
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Bagi  Polgármesteri  Hivatal  tárgyalójában  2013.  szeptember  26-án  megtartott 
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. 

Ismerteti  a  napirendi  pontokat,  utolsó  napirendi  pontként  ZÁRT ülésen  a  Malom utcai 
vízelvezető árok ügyét tárgyalják.

A  nyílt  ülésen  pedig  plusz  napirendi  pontok  közé  kérte  felvenni  a  HELYI 
ESÉLYEGYENLŐSÉGI  PROGRAM anyagát.

Ezután felkérte a képviselőket, hogy fogadják el az elhangzott kiegészítésekkel a napirendi 
pontokat.

A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat.

Napirendi pontok:

1.) BAGázs Közhasznú Egyesület 2012. évi beszámolója

2.) BAGázs Közhasznú Egyesület kérelme

3.) Iglice Napközi Otthonos Óvoda helyi pedagógiai programja
      

4.) Gyermekjóléti és gyermekvédelmi munka 2012. évi beszámolója
      

5.) Bag Nagyközség Önkormányzat 2013. évi költségvetési  
     előirányzatának módosítása

6.) Bag Nagyközség Önkormányzat 2013. évi I. féléves pénzügyi  



     beszámolója

7.) BURSA HUNGARICA felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj
     pályázaton való részvétel 

8.) Helyi Esélyegyenlőségi Program anyaga

9.) Egyebek  
     
10.)ZÁRT  ÜLÉSEN – Malom utcai vízelvezető árok ügye

1.) Napirendi pont:  BAGázs Közhasznú Egyesület 2012. évi beszámolója

Tóth Gábor: Felkérte a jegyzőnőt, hogy mondja el szóbeli kiegészítését a beszámolóval 
kapcsolatban.

Beke Andrea: Tájékoztatásul elmondta, hogy a  21/2012. (V.30.) számú határozat értelmében 
az  Önkormányzat  a  Liget  utca  375  hrsz-ú  ingatlanát  a  BAGázs  Közhasznú  Egyesület 
tulajdonába adta. A megállapodás szerint minden évben köteles beszámolni az Egyesület, az 
előző évi tevékenységéről. A rászoruló roma gyerekek foglalkozásairól, mentor programban 
való részvételről, a családokkal való kapcsolattartásról. 
Megköszönte a BAGázs egyesületnek, hogy egy igen átlátható beszámolót kaptak tőlük.

Tóth Gábor: Tájékoztatta a testület tagjait, hogy ma volt Aszódon Közbiztonsági fórum,ahol 
elhangzott,  hogy Bagon 50 %-al csökkent a bűnözés száma az elmúlt két évhez viszonyítva.

Révész  Tamás:  A  BAGázs  a  szerződésben  vállalt  dolgokat  folyamatosan  teljesíti.  A 
közművesítést a következő évben tudják folytatni.

Tábik  Andrásné: Kaptak  egy  fajta  képet,  hogy  hogyan  működik  az  egyesület  és  mit 
szeretnének folytatni. Kérte, hogy továbbra is tartsanak ki, bízik benne, hogy eljön az idő, 
amikor a roma és a magyar együtt tud élni.

Tóth Gábor: Volt olyan roma ember, aki már földet kér, ahol krumplit tud ültetni, segíteni 
kell őket ebben.
Ezután felkérte a testület tagjait, hogy hozzák meg döntésüket a beszámolóval kapcsolatban.

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

35/2013. (IX.26.) Képviselő-testületi határozat

Bag  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Magyarország  helyi 
önkormányzatokról  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvényben  biztosított  jogkörében 
eljárva az alábbi határozatokat hozta:

A Képviselő-testület elfogadja a Bagázs Közhasznú Egyesület 2012. évi beszámolóját.
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Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző

2.) Napirendi pont:  BAGázs Közhasznú Egyesület kérelme agyag elszállítására

Tóth  Gábor: Felkérte  a  Antal  Istvánnét,  hogy  a  kérelemmel  kapcsolatban  mondja  el  a 
Pénzügyi Bizottság véleményét.

