
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2012. november 29.-i képviselő-testületi ülésén.

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, jegyzőnőt és a megjelent vendégeket. 
Bejelentette, hogy Dr. Dénes Tamás képviselő úr egészségi okok miatt nem tud jelen lenni a 
testületi ülésen. 
Ezután  megállapította, hogy a testület határozat képes. Felkérte a testület tagjait, hogy 6.) 
napirendi  pontként  tárgyalják  meg  a 056/14 önkormányzati  földterületek  haszonbérletbe 
adását.

A Képviselő-testület tagjai egyhangúlag elfogadták a napirendi pontokat.

N A P I R E N D I     P O N T O K

1.) Bag Nagyközség Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló  
     5/2012.(II.23.) rendeletének módosítása (előirányzat módosítás)       

2. ) Bag Nagyközség Önkormányzatának III.negyedévének
       pénzügyi tájékoztatója

3.) Bag Nagyközség Önkormányzatának 2013.évi költségvetési  
     Koncepciója

4.)Bag 600-as  hrszú ingatlan  (sarki kocsma) hasznosítása
    postai hivatalnak

5.) Dózsa György Művelődési Házban lévő büfé bérbeadása 

  6.) 056/14 önkormányzati földterületek haszonbérletbe adását.

7.) Egyebek



 

1.) Napirendi pont:   Bag Nagyközség Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló  
     5/2012.(II.23.) rendeletének módosítása (előirányzat módosítás)       

Tóth Gábor: Felkérte a pénzügyi bizottság elnökét, hogy mondja el szóbeli kiegészítését az 
előterjesztéssel kapcsolatban.

Antal Istvánné: Tájékoztatta a testület tagjait, hogy a bizottság megtárgyalta az előirányzat 
módosítását, melyet elfogadásra javasolt a testület felé. Az előirányzat módosítására azért 
került  sor,  mert  egyes  szociális  feladatokra  kiegészítést  kaptak,  továbbá  a  2012  évi 
bérkompenzációra  is  2 072  eFt-ot  utalt  a  BM  az  önkormányzat  részére.  A  2012  évi 
előirányzat 21 015 eFt-al lett megemelve, így a módosított kiadási és a bevételi főösszeg: 
717 560 eFt lett.

Tóth Gábor: Megköszönte a kiegészítést és szavazásra kérte fel a képviselőket.

Bag  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal  megalkotta  a 
16/2012.  (XI.29.)  számú Költségvetési  Rendeletét,  mely módosítja az 5/2012.  (II.23.) 
számú költségvetési rendeletet.

Bag Nagyközség Önkormányzatának
16/2012 (XI.29.). számú rendelete, amely módosítja az

5/2012. (II.23.) számú Költségvetési Rendeletét

I. §

/1/ 2012. január 01. és szeptember 30.-a között pótelőirányzatként biztosított normatívák miatt 
az 5/2012. (II.23.) számú költségvetési rendelet 1 paragrafusában megállapított

− kiadási főösszeget 21 016 e Ft-tal
− bevételi főösszeget 21 016 e Ft-tal

a képviselő testület megemeli, így a módosított

kiadási főösszegét 717 560 e Ft
  melyből: működési: 571 756 e Ft

felhalmozási: 145 804 e Ft

bevételi főösszegét 717 560 e Ft
  melyből: működési: 608 293 e Ft
                felhalmozási: 109 267 e Ft

állapítja meg.

2. §
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A polgármesteri hivatal módosítás utáni előirányzatát az 1. számú melléklet adatai 
tartalmazzák.

2. ) Napirendi pont:  Bag Nagyközség Önkormányzatának III.negyedévének
      pénzügyi tájékoztatója

Tóth Gábor: Felkérte a pénzügyi bizottság elnökét, hogy mondja el a bizottság véleményét.

Antal  Istvánné:  Megtörtént  a  III.  negyedév  könyviteli  zárása  a  bevételek  és  kiadások 
alakulásáról.  Az intézményekről tárgyaltak a bizottsági ülésen, ahol kiemelték azt, hogy az 
iskolában hibás elektromos árammérőóra miatt többlet kiadása volt az önkormányzatnak. 
A ravatalozó és a sport akadálymentesítése teljes mértékben kifizetésre került.

