raiffeisen  banknál?  Továbbá,  hogy  az  55  millió  forintból  történt-e 
kifizetés?

Tóth Gábor: Az 55 millió forintból a Raiffeisennél fennálló folyószámla hitelt egyenlítette 
ki az önkormányzat.
A lényeg, hogy a Raiffeisen banktól elszakadt az önkormányzat.

Varga András: Az ötvenötmillió forint felhasználására nem született testületi határozat.

Beke Andrea: Az ötvenötmillió forint felhasználásával kapcsolatban telefonon kereste fel a 
képviselőket és ennek kapcsán született meg január 09.-én a 2/2012. (I.09.) számú határozat.
A képviselő úr elutazott, ezért nem tudott beszélni vele.

Tóth Gábor: Megköszönte a hozzászólásokat és felkérte a testület tagjait, hogy hozzák meg 
döntésüket a 2012. évi költségvetéssel kapcsolatban.

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal és egy nem szavazattal 
megalkotta az 5/2012. (II.23.) számú Önkormányzati rendeletét a 2012. évi költségvetésről.

   5/2012. (II.23.) számú Önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szól a2011. évi 
CLXXXIX. törvényben,  az Államháztartásról  szóló 2011.  évi  CXCV. törvény (továbbiakban 
Áht.)  23-24.  §-ában,  valamint  az  államháztartásról  szóló törvény végrehajtásáról  a  368/2011 
(XII.31) Korm. rendelet (továbbiakban Ávr.) foglaltak alapján a 2012. évi költségvetéséről az 
alábbi rendeletet alkotja.

I.

A rendelet hatálya

1.§ A  rendelet  hatálya  a  Képviselő-testületre  és  annak  bizottságaira,  az  Önkormányzatra, 
valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő szervekre terjed ki.

2.§ (1)Az önkormányzat költségvetési szervei:
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: 

Bag Nagyközség Polgármesteri Hivatala
Önállóan működő költségvetési szervek: 

Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Iglice Napközi Otthonos Óvoda
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Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan 
működő intézmények külön-külön címet alkotnak.

(3) Az önkormányzat címrendjét a 4. sz melléklet tartalmazza.

II.

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2012. évi költségvetése

3.§ Az önkormányzat a 2012. évi költségvetési főösszegét
kiadási főösszegét 671 540 e Ft
  melyből: működési: 525 736 e Ft

felhalmozási: 145 804 e Ft

bevételi főösszegét 671 540 e Ft
  melyből: működési: 562 273 e Ft
                felhalmozási: 109 267 e Ft

állapítja meg.

A költségvetési hiány 267 248 e Ft,a hiány belső finanszírozása: 118 391 e Ft
A hiány fedezetére az önkormányzat likividhitelt kíván igénybe venni.

4.  §  Az  Önkormányzat  pénzforgalmi  mérlegét  kiemelt  előirányzatát  és  az  előirányzat-
csoportok szerinti bontásban, az 1 sz. melléklet tartalmazza.

5.  §  A  Önkormányzati  költségvetési  szervek  kiemelt  előirányzatait  és  az  előirányzat 
csoportok szerinti bontásban, a 2. sz mellékletek tartalmazzák. 

6. § A normatív állami hozzájárulásokat jogcímenként a 3. sz. melléklet tartalmazza.

7. § Az Önkormányzat költségvetési szerveinek összesítését főcsoport szerinti bontásban az 
5. számú melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat beruházási és felújítási előirányzatait célonként a rendelet 6. számú 
melléklete szerint hagyja jóvá.

9. § Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerint a 7. 
számú melléklet tartalmazza.

10.  §  Az  irányító  szerv  általi  támogatások  költségvetési  szervenkénti  alakulását  a  8  sz. 
melléklet tartalmazza. 

11. § A stabilitási tv. szerinti                 korlátot a rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.

12. § A statisztikai átlagos állományi létszámot a 10 sz. melléklet tartalmazza. 
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13. § Az Áht. 78 § (2) bekezdés által előírt likviditási tervet a 11. sz. melléklet tartalmazza.

14 § Az Önkormányzat gördülő költségvetését a többéves kihatású döntések bemutatást a 12. 
sz melléklet tartalmazza.

15 § Az Önkormányzat költségvetési mérlege a 13. sz melléklet szerint.

III.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

16.§ Az Önkormányzat költségvetési szerveinek elemi költségvetését a Polgármester hagyja 
jóvá, az önkormányzat költségvetési rendeletének elfogadását követő 10 napon belül.

17.§ Bevételi előirányzatot csak az Áht. 30 §-ában foglaltak szerint módosíthatóak.

18  §  Az  Önkormányzat  rendeletében  megjelenő  bevételek  és  kiadások,  valamint  a 
költségvetési  szervek  bevételi  és  kiadási  előirányzatai  a  z  Áht.  34  §  szerint 
módosíthatóak, átcsoportosíthatóak.

19 § Költségvetési szerv a kiemelt előirányzatai között átcsoportosítást hajthat végre az Ávr. 
43-44. §-aiban foglaltak szerint.

20.§ Jelen  rendelettel  megállapított  előirányzatokon  belül  100.000,-  Ft  összeghatárig  a 
Polgármester saját hatáskörben jogosult dönteni, ezen összeghatár felett minden esetben 
a Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javaslata szükséges a Képviselő-testület 
döntéséhez.  A  nem  tervezett  bevételek  felhasználásánál  a  közalkalmazottak  és  a 
köztisztviselők személyi juttatásai prioritást élveznek.