Antal  Istvánné: A  BAGázs  Közhasznú  Egyesület  a  mellékelt  kérelmet  nyújtotta  be 
hivatalhoz.  Szeretnének vályog készítéséhez kb. 3 m³ agyagot kitermelni és felhasználni a 
roma telepen lévő, lepusztult, vályogból épült házak felújításához (vályog tapasztáshoz). A 
kérdéses  telek  önkormányzati  tulajdonban  van,  semmire  nem használt,  bokrokkal,  gazzal 
benőtt  terület,  az illegális  cross-pálya  telep-felöli  lábához közel,  de a védett  gyurgyalagok 
fészkelő helyétől már távol.
Elmondta, hogy a bizottság a kérelmet támogatja, egyetlen kérésük, hogy a munkavédelmet 
meg kell oldani. 

Benedek Miklós: Tájékoztatta a testületet, hogy a  munkavédelmet már megoldották.

Tóth Gábor: Felkérte a Képviselő-testületet, hogy hozzák meg döntésüket, hogy a BAGázs 
Közhasznú Egyesületnek, hogy a szükséges mennyiségű, kb. 3 m³ agyagot a Nagymező utca 
végén lévő, használaton kívüli, önkormányzati tulajdonban lévő telekről kitermeljék.

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

36/2013.(IX.26.) Képviselő-testületi határozat

Bag  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Magyarország  helyi 
önkormányzatokról  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvényben  biztosított  jogkörében 
eljárva az alábbi határozatokat hozta:

Bag  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  engedélyezi  a  BAGázs  Közhasznú 
Egyesületnek, hogy a szükséges mennyiségű, kb. 3 m3 agyagot a Nagymező utca végén lévő, 
használaton kívüli, önkormányzati tulajdonban lévő telekről kitermeljék.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző, műszaki előadó

3.) Napirendi pont:  Iglice Napközi Otthonos Óvoda helyi pedagógiai programja

Tóth Gábor: Felkérte a jegyzőnőt, hogy mondja el szóbeli kiegészítését a napirendi ponthoz.
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Beke  Andrea: A  Nemzeti  Köznevelésről  szóló  2012.  évi  CXXIV.  Tv.  amely  a  korábbi 
köznevelési és közoktatási törvényeket módosította, valamint a 2012. évi CXCII. Tv. amely, a 
gyermekek  védelméről  és  igazgatásáról  szól  rendelkezései  alapján,  az  óvoda  elkészítette 
végleges helyi pedagógiai programját.
A pedagógiai program egyrészt bemutatja az óvoda munkáját, és az óvodai nevelés általános 
feladatait, az erkölcsi és közösségi nevelési módozatokat, meghatározza a személyi és tárgyi 
feltételeket, az óvodai élet megszervezését, kitérve a napirendekre. Részletesen bemutatja az 
óvoda  pedagógiai  feladatait,  a  megvalósítandó  tanulási  folyamatokat.  Az  Iglice  Napközi 
Otthonos Óvoda nagy hangsúlyt helyez a hagyományőrzésre, és ezt beépíti a nevelőmunkába, 
a néptánc, a zene és a kézműves foglalkozások keretén belül. Lefekteti a gyermekvédelmi 
feladatokat, amely magába foglalja az ezzel kapcsolatos teendőket, és kapcsolatot alakít az 
érintett intézményekkel, és a szülőkkel. 
A programot gazdagnak és széleskörűnek tartja.

Tábik Andrásné: Véleményét mondta el, hogy a program jól tükrözi a néphagyományt és 
mindenre kiterjedő.  Ehhez kíván további jó és eredményes munkát. 
Egyben  kéri,  hogy  az  önkormányzat  igyekezzen  maximálisan  és  objektíven  segíteni  a 
munkájukat úgy a személyi, mint a tárgyi feltételeknél.

Tóth Gábor:  Természetesen,  hogy az első számú szempont  ebben a községben mindig a 
gyerekek  voltak.  A felújítási  programoktól  kezdődően,  egészen addig,  hogy ez  év nyarán 
Tajvan  fővárosában  átadtunk  egy  kis  mappát,  melyben  a  bagi  gyerekek  voltak,  ezzel 
köszöntük meg az egymillió forintos támogatásukat. 

Dr.  Balatoni  Gyöngyi: Pár  szava  lenne.  Csak  megköszönni  tudja  az  óvodában  dolgozó 
pedagógusok munkáját. Most még nehezebb lesz a munkájuk, mivel 3 éves kortól kötelező 
járni óvodába. Vannak olyan gyerekek, akik nem is tudnak magyarul, erre is külön meg kell 
tanítani őket. Nem tudják az ételek nevét, hogy mi a másik tisztelete ezeket mind az óvodában 
tanulják meg, talán még korábban lehetne, ha lenne bölcsőde.  Bízik benne, hogy ennek az 
eredménye 4-5 éven belül megjön.
További jó munkát és erőt kíván az óvónéniknek és a dadusoknak munkájukhoz.

Tóth  Gábor: Elmondta,  hogy  komoly  munka  folyik  az  óvodában  és  az  iskolában  is. 
Megkérdezte, hogy a kényszerből kivágott fák ki lesznek-e faragva, ha nem akkor vissza kell 
vágni  úgy,  hogy le  lehessen  ülni  rá.  Ebben  kéri  az  óvodavezetés  állásfoglalását.  Erdélyi 
fafaragókat is meg lehetne keresni ebben az ügyben, vendégül látnánk arra az időre.

Balázs  János:  Tavaly elindult  egy akció egy erdélyi  településsel,  volt  egy bácsi  aki  el  is 
vállalta, de sajnos közben megbetegedett.

Tábik  Andrásné: Erre  mindenféleképpen  kell  forrást  keresni  és  a  következő  évi 
költségvetésbe be kell tervezni.

Tóth Gábor:  Felkérte a  képviselőket, hogy fogadják el az Iglice Napközi Otthonos Óvoda 
2013. évi helyi pedagógiai programját.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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37/2013. (IX.26.) Képviselő-testületi határozat

Bag  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Magyarország  helyi 
önkormányzatokról  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvényben  biztosított  jogkörében 
eljárva az alábbi határozatokat hozta:

A Képviselő-testület elfogadja az Iglice Napközi Otthonos Óvoda 2013. évi helyi pedagógiai 
programját.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző

4.) Napirendi pont: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi 2012. évi beszámoló 

Tóth Gábor: Felkérte a jegyzőnőt, tegye meg szóbeli előterjesztést a napirendi ponthoz.

Beke Andrea: Tisztelt Képviselő-testület!

Minden évben köteles az Polgármesteri Hivatal és a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 
beszámolni a gyermekjóléti  és gyermekvédelmi feladatokról amelyeket előző évben végeztek 
el. A 2012 –es év minden olyan intézkedését és adatát tartalmazza a beszámoló, amelyet a 
Hivatal  és Családsegítő Szolgálat  együttesen elvégzett.  Ez a beszámoló ebben a formában 
utolsó,  hiszen  a  Polgármesteri  Hivatalból  a  Járási  Hivatalba  került  a  gyermekvédelmi 
feladatok  nagy  része.  Igyekeztünk  úgy  összeállítani  az  anyagot,  hogy  az  tartalmazza  a 
jelzőrendszerek  működését  beszámolóját  ehhez  kapcsolódóan,  a  családlátogatásokat,  a 
különböző szülői kapcsolatokat, egészségügyi ellátásra vonatkozó adatokat. Fontos kiemelni, 
hogy  a  gyermekvédelem  terén  nagyon  sok  feladat  hárult  és  hárul  a  mai  napig  is  a 
munkatársakra.
Kiemelten  együttműködünk  a  Pedagógiai  Szakszolgálattal,  a  BAGázs  Közhasznú 
Egyesülettel,  az  óvodával,  iskolával,  a  védőnőkkel  és  házi  orvosokkal.  Igyekeztünk 
munkánkat úgy elvégezni – amint az a beszámolóból is kiderül, hogy egyre több családot 
illetve gyermeket tudjunk jobb életkörülmények közé segíteni, juttatni.

Nemesné Kiss Zsuzsanna: Amennyiben kérdése van a tisztelt Képviselőknek, úgy szívesen 
válaszol.

Tóth Gábor: Köszönetet  mondott  a munkájukért.  Kemény problémákat kell megoldaniuk, 
például  amikor  gyerekeket  kell  kiemelni  a  családból.  Az  elmúlt  esztendőkben  ezeket 
felvállalták és köszönet érte. 

Dr. Balatoni Gyöngyi: Egy adatot emelt  ki  belőle,  mely a munkának a nehézségét és az 
általuk végzett munkának a fokát jelenti. Az elvégzett feladat 804 főre vonatkozott. Ebből a 
gondozott gyerekek száma 163, a gondozott családok száma 82 és 92 család eseti jelleggel 
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került  gondozásba.  Ez hatalmas  munkát  jelent.  Megmutatja  a családi  kapcsolatok hiányát, 
amit a családoknak kellene megoldani azt a munkatársak végzik el.

Tábik Andrásné: Látja, hogy milyen a létszám az óvodában és az iskolában, óriási  nagy 
felelősség  hárul  rájuk,  nehéz  és  komoly  feladatot  látnak  el.  Eredményes  munkát  kíván  a 
jövőben. 

Tóth Gábor: Tájékoztatta a testületet, hogy egy technikai ok miatt perben állnak a Magyar 
Állammal 7,5 millió forintot követelnek + a kamatokat, egy technikai probléma miatt, mert az 
alapító okirat hiányos volt, azért, mert  egy mondat hiányzik. Azért hogy nem volt bent egy 
mondat  attól  a gyerekek ellátása megtörtént,  ezért  mindent  megtesz,  hogy ezt az összeget 
visszakapja az önkormányzat.
Ezután  felkérte  a  Képviselő-testületet,  hogy  fogadják  el  a  2012.  évi  beszámolót  a 
Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról, intézkedésekről.

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

38/2013. (IX.26.) Képviselő-testületi határozat

Bag  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Magyarország  helyi 
önkormányzatokról  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvényben  biztosított  jogkörében 
eljárva az alábbi határozatokat hozta:

A Képviselő-testület elfogadja a 2012. évi beszámolót a Gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatokról, intézkedésekről.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző

5.)  Napirendi pont: Bag Nagyközség Önkormányzat 2013. évi költségvetési 
                    előirányzatának módosítása

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

Antal Istvánné: A bizottság elfogadásra javasolta az előirányzat módosítását, mely a június 
30-i állapot zárását mutatja. Egyes szociális feladat kiegészítés támogatás címén 13 711 e Ft-
ot utaltak ki – ápolási díj, rendszeres szociális segély, rendelkezésre állási támogatás, bérpóló 
juttatás, lakásfenntartási támogatás, jogcímek alapján

A BM az önkormányzat részére a Magyarország 2013. évi Ktgv-ről szóló 2012. évi CCIV. 
törvény  IX.  helyi  önkormányzatok  támogatásai  fejezeten  belül  a  408/2012.  (XII.  28.) 
Kormányrendelet  szerint  a  költségvetési  szerveknél  és az egyházak közcélú tevékenységet 
folytató  intézményeinél  foglalkoztatottak  2013.  évi  kompenzációja  terhére  1  979  e  Ft 
központi támogatást utalt ki.
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A  Magyarország  2013.  évi  Ktgv-ről  szóló  2012.  évi  CCIV.  törvény  IX.  fejezet  helyi 
önkormányzatok  támogatásai  3.  cím  helyi  önkormányzatok  támogatásain  belül 
szerkezetátalakítási tartalék jogcímen 6 491 e Ft-ot utalt ki önkormányzatunknak.

Összesen 22 181 e Ft-tal emeltük meg a 2013. évi előirányzatot. 

Tóth Gábor: Jelen pillanatban ott tart az önkormányzat, hogy pénzügyileg jó helyzetben van, 
nincs  adóssága!  A  számlán  37  millió  forint  van.  Még  a  pedagógusoknak  kell  kifizetni 
prémium  és  túlóra  díjakat.  Mindez  mellett  a  téli  fűtésre  a  polgármesteri  hivatalnak  és  a 
művelődési háznak meg van a faaprítéka.
Ezután felkérte a Képviselő-testületet, hogy az 1/2013. (II.28.) számú Költségvetési Rendelet 
módosítását fogadják el.

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal megalkotta a 7/2013. 
(IX.26.)  számú  rendeletét,  amely  módosítja  az  1/2013.  (II.28.)  számú  Költségvetési 
Rendeletet.

Bag Nagyközség Önkormányzatának

7/2013 (IX. 26). számú rendelete, amely módosítja az

1/2013. (II.28.) számú Költségvetési Rendeletét

I. §

/1/ 2013. január 01. és június 30.-a között pótelőirányzatként biztosított normatívák miatt az 
1/2013. (II.28.) számú költségvetési rendelet 1 paragrafusában megállapított

− kiadási főösszeget 22 181 e Ft-tal
− bevételi főösszeget 22 181 e Ft-tal

a képviselő testület megemeli, így a módosított

kiadási főösszegét 461 230 e Ft
  melyből: működési: 450 182 e Ft

felhalmozási: 11 048 e Ft

bevételi főösszegét 461 230 e Ft
  melyből: működési: 461 230 e Ft
                felhalmozási: 0  Ft

állapítja meg.

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

1. sz melléklet  adatok E Ft-ban
 2013. évi előirányzat 2013. I. félévi módosítás 2013. évi módosított előirányzat

Kiadási jogcímek Működési Felhalmozási Összesen Működési Felhalmozási Összesen Működési Felhalmozási Összesen

I. Személyi juttatások 104 718  104 718   0 104 718  104 718

II. Munkaadókat terhelő járulákok 27 557  27 557   0 27 557  27 557

III. Dologi Kiadások 121 236  121 236   0 121 236  121 236

IV. Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás 4 908 0 4 908   0 4 908 0 4 908

       Működési célú pénzeszköz átadás 4 908  4 908   0 4 908  4 908

       Felhalmozási célú pénzeszköz átadás   0   0   0

V. Támogatás értékű kiadás 137 790  137 790   0 137 790  137 790

VI. Ellátottak pénzbeni juttatása 9 840 0 9 840   0 23 551 0 23 551

       Önkormányzat által folyósított ellátások   0   0   0
       Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli 
juttatások 9 840  9 840 13 711  13 711 23 551  23 551

VII. Felújítás összesen 10 000 0 10 000   0 10 000 0 10 000

        Intézményi beruházás 7 874  7 874   0 7 874  7 874

        Felújítás előz. Fsz. ÁFA 2 126  2 126   0 2 126  2 126

VIII. Beruházások 0 11 048 11 048   0 0 11 048 11 048

         Intézményi beruházás  6 400 6 400   0  6 400 6 400

         Beruházások ÁFA  4 648 4 648   0  4 648 4 648

IX. Pénzforgalom nélküli kiadások 11 952 0 11 952   0 20 422 0 20 422

      Tartalékok 11 952 0 11 952   0 20 422 0 20 422

               Általános tartalék 1 952  1 952 8 470  8 470 10 422  10 422

               Céltartatlék 10 000  10 000   0 10 000  10 000

X. Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0   0 0 0 0
     Hiteltörlsztés államháztartáson kívülre      0    
               Kötvény kibocsátásból származó 
beváltás      0    
               Rövid lejáratú hitel visszafizetése 
pénzügyi vállalkozásnak      0    
XI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások   0   0   0

Összesen 428 001 11 048 439 049 22 181  22 181 450 182 11 048 461 230

 2013. évi előirányzat 2013. I. félévi módosítás 2013. évi módosított előirányzat

Bevételi jogcímek Működési Felhalmozási Összesen Működési Felhalmozási Összesen Működési Felhalmozási Összesen

I. Működési bevételek 99 471 0 99 471   0 99 471 0 99 471

    Intézményi működési bevétel 53 471  53 471   0 53 471  53 471

    Közhatalmi bevételek 46 000  46 000   0 46 000  46 000

             Helyi adók 46 000  46 000   0 46 000  46 000
              Átengedett központi adók   0   0   0
             Bírságok, pótékok és egyéb bevételek   0   0   0

II. Támogatások 137 092 0 137 092 22 181  22 181 159 273 0 159 273

      Önkormányzat költségvetés támogatása 137 092 0 137 092 22 181  22 181 159 273 0 159 273

             Normatív hozzárjárulások 137 092  137 092 22 181  22 181 159 273  159 273
             Központosított előirányzatok   0   0   0
             Normatív kötött felhasználású 
támogatások   0   0   0

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 360 0 360   0 360 0 360
       Tárgyi eszközök, immateriális javak 
értékesítése 360  360   0 360  360
        Pénzügyi befektetések bevételei   0   0   0

IV. Támogértékű bevételek 140 703 0 140 703   0 140 703 0 140 703

       Támogatásértékű működési bevétel 140 703  140 703   0 140 703  140 703

             Ebből TB alapból átvett pénzeszköz 6 802  6 802   0 6 802  6 802
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      Támogatásértékű felhalmozási bevétel   0   0   0

V. Véglegesen átvett pénzeszköz 27 114 0 27 114   0 27 114 0 27 114
      Működési célú pénzeszközátvétel 
államháztartáson kívül   0   0   0
      Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 
államháztartáson kívül 27 114 0 27 114   0 27 114 0 27 114
VI. Támogatási kölcsön visszatérülése   0   0   0

VII. Hitelek 0 0 0   0 0 0 0
        Likvid hitel felvétel   0   0   0
        Felhalmozási célú hitel felvétel   0   0   0
        Költségvetési hiány belső finanszírozása   0   0   0

VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 0  0   0 0  0

IX. Pénzkészlet 34 309  34 309   0 34 309  34 309
X. Függő, átfutó , kiegyenlítő bevételek   0   0   0

Összesen 439 049 0 439 049 22 181  22 181 461 230 0 461 230

6.)  Napirendi  pont:  Bag  Nagyközség  Önkormányzat  2013.  évi  I.  féléves  pénzügyi
                     beszámolója

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

Antal Istvánné: A bizottság támogatta az I. féléves pénzügyi beszámolót. A beszámolóban 
mindent  részletesen  leírtak,  amelyben  külön  kell  venni  az  óvodát,  hivatalt  és  az 
önkormányzatot. Ez egy technikai szavazás lenne, azt mutatja ami már megtörtént.

Beke  Andrea:  A  2013-es  költségvetési  év  gazdálkodásának  I.  félévi  könyvviteli  zárása 
megtörtént,  ennek  alapján  tájékoztatjuk  a  képviselő-testületet  a  bevételek  és  kiadások 
alakulásáról június 30-ai dátum alapján.

Bag  Nagyközség  Önkormányzat  pénzügyi  tervében  eredeti  előirányzatként  439  049  e  Ft 
bevételt, 439 049 e Ft kiadást tervezett.

Önkormányzat és hozzákapcsolt szakfeladatok

Bevételek:

Működési bevételek, a bérleti díjak, sírhely megváltások, közterület használat, szolgáltatási 
díjak, lakbérek, étkezési díj bevételek, szemétdíj bevétel. Iparűzési adó bevételünk: 49 %-ban 
teljesült.  Gépjárműadó bevételünk 50%-os, ez időarányos.  Talajterhelési  díjból 3 267 e Ft. 
összeg folyt be.
Központosított  támogatások  és  normatív  alapon  kiutalt  támogatások  mutatkoznak  ezen  a 
jogcímen.  Központi  támogatások a jövedelempótló juttatások, bérkompenzáció.  1 948 e Ft 
utalásra került az év végi beszámoló elszámolásából kifolyólag. 

Működési célú pénzeszközátvétel a TB finanszírozás, közfoglalkoztatási támogatás.
Felhalmozási bevételek pályázati elszámolásokból visszafolyt összeg

Kiadások:

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok 
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Ide  tartoznak  a  bérjellegű  költségek:  Az  alapilletmények,  pótlékok,  juttatások.  Megbízási 
jogviszonyban  lévők költsége,  prémium évesek illetménye,  képviselők  és  bizottsági  tagok 
tiszteletdíja.  Az egyéb bérrendszer hatálya  alá tartozók munkabére a munkatörvénykönyