
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült:  Bagi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában 2013. július 23.-én 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, 

Polgármester megnyitja az ülést, köszöntötte a képviselőket és a megjelent vendégeket. 
Megállapította, hogy Dr. Dénes Tamás képviselő úr hiányzik.

Megállapította, hogy a testületi ülés határozatképes. 

A rendkívüli ülés napirendi pontja: Palya Józsefné volt önkormányzati dolgozó temetéséhez 
hozzájárulás.

A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a napirendi pontot.

Tóth Gábor: Sajnálatos eseményről szereztem tudomást. 2013. július 22.-én hajnali órákban 
elhunyt  Palya Józsefné Icus, aki kézműves tevékenységével,  közösségi munkájával  méltán 
szerzett elismerést a faluban.
Icus  nem  csak  éveken  keresztül  a  művelődési  ház  munkatársa  volt,  tevékeny  segítője  a 
rendezvényeknek, de a Muharay Elemér Népi Egyesület munkájában tevékenyen részt vett, 
intézte az egyesület pénztári ügyeit. Az egyesület minden korosztálya szerette. Nem múlhatott 
el olyan rendezvény Bagon akár faluszintű, akár bármilyen intézmény szintű ahová kézműves 
dolgaiból ne ajánlott volna fel ajándékként bármilyen tárgyat.
Sajnos  az  idei  rétesfesztiválon  már  személyesen  nem  tudott  részt  venni  és  talán  utolsó 
munkáiból adományozott a tombola sorsolásra.

Fent  elmondottak  alapján  úgy  érzem  a  legkevesebb  amit  tehetünk  még  Palya  Józsefné 
munkájának elismeréseként az, hogy temetési költségeihez az önkormányzat hozzájárul.

Beke Andrea: Én csak annyit  szeretnék mondani,  hogy lehet  hogy az a  kis  kaláris,  amit 
nyertem tombolán lehet, hogy valóban az utolsó munkáiból való, ereklyeként megőrzöm.

Tábik Andrásné: Nagyon sajnálom, Ő nem csak egy ember volt,  Ő mindenki Icuja volt. 
Sokat veszítettünk vele.

Antal  Istvánné: Egyetértek  polgármester  úr  javaslatával  és  az  előttem  szólók  dicsérő 
szavaival.  Javaslom,  hogy  százezer  forintot  adományozzunk  a  Családnak  a  temetési 
költségekhez, ezzel is könnyítve gyászukon.



Dr. Balatoni Gyöngyi: Ugyan azt tudom elmondani Icáról, amit az előttem szólók, nagyon jó 
ember volt, szerette mindenki, emlékét megőrizzük.

Varga  András: Természetesen  támogatom az  adományt.  Munkáját  én  is  régről  ismerem 
kézművesként.  Elmondanám,  hogy  a  polgárőrséget  és  a  sportot  is  támogatta  a 
rendezvényeken. 

Tóth  Gábor: Palya  Józsefné  temetéséhez  a  család  részére  százezer  forint  hozzájárulás 
elfogadását javaslom.

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

33/2013. (07.23.) Képviselő-testületi határozat

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

Palya Józsefné temetéséhez a család részére 100.000.- Ft azaz százezer forint hozzájárulás 
kifizetését támogatja. 
Az összeg átmeneti pénzbeni szociális segély keret terhére kerül kifizetésre.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző

Miután  nem volt  több  hozzászólás  a  polgármester megköszönte  a  részvételt  és  az  ülést 
bezárta.

-k.m.f.-

Tóth Gábor Beke Andrea
                                    polgármester jegyző
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