21.§ Újabb feladat felvállalására csak rendkívüli esetben kerülhet sor, a végrehajtáshoz 
szükséges forrás biztosításával.

22.§ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy szükség esetén az előirányzat 
felhasználási ütemtervtől eltérhet, de a költségvetési előirányzatok éves összegét nem 
lépheti túl.

23.§ Az általános tartalékkal kapcsolatos rendelkezési jog a Képviselő-testületet illeti meg.

24. § Jelen rendelet elfogadásával egyidejűleg az étkezési térítési díjak a ____/2012. sz 
rendelet szerint, az Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény térítési díjai a ______/2012. sz rendelet szerint hatályosak.

25. § Az Áht. 85 § és Ávr. 148. § értelmében az Önkormányzat a bevételek beszedésekor, 
kiadások teljesítésekor készpénzkímélő módot alkalmaz. 

26 §. Az Áht. 36-38 §. alapján a pénzügyi utalványozások aláírási rendjét a 14. sz melléklet 
tartalmazza. A személyek meghatalmazása pénzügyi belső szabályzatban történik.
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27 § Az irányítószerv által nyújtott működési támogatás az előirányzatok felhasználása, a 11 
sz melléklet szerint havi bontásban történik.

28.§ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a jogszabályváltozásból 
adódó módosításokat a rendeleten átvezesse utólagos tájékoztatás mellett.

IV.

Záró rendelkezések

29.§ (1) Jelen rendelet 2012. február 23. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2012. január 1. 
napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Tábik  Andrásné:  Véleménye  szerint  nehezítették  az  intézmények  működését,  minden 
intézménynek  külön  kell  bankszámlát  nyitni,  kell  3-4  aláíró,  ezeknek  mindenek  aláírási 
címpéldány kell, amiért a közjegyzőnél fizetni kell. 

Tóth Gábor: Sajnos nem  csökken az adminisztráció, de reméli, hogy a bürokrácia csökkeni 
fog majd az egy ablakos ügyintézésnél. 
Az  pedig,  hogy  az  intézmények  költségvetése  teljesen  külön  lesz,  reméli  hogy  jobban 
átlátható lesz a rendszer. 

Az egyéb napirendi pontoknál a következőkről tájékoztatta a testületet:
-  Az  önkormányzatot  megkereste  Morawica  lengyel  település  egy  majdani  testvérvárosi 
kapcsolat  szándékával.  A  2012-2013-2014-es  évben  tíz  látogatással  egybekötött 
rendezvényre kértek szándéknyilatkozatot tőlünk a találkozásra. A lengyel település ezekre a 
rendezvényekre  EU-s  pályázaton  nyert  pénzt,  valószínűleg  az  első  találkozóra  2012. 
augusztusában kerül sor.
Az erdélyi  után a  lengyel  település  következik,  mivel  ezer  esztendőn keresztül  kiálltak  a 
magyarok mellett.
-  Megtörtént  a  bankváltás  a  Sajóvölgye  Takarékszövetkezet  az  önkormányzat  és 
intézményeinek számlavezetője,
- két pályázat várható hő szivattyú létesítésére és a
- művelődési ház teljes felújítására,
- idén is elindult a közmunkaprogram.

Balázs  János: Felhívta  a  figyelmet,  hogy  a  Sajóvölgye  Takarékszövetkezet  elnöke 
megígérte, hogy a civilszervezeteknek a számlavezetése ingyenes lesz. Kérte a polgármester 
urat, hogy erre hívja fel a figyelmet.

Tábik Andrásné: Megkérdezte, hogy mi alapján kerülhet be valaki a közmunka programba?

Beke Andrea: Tájékoztatásul elmondta, hogy rögzített munkanélkülinek kell lennie, majd 
oktatásban  kell  részt  vennie.  Az  önkormányzatnál  nagyrészt  fizikai  munkásokat 
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foglalkoztatnak.  Jelenleg  két  hónapra   két  fő  kapcsolattartó,  akik  jelzik  a  családsegítő 
szolgálat felé, hogy ki az az idős ember aki segítséget kér.

Tábik Andrásné: Van-e remény arra,  hogy az  „Árokalja” beindul.  Felhívta  a  figyelmet, 
hogy  van  ott  egy  akna,  ami  nyitva  van.  Továbbá  megkérdezte,  hogy  lesz  megoldva  a 
vízelvezetés?
Szeretnék már az ott lakók ha rend lenne körülöttük. 

Tóth  Gábor: Húsz  esztendővel  ezelőtt  kellett  volna  elindulnia  egy  ilyen  beruházásnak, 
jelenleg hollandokkal tárgyal a befektető.
Sajnos országunkkal szemben lobbik tevékenykednek – például a Malév - . A multik és a 
bankok kiviszik a profitot.
Maga  részéről  minden  lehetőséget  megpróbál  megkeresni,  hogy  sikerrel  elinduljon  az 
„Árokalja”.

Mivel nem volt  több kérdés,  hozzászólás  a  polgármester megköszönte a részvételt  és az 
ülést bezárta.

-k.m.f.-

Tóth Gábor Beke Andrea 
polgármester jegyző
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