
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2012. november 14.-i rendkívüli képviselő-testületi 
ülésén.

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

Meghívottak: Beke Andrea jegyző

A  polgármester köszöntötte  a  képviselőket,  jegyzőnőt  és  a  megjelent  vendégeket. 
Megállapította, hogy az ülés határozat képes. 
Ismertette a napirendi pontot és kérte annak elfogadását.

Napirendi pont:  
- Bagi Római Katolikus templom felújításához  tulajdonosi hozzájárulás
- Bagi Római Katolikus templom kert rendezéséhez – tulajdonosi hozzájárulás

A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a napirendi pontot.

Tóth Gábor: Felkérte a jegyzőnőt, hogy tegye meg szóbeli előterjesztését.

Beke Andrea:  Tájékoztatta a testület tagjait, hogy a templomépülettel szerves egységet 
alkotó déli sekrestyéhez – melyet 1976-ban építettek – nem volt építési engedély, mivel a 
jelenlegi állapot már több mint tíz éve fennáll, kérik az önkormányzatot, hogy tulajdonosi 
hozzájárulást  adjanak,  hogy  a  2012.  novemberben  készített  építési  engedélyezési 
tervdokumentáció alapján elvégezzék a felújítási munkálatokat.
Továbbá  kéri  az  egyházközség,  hogy  a  templom  kert  rendezéséhez,  fakivágási 
engedélyéhez és a kert körüli kerítés építéséhez járuljon hozzá.

Tóth Gábor: Megköszönte a tájékoztatást és felkérte a képviselőket, hogy támogassák az 
egyházközség kérését.

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

62/2012. (XI.14.) számú Képviselő-testületi határozat

Bag  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Magyarország  helyi 
önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvényben  biztosított  jogkörében 
eljárva, az alábbi határozatot hozta: 

Bag Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  tulajdonosi  hozzájárulását  adja  a 
bagi templom tervezett  felújítása kapcsán a templomépülettel  szerves egységet  alkotó déli 



sekrestye  felújításához,  amely  az  önkormányzat  tulajdonában  lévő  23-as  helyrajzi  számú 
ingatlanra esik. A sekrestyét a Bagi Római Katolikus Egyházközség építette 1976-ban, építési 
engedély nélkül, de mivel a jelenlegi állapot már több mint 10 éve fennáll, így a sekrestyét 
már kialakult állapotnak tekintjük. 
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy az Egyházközség saját épületén, saját beruházásként a 
Király Szabolcs által  2012. novemberben készített  építési  engedélyezési  tervdokumentáció 
alapján elvégezze a felújítást.”

Határidő: november 14.
Felelős: Tóth Gábor polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Beke Andrea jegyző

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

63/2012. (XI.14.) számú Képviselő-testületi határozat

Bag  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Magyarország  helyi 
önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvényben  biztosított  jogkörében 
eljárva, az alábbi határozatot hozta: 

Bag Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  tulajdonosi  hozzájárulását  adja  a 
bagi  templom kert  rendezéséhez,  fakivágási  engedélyéhez  és  a  kert  körüli  kerítés  építési 
engedélyéhez.
Adatai:
Építési helyszín: Bagi Római Katolikus Templom kert, 2191. Bag, Templom tér hrsz: 23
Építtető: Bagi Római Katolikus Egyházközösség, 2191. Bag, Szent András út 124.
Tulajdonos: Bag Nagyközség Önkormányzata, 2191. Bag, Szent Imre u. 52.
Építész tervező: Király Szabolcs, okl. Építészmérnök
Tájépítész tervező: Király-Salgó Borbála, okl. tájépítészmérnök
Terv: Bagi Római Katolikus Templom, Kert rendezés, Építési engedélyezési terve
Terv dátuma: 2012. november

Határidő: november 14.
Felelős: Tóth Gábor polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Beke Andrea jegyző

Mivel nem volt  több napirendi  pont a  polgármester megköszönte a részvételt  és az ülést 
bezárta.

-k.m.f.-

Tóth Gábor Beke Andrea
polgármester jegyző


