JEGYZŐKÖNYV

Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2013. január 02.-án megtartott rendkívüli
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 és a jegyzőnőt.
Megállapította, hogy Dr. Dénes Tamás hiányzik. Hat fő jelenlétével a testületi ülés
határozat képes.
Ismertette a rendkívüli ülés napirendi pontját: Dr. Perjési György elh. temetési ügye
Ezután felkérte a képviselőket, hogy fogadják el a napirendi pontot.
A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a napirendi pontot.
1.) Napirendi pont: Dr. Perjési György volt háziorvos temetési költségeinek átvállalása
Tóth Gábor: Fájdalmas kötelezettségének tett eleget azzal, hogy tájékoztatta a testület tagjait
2012. december 29.-én elhunyt Dr. Perjési György volt háziorvos.
Mivel negyven éven keresztül látta el a háziorvosi teendőit a településen, úgy gondolja, hogy
megbecsülés jeléül az önkormányzat saját halottjának tekintse.
Ez azzal jár, hogy az önkormányzat vállalja a doktor úr temetésének költségeit. A temetkezési
vállalkozó tájékoztatása szerint a temetés, melyet a családdal egyeztetett háromszáz-húszezer
forint lesz.
Ezután felkérte a testületet, hogy támogassák az előterjesztést.
Antal Istvánné: Elmondta, hogy a pénzügyi bizottság megtárgyalta és támogatja a doktor úr
temetésének költségeit.
Tóth Gábor: Megkérdezte, hogy kinek van véleménye, álláspontja ez ügyben? Mivel nem
volt több vélemény, szavazásra kérte föl a képviselőket.
A Képviselő-testület 4 igen és 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
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1/2013. (I. 02.) 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 2012. december 29.-én elhunyt Dr.
Perjési György háziorvost 40 éves orvosi szolgálatának elismeréseként saját halottjának
tekinti.
A temetéssel járó 320.000 forint költséget az önkormányzat 2013. évi költségvetésének
terhére vállalja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző
Mivel nem volt több napirendi pont a polgármester megköszönte a részvételt és az ülést
bezárta.
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