A  bevételi  főösszeg:  506 927  eFt,  a  kidási  főösszeg  pedig  591 745  eFt.  A  bizottság 
elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé.

Tóth Gábor: Megköszönte a kiegészítést  és felkérte a testület  tagjait,  hogy fogadják el a 
pénzügyi tájékoztatót.

Varga  András: Megkérdezte,  hogy  a  dologi  kiadásnál  142.438  mFt  szerepel,  majd  a 
módosításnál 150.438 mFt van. Mi ez a nagy különbség? Szóban már kapott választ, hogy 
jelenleg hogy áll az önkormányzat anyagilag, de ezt szeretné írásban is megkapni. Minden 
összeg legyen benne amivel tartozása van az önkormányzatnak.

Tóth Gábor: Felkérte a jegyzőt, hogy írásban adjanak választ Varga András képviselő úrnak 
az önkormányzat anyagi helyzetéről.

Antal Istvánné: A bizottsági ülésen Balázs Jánosné tételesen átnézve a pénzügyi beszámolót, 
nem említette ezt a problémát.

A Képviselő-testület 5 igen és egy nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

72/A/2012. (XI.29.) Képviselő-testületi határozat

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

Képviselő-testület  a  2012.  I-III.  negyedévi  pénzügyi  tájékoztatót  az  alábbi  főösszegekkel 
fogadta el:

- bevételi főösszeg: 506 927 eFt
- kiadási főösszeg: 591 745 eFt

Határidő: azonnal
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Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző

3.)Napirendi  pont:  Bag  Nagyközség  Önkormányzatának  2013.évi  költségvetési 
koncepciója      

Tóth Gábor: Felkérte a bizottság elnökét, hogy tegye meg szóbeli kiegészítését.

Antal Istvánné:  A 2013. évi költségvetési koncepciót úgy kellett elkészíteni, hogy semmit, 
vagy  nagyon  keveset  tudnak,  jogszabályok  hiányoznak,  csak  irányelvekben  ismert  az 
önkormányzatok finanszírozásának új rendszere. Január 01-től az általános iskola fenntartása 
kikerül az önkormányzat szerepéből. Nem tudni, hogy az iskola tekintetében kell-e bármilyen 
költséggel számolni a következő évre.

Beke Andrea: Jelenleg még nem ismert a 2013. évi önkormányzati támogatás szerkezete és a 
hozzá rendelt előirányzat nagysága. Most végeztek az iskola átvételével, a MÁK szerint az 
iskolánál nincs akadály, hogy átvegyék.

Varga András: Javasolta, hogy újabb hitelt ne vegyen fel az önkormányzat. Megkérdezte, 
hogy a kétszázmillió forintos kiadás csökkenés miből áll?

Beke  Andrea:  Amennyiben  nem  konszolidálnának  bennünket,  akkor  a  folyószámla 
hitelünket prolongálni kellene a jövő évre.

Tábik Andrásné: Javasolta, hogy vizsgálják  felül a szociális támogatásokat.

Tóth Gábor: Jelenleg nincs szociális támogatás, csak alanyi jogon kapnak támogatást. Mivel 
nem  volt  több  kérdés,  vélemény  felkérte  a  testületet,  hogy  fogadják  el  a  2013.  évi 
költségvetési koncepciót.

A Képviselő-testület 5 igen, egy tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

73/2012. (XI.29.) 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  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elfogadta  a  2013.  évi  költségvetési 
koncepciót.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző

4.) Napirendi pont: Bag 600-as  hrszú ingatlan  (sarki kocsma) hasznosítása
    postai hivatalnak
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Tóth Gábor:  A 600-as hrsz-ú ingatlan hasznosítását  mindenféleképpen szeretné a község 
hasznára fordítani,  ha egy mód  van rá,  akkor  a  postai  szolgáltatást  szeretné  idehelyezni.  
Felajánlják a Magyar Postának hasznosításra. 
Felkérte a bizottság elnökét, hogy mondja el a szóbeli kiegészítését.

Antal  Istvánné:  Elmondta,  hogy a  bizottság  megtárgyalta   és  javasolta,  hogy a  Magyar 
Postával  vegyék  fel  a  kapcsolatot  tárgyaljanak  a  hasznosítás  ügyében,  amennyiben  nem 
akarják, akkor más céggel kell megoldani a postai szolgáltatást.

Benedek Miklós:  Elmondta,  hogy a hivatal  2010.  tavaszán felajánlott  több ingatlant  is  a 
postának. Tavasszal a postától hárman jöttek megnézni a 600 hrsz-ú ingatlant és a piacteret. 
Válaszukban azt írták, hogy gondolkoznak az ajánlaton, de még azóta más választ nem adtak.

Tóth Gábor: Javasolta, hogy még egyszer keressük meg őket, amennyiben nem kell egyik 
helyszín sem, akkor a szakhatóságokat fogja fölkeresni ebben az ügyben.
Ezután felkérte a testület tagjait, hogy hozzák meg döntésüket.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

74/2012.(XI.29.) 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 Önkormányzat Képviselő-testülete a Bag, Petőfi tér 10 szám alatti 600 hrsz-
ú ingatlan hasznosításával kapcsolatban elfogadja, hogy a Magyar Posta Zrt-vel tárgyalásokat 
folytasson a polgármester.

Határidő: november 29.
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik:  jegyző

5.) Napirendi pont: Dózsa György Művelődési Házban lévő büfé bérbeadása 

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

Antal  Istvánné: Elmondta,  hogy  a  bizottság  egyhangúlag  támogatta  a  művelődési  ház 
büféjének kiadását. Javasolta, hogy a bérlőnek a víz és villany almérőket be kell szereltetni, a 
fűtés díját a fogyasztott köbméternek megfelelően kell kiegyenlítenie.
Felhívta a figyelmet, hogy az udvar és a kerthelyiséget is igénybe veheti a vállalkozó. 

Beke Andrea: A bérleti szerződésben kell rögzíteni, majd az udvar és a kerthelyiség kiadását.
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Tóth Gábor: Javasolta,  hogy a határozatba  foglalják bele  a  határidőt:  2013.  január 31-ig 
lehessen benyújtani a pályázatot.
Ezután felkérte a testület tagjait,  hogy hozzák megdöntésüket.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

75/2012.(XI.29.) 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  Önkormányzat  Képviselő-testülete  hozzájárul,  a  fenti  pályázati  felhívás 
közzétételéhez a falu honlapján, illetve a Bagi Hírlapban. 
A pályázat benyújtási határideje:  2013. január 31.

Határidő: 2013. január 31.
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik:  jegyző

6.) Napirendi pont:   056/4-14 önkormányzati földterületek haszonbérletbe adása

Tóth Gábor: Felkérte a pénzügyi bizottság elnökét, hogy tegye meg szóbeli kiegészítését az 
előterjesztéssel kapcsolatban.

Antal  Istvánné: Egy  hét  hektáros  területről  van  szó,  amely  30-35  aranykorona  értékű. 
Javasolta, hogy a testület öt évre adja a földterületet haszonbérbe.

Tóth Gábor: Megköszönte a kiegészítést  és javasolta a testület  felé,  hogy fogadják el  az 
előterjesztés öt éves időtartamra.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

76/2012. (XI.29.) 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 Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy Dr. 
Péter Mihálynénak,  2191 Bag, Szent Imre út 110 szám alatti  lakosnak (mint  helybenlakó, 
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családi gazdálkodó, valamint ÉNÁR számmal rendelkező állattartónak) a 6,9012 ha területű, 
Bag Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában lévő 056/4 - 056/14 hrsz. földterületet 5 
évre haszonbérletbe adja. 

Határidő: november 29.
Felelős: Tóth Gábor polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Beke Andrea jegyző

Egyebek:

Balázs János: Javasolta a képviselő-testületnek, hogy vegyék védelembe a  „Petőfi” forrást, a 
„Naymann” házat – a volt tsz. Iroda -.

Tóth Gábor: Elmondta, hogy ezzel kapcsolatban megkereste Balázs Gusztáv a HBT elnökét. 
Felkérte Balázs János és Varga András képviselő urakat, hogy ebben legyenek a segítségére, 
melyek azok az épületek, amit védelembe kell vennie az önkormányzatnak, igaz ez költséggel 
jár.

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

-k.m.f.-

Tóth Gábor Beke Andrea
polgármester jegyző
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