
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült:  Bag  Nagyközség  Önkormányzat  polgármesteri  hivatalában  2013.  július  04.-én 
megtartott képviselő-testületi ülésén.

Jelen vannak:   Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester,  Antal István Lászlóné, Balázs János, 
Tábik Andrásné, Varga András képviselők

Meghívottak: Beke Andrea jegyző, Kovács Istvánné óvodavezető

Alpolgármester  Asszony  megnyitja  az  ülést,  köszöntötte  a  képviselőket  és  a  megjelent 
vendégeket. 
Tájékoztatta a képviselőket, hogy Tóth Gábor polgármester úr parlamenti elfoglaltsága miatt 
nem tudott eljönni. 
Dr. Dénes Tamás e-mailban jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen.

Megállapította,  hogy a  testületi  ülés  határozatképes,  majd  felolvasta  a  kiküldött  napirendi 
pontokat és új napirendi pontokra tett javaslatot:
9.) napirendi pontnak a Bagi Polgárőrség támogatás kérelmére,
10.) Balázs János képviselő úr bizottság elnöki  tagságáról való lemondására.

Ezzel a két plusz napirendi ponttal kérte a Képviselő-testület szavazását a napirendi pontokra.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a napirendi pontokat.

Napirend:       Előadó:

1.) Iglice Napközi Otthonos Óvoda óvodavezetői állás meghosszabbítása Dr. Balatoni Gyöngyi
alpolgármester

2.) Piros Bagért Egyesület 1956-os emlékmű állításához kérelem Dr. Balatoni Gyöngyi
alpolgármester

3.) Galgamenti Önkormányzatok Társulása társulási megállapodás  Dr. Balatoni Gyöngyi
     elfogadása alpolgármester

4.) Központi orvosi ügyelet társulás létrehozásáról szóló megállapodás Dr. Balatoni Gyöngyi
      módosítása alpolgármester

5.) Aszód és Társult Önkormányzatainak Szociális és Gyermekjóléti Dr. Balatoni Gyöngyi
     Társulása Társulási megállapodás elfogadása alpolgármester

6.) DAKÖV és Környéke Vízügyi Kft megállapodás viziközmű Dr. Balatoni Gyöngyi
     vagyon átadás-átvétel elfogadása alpolgármester

7.) Iglice Napközi Otthonos Óvoda beszámolója a 2012/2013-as Dr. Balatoni Gyöngyi
     nevelési évről alpolgármester



8.) Iglice Napközi Otthonos Óvoda házirendje és SZMSZ elfogadása Dr. Balatoni Gyöngyi
alpolgármester

9.) Bag Polgárőrség Egyesület támogatási kérelme Dr. Balatoni Gyöngyi
alpolgármester

10.) Balázs János képviselő úr bizottság elnöki tagságáról lemondás Dr.  Balatoni  Gyöngyi
alpolgármester

11.) Egyebek

1.)  Napirendi  pont: Iglice  Napközi  Otthonos  Óvoda  óvodavezetői  állás 
meghosszabbítása

Dr.  Balatoni  Gyöngyi: A  Képviselő-testület  2013.  április  25.-én  11/2013.  (04.25.) 
megtárgyalta az óvodavezetői állásra a jelenlegi vezetőt Kovács Istvánnét javasolta. 
A 2011. évi CXC törvény 67., §-a (7) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján kikéri az 
óvoda nevelőtestületének vélemnyét.
2013. június 04.-én kelt levélben a Közalkalmazotti Tanács a Nevelőtestülettel egyetértésben 
támogatta a testület döntését.
Ezután megkérdezte Kovács Istvánné óvodavezetőt, hogy zárt ülést kér-e, mivel a napirendi 
pont személyi jellegű.

Kovács Istvánné: Nem kérte a zárt ülés megtartását.

Dr.  Balatoni  Gyöngyi: Felkérte  a  képviselőket,  hogy hozzanak  döntést  Kovács  Istvánné 
óvodavezetői  kinevezéséről,  melyet  2013.  október  19-től  –  2018.  október  19-ig  ötéves 
időtartamra  javasolt,  illetményét  a  törvényben  foglaltak  alapján  állapítják  meg,  melyet  a 
bizottság is elfogadott.

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

22/2013. (07.04.) 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  Kovács  Istvánnét,  határozatlan 
idejű közalkalmazotti jogviszonya mellett kinevezi 2013. október 19-től 2018. október 
19-ig   -  5  év  időtartamra  –  óvodavezető  munkakörbe  az  Iglice  Napköziotthonos 
Óvodába.
Illetményét  a  hatályos  közalkalmazottak  jogállásáról  szóló  1992.  évi  XXXIII. 
Törvényben foglaltak alapján állapítja meg.
Az „F” fizetési osztály 11 fizetési fokozata alapján havi illetménye 280.200 Ft.

Határidő: október 18.
Felelős: Tóth Gábor polgármester
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Végrehajtásban közreműködik: Beke Andrea jegyző

2.) Napirendi pont: Piros Bagért Egyesület 1956-os emlékmű állításához kérelem

Dr. Balatoni Gyöngyi: Deme István a Piros Bagért egyesület elnöke kérelemmel fordult a 
testület felé, hogy a Hősök terére 1956-os emlékmű felállítását engedélyezze. 
A  bizottság  megtárgyalta  és  támogatta  az  egyesület  kérelmét,  ahol  a  tervrajzot  is 
tanulmányozhatták, az anyagi feltételek biztosítottak, Piros Bagért Egyesület vállalja a teljes 
költséget és a munkát is. Vállalják, hogy október 23.-án felavatásra kerüljön az emlékmű. Az 
emlékmű  anyaga  vasbeton  lenne,  ciklopkő  burkolattal,  Viakolor  térburkoló  kő  járdával 
körülvéve.

Kérte a Képviselő-testületet, hogy fogadják el a Piros Bagért Egyesület kérelmét, mivel eddig 
nem  volt  olyan  hely,  ahol  egy  koszorút  el  tudjanak  helyezni.   Egy  ilyen  nagy  európai 
sorsfordulást  előidéző  eseményre  nekünk  is  kell,  hogy  legyen  helyünk,  ahol 
megemlékezhetünk.

Van-e kérdés? Amennyiben nincs úgy kérte, hogy fogadják el a határozati javaslatot, melyben 
a Képviselő-testület engedélyezi a Piros Bagért Egyesületnek, hogy a kivitelzési vázlat szerint 
1956-os emlékművet felállíthassák a Hősök terén.

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

23/2013. (07.04.) 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 engedélyezi a Piros Bagért Egyesületnek 
a kérelem mellékleteként benyújtott kivitelezési vázlat szerinti 1956-os emlékmű felállítását a 
Hősök terén.

Határidő: július 08.
Felelős: Tóth Gábor polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Beke Andrea jegyző

3.) Napirendi pont: Galgamenti Önkormányzatok Társulási megállapodás elfogadása

Dr.  Balatoni  Gyöngyi:  Felkérte  a  jegyzőnőt,  hogy  mondja  el  szóbeli  előterjesztését  az 
anyaggal kapcsolatban.
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Beke  Andrea: Tájékoztatásul  elmondta,  hogy 2013.  április  30.-ával  megszűnt  az  Aszódi 
Kistérségi  Társulás  kistérségi  irodája.  A társulási  feladatok  csökkentése  következtében  az 
Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társu8lása Sztán István elnök lemondásával 
ilyen  formában  megszűnt.  Ezzel  egy  időben  a  feladatok  átkerülnek  a  Galgamenti 
Önkormányzatok Társulása  keretébe,  ahol az elnöki feladatokat  Vanó András Galgahévíz 
polgármestere látja el.
A  feladatok  a   belsőellenőrzési,  munkavédelmi  feladatokra  korlátozódik,  valamint  a 
pedagógiai szakszolgálat  működésére. A társulás jelenlegi munkacsoport vezetőjétől kapott 
felvilágosítás alapján az ez éves működéshez szükséges pénz a társulásnál rendelkezésre áll, 
tehát az önkormányzatot korábbi évekkel ellentétben díjfizetés nem kötelezi.

Dr. Balatoni Gyöngyi: Megköszönte a tájékoztatót, és felkérte a Képviselő-testületet, hogy 
fogadják el a Galgamenti Önkormányzatok Társulásának Társulási Megállapodását.

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

24/2013. (07.04.) 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  elfogadja  a  Galgamenti  Önkormányzatok  Társulásának  Társulási 
Megállapodását.

Határidő: július 08.
Felelős: Tóth Gábor polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Beke Andrea jegyző

4.) Napirendi pont: Központi orvosi ügyelet társulás létrehozásáról szóló megállapodás 
módosítása

Dr. Balatoni Gyöngyi: Időszakosan újra és újra meg kell beszélni, hogy az önkormányzatok 
fennkívánják-e tartani az orvosi ügyeleti formát. Pénzügyi dolgok nem változnak, tehát amit 
az önkormányzatok kapnak azt kapja meg a turai ügyelet. Minden önkormányzat lakosonként 
80 forintot ad hozzá havonta.
Annyi kiegészítés volt, hogy a belépő új orvosok nem akarnak ügyelni, nem szokták meg, 
hogy  nálunk  24  órás  szolgálat  van.  A  tanács  ezért  egy  kicsit  bekeményített  és  36  órát 
kötelezően  el  kell  látni  az  ügyeletet.  Nem akarjuk  az  ügyeletet  eladni,  ismerjük  egymás 
munkáját, felelünk egymásért, ezt a helyzetet szeretnék fenntartani.
Kérte a testület hozzájárulását a turai ügyelet megállapodásának  elfogadásához. 

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

25/2013. (07.04.) Képviselő-testületi határozat
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Bag  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Magyarország  helyi 
önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvényben  biztosított  jogkörében 
eljárva, az alábbi határozatot hozta: 

Képviselő-testület elfogadta a turai orvosi ügyelethez tartozó önkormányzatok megállapodás 
módosítását.

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

5.) Napirendi pont: Aszód és Társult Önkormányzatainak Szociális és Gyermekjóléti 
Társulása Társulási Megállapodás elfogadása

Dr.  Balatoni  Gyöngyi:  Felkérte  a  jegyzőnőt,  hogy  mondja  el  szóbeli  kiegészítését  az 
előterjesztéssel kapcsolatban.

Beke Andrea:  Bizottság megtárgyalta az Aszód és Társult Önkormányzatainak Szociális és 
Gyermekjóléti  Társulás  Társulási  megállapodását  és  elfogadásra  javasolta  a  képviselő-
testületnek.  Változás  annyi,  hogy  két  település  önkormányzata  társul  be,  Vácegres  és 
Zsámbok,  ezzel  bővül.  Tulajdonképpen alapfeladatként  kötelező  ellátni  a  gyermekjóléti  és 
családsegítést. 

Dr.  Balatoni  Gyöngyi:  Felkérte  a  testület  tagjait,  hogy  fogadják  el  Aszód  és  Társult 
Önkormányzatainak Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási megállapodását.

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

26/2013. (07.04.) Képviselő-testületi határozat

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

A  Képviselő-testület  elfogadta  az  Aszód  és  Társult  Önkormányzatainak  Szociális  és 
Gyermekjóléti Társulás Társulási megállapodását.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző
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6.)  Napirendi  pont: DAKÖV  és  Környéke  Vízügyi  Kft  megállapodás  viziközmű 
vagyon átadás-átvétel elfogadása

Dr. Balatoni Gyöngyi: Felkérte Antal Istvánné képviselőt, hogy ismertesse ezzel kapcsolatos 
pénzügyi részt.

Antal Istvánné: 2012 év végén a Galgamenti Viziközmű Társulásnak bele kellett olvadni a 
DAKÖV Kft-be, az akkori törvény szerint a vagyon a DAKÖV-höz került,  az új törvényi 
előírás  szerint  a  viziközmű  társulásoknál  nem  lehet  vagyon,  ezért  vissza  kell  osztani  az 
önkormányzatoknak. Bag a visszaosztásnál 10,8 %-ot fognak visszaosztani, amibe bővülés is 
van három kutat építettek, vezetéket bővítettek és visszakapjuk az alapvagyont a vezetéket és 
a kutakat, erről kell most dönteni, hogy ezeket az önkormányzat visszaveszi. Az üzemeltetés, 
karbantartás  és  fenntartás  a  DAKÖV-nek  a  kötelessége  lesz.  Az  önkormányzatnak  annyi 
kötelezettsége lesz, hogy 2015. december 31.-ig vagyonértékelést kell végezni, és ezt be kell 
nyújtani az állam felé. 
A bizottsági  ülés  ezt  megtárgyalta  azzal  a  feltétellel  fogadta  el,  hogy viziközmű az  1.sz. 
mellékletben feltüntetett  vagyoni tárgyak értékét meghatározza és pótolja az önkormányzat 
felé.

Dr.  Balatoni  Gyöngyi:  Felkérte  a  testületet,  hogy fogadják  el   a  DAKÖV és  Környéke 
Vízügyi Kft megállapodás viziközmű vagyon átadás-átvételét.
A  Képviselő-testület  azzal  a  feltétellel  fogadta  el,  ha  a  viziközmű  az  1.sz.  mellékletben 
feltüntetett vagyoni tárgyak értékét meghatározza és pótolja az önkormányzat felé.

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

27/2013. (07.04.) Képviselő-testületi határozat

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

A Képviselő-testület elfogadta a DAKÖV és Környéke Vízügyi Kft megállapodás viziközmű 
vagyon átadás-átvételét.
A  Képviselő-testület  azzal  a  feltétellel  fogadta  el,  ha  a  viziközmű  az  1.sz.  mellékletben 
feltüntetett vagyoni tárgyak értékét meghatározza és pótolja az önkormányzat felé.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző

7.)  Napirendi  pont: Iglice  Napközi  Otthonos  Óvoda  beszámolója  a  2012/2013-as 
nevelési évről

Dr. Balatoni Gyöngyi: Minden évben az óvodavezető elkészíti az előző nevelési évről szóló 
beszámolóját,  ez  alapján  a  testület  tájékozódik  az  elvégzett  munkáról,  eredményekről, 
munkaközösség működéséről. 
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Polgármesteri hivatalban a program megtekinthető.
Az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kiegészítés? 
Mivel nem volt kérdés, hozzászólás felkérte a testületet, hogy fogadják el az Iglice Napközi 
Otthonos Óvoda 2012/2013 nevelési évről szóló beszámolót.

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

28/2013. (07.04.) Képviselő-testületi határozat

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

A Képviselő-testület  elfogadta  az  Iglice  Napközi  Otthonos  Óvoda  2012/2013-as  nevelési 
évről szóló beszámolóját.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző

8.)  Napirendi  pont: Iglice  Napközi  Otthonos  Óvoda  házirendjének  és  SZMSZ-nek 
elfogadása

Dr.  Balatoni  Gyöngyi:  A köznevelésről  szóló  CXC/2011.  törvény értelmében  a  nevelési 
oktatási  intézményben  az  SZMSZ-t  a  nevelő  testület  fogadja  el  a  szülői  képviselet 
véleményének  kikérésével.  Az  SZMSZ  azon  rendelkezéseinek  érvénybelépéséhez, 
amelyekből a fenntartóra többletkötelezettség hárul, a fenntartó egyetértése szükséges.
Az  óvoda  elkészítette  a  2013  évre  a  házirendjét,  az  SZMSZ-ét  pedig  a  változásoknak 
megfelelően és a törvényi előírásokhoz igazodva módosította. 
Ezek az alapiratok fontosak az óvoda működéséhez. 
Elfogadásra javasolta a testület felé, majd felkérte, hogy hozzák meg döntésüket.

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

29/2013. (07.04.) Képviselő-testületi határozat

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

A Képviselő-testület  elfogadta az Iglice Napközi Otthonos Óvoda 2013 évi  házirendjét  és 
SZMSZ módosítását.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző

7



9.) Napirendi pont: Bag Polgárőrség Egyesület támogatása

Dr. Balatoni Gyöngyi:  Bag Polgárség Egyesülete kéréssel fordult a Képviselő-testület felé. 
Ahhoz, hogy működni tudjanak kétszázezer forint támogatást kérnek, mivel anyagi forrásaik 
nagyon szűkösek.
A bizottság megtárgyalta a támogatást és elfogadásra javasolta a testületnek.

Varga András: Szinte csak a tagdíjból működnek, ez a minimális, hogy ennyivel segítsük és 
köszönjük meg munkájukat. 

Dr. Balatoni Gyöngyi: Kérem a Képviselő-testületet, hogy hozzák meg szavazatukat a Bagi 
Polgárőrség Egyesülettel kapcsolatban, hogy a 200.000 Ft-os támogatást megkapják.

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

30/2013. (07.04.) Képviselő-testületi határozat

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

A Képviselő-testület támogatja a Bagi Polgárőrség Egyesületet 200.000 Ft-al azaz kétszázezer 
forinttal a 2013 évi működésükhöz. 
A  támogatást  az  önkormányzat  a  talajterhelési  díj  betervezett  összegén  felüli  behajtott 
befizetésekből  fedezi.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző

10.) Napirendi pont:  Balázs János képviselő úr bizottság elnöki tagságáról való lemondása, 
Kulturális,  Oktatási  és  Sportbizottság  megszüntetése  és  ad-hoc  bizottságként  történő 
működtetése

Dr. Balatoni Gyöngyi: A Kulturális Bizottság elnöke írásban jelezte, hogy le kíván mondani 
a bizottság elnökségéről. Meg kell szavazni, hogy elfogadjuk-e a lemondását?

A Képviselő-testület elfogadta Balázs János képviselő úr a Kulturális Bizottság elnöki tagság 
lemondását.

Dr.  Balatoni  Gyöngyi: Megkérdezte  Balázs  János  képviselő  urat,  hogy  a  bizottsági 
munkában részt kíván-e venni? Ez fontos, mert számítanak a munkában való részvételről.

Balázs János: Természetesen a bizottsági munkában részt kíván venni.
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Dr.  Balatoni  Gyöngyi: A  bizottság  létezik,  kérdés  milyen  lehetőség  van  a  további 
működéshez.

Beke Andrea: Amikor a testület felállt két nagy bizottságot hozott létre: 1.) a pénzügyit és a 
településfejlesztést,  majd második bizottságként a szociális, egészségügyi, kulturális, oktatási 
és sportbizottságot. Később úgy döntött a testület, hogy a kulturális, oktatási és sportbizottság 
külön válik a szociális, egészségügyi bizottságtól.
A kulturális  bizottság  elnöke  lett  Balázs  János  képviselő  úr.  Kérdés,  hogy vissza  áll-e  a 
testület az eredeti elképzelés szerint? Vagy egy ad-hoc bizottság jöjjön létre.

Dr.  Balatoni  Gyöngyi:  Miután  kevesen  vannak,  nem tudnak  sok  bizottsági  ülésen  részt 
venni, ez nem kivitelezhető.

Balázs János: Lényeg maradjon meg esetinek a kulturális bizottság, csak az ünnepekkel van 
dolga  és  a  beszámolókkal.   Javasolta  egy ad-hoc bizottság  létrehozását,  esetenként  ülnek 
össze.

Beke  Andrea: Az  ad-hoc  bizottság  külsős  tagjának  a  tiszteletdíja  mindig  csak  arra  az 
időpontra szorítkozik, amikor megbízzák tevékenységre. Tulajdonképpen a nagy bizottságnak 
van létjogosultsága mert akkor egy elnöki kézből meg van. 

Dr. Balatoni Gyöngyi: Névszerinti szavazásra kérte fel a testület tagjait, hogy ki szavaz az 
ad-hoc bizottságra és ki a nagy bizottságra:

Névszerinti szavazás:

Ad-hoc-ra Nagy bizottság-ra

Balázs János igen nem
Antal Istvánné tartózkodik tartózkodik
Dr. Balatoni Gyöngyi nem igen
Varga András igen nem
Tábik Andrásné igen tartózkodik

Dr.  Balatoni  Gyöngyi  alpolgármester  asszony  megállapította,  hogy  az  ad-hoc  bizottság 
létrehozását fogadta el a képviselő-testület.

A Képviselő-testület 3 igen, egy nem és egy tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

31/2013. (07.04.) Képviselő-testületi határozat

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

A  Képviselő-testület  névszerinti  szavazással  döntött  arról,  hogy  a  kulturális,  oktatási  és 
sportbizottság ad-hoc bizottságként működjön tovább:
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Balázs János igen
Antal Istvánné tartózkodott
Dr. Balatoni Gyöngyi nem
Varga András igen
Tábik Andrásné igen

A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a témával kapcsolatban az SZMSZ-t módosítsa.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző

Beke Andrea: SZMSZ-ben csak annyit kell beletenni, hogy minden feladatra kell képviselőt 
választani.

Tábik  Andrásné:  Javasolta,  hogy  bővítsék  a  Szociális,  egészségügyi  bizottságot.  Balázs 
János képviselőt tagnak és Baczoniné Felszeghy Katalint külsős tagnak.

Dr.  Balatoni  Gyöngyi:  Szavazásra  kérte  fel  a  testület  tagjait,  a  Szociális,  egészségügyi 
Bizottság tagjai bővítésére, Balázs János és Baczoniné Felszeghy Katalin személyére.

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

32/2013. (07.04.) Képviselő-testületi határozat

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

A Képviselő-testület  Balázs János képviselő urat  tagként és Baczoniné Felszeghy Katalint 
külsős tagként megválasztotta a Szociális, egészségügyi bizottságba.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző

Mezőfi  Ferenc:  Megköszönte  a  képviselőknek,  hogy  támogatják  a  Bag  Polgárőrség 
Egyesületét!  Továbbá  köszönetét  fejezte  ki,  hogy  Varga  András  és  Dr.  Dénes  Tamás 
képviselők felajánlották a tisztelet díjukat.

Dr. Balatoni Gyöngyi: Megköszönte a polgárőrség munkáját és további sok sikert kívánt.
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11.) Napirendi pont: Egyebek

Tábik Andrásné: Jegyző asszony megemlítette a bizottsági ülés végén, hogy milyen szép 
volt a lengyelországi kirándulás, gratulálok hozzá, biztos hogy nagy élményt jelentett volna 
neki is, csak az  időpont egybe esett a malsfeldi utazással. A Muharay együttes meghívták 
Hessen tartományba, ahol egy fesztiválon szerepeltek.
Nagyon nagy élmény volt, hogy a mi együttesünk szerepelhetett óriási sikerrel, állva tapsolták 
őket. Büszke voltam, hogy bagi vagyok! 
Meghívást kaptak már a következő évre! Vasárnap volt  egy felvonulás,  ahol 145 együttes 
vonult  fel,  a  mieink  100-ként  vonultak,  végig  mutatta  a  televízió.  Sok elismerést  kaptak, 
nagyon szépen szerepeltek.
Megkérte a helyi újságírót, hogy írjon a következő számban a Muharay együttes németországi 
sikeréről.

A falunappal kapcsolatban el kellett mondani,  hogy ami jó azt el kell ismerni.  Jól érezték 
magukat. Megköszönte mindenki munkáját akik ebben részt vettek.

Dr. Balatoni Gyöngyi:  Elmondta, hogy Lengyelországban rendezett emléknapot is nagyon 
hiányzott a Muharay együttes, bizony jó lett volna, ha ott is tudunk reprezentálni.

Mi is országos adósságot teljesítettünk,  azzal hogy ott  voltunk a katona síroknál!  Magyar 
katonák voltak az utolsók akik kitartottak a lengyelek mellett. 
Két falu ápolja a sírokat a mai napig!

Az Augusztus 20-i ünnepséggel kapcsolatban megkérdezte, hogy a napján tartsák-e meg?

Balázs János:  Tulajdonképpen eddig is mindig a napján volt megtartva,  nem lenne jó ezt 
megszegni. Körmenettel – az Atyával, meg lehet beszélni.

Miután nem volt több kérdés, vélemény az Alpolgármester Asszony megköszönte a részvételt 
és az ülést bezárta.

-k.m.f.-

Dr. Balatoni Gyöngyi Beke Andrea
alpolgármester jegyző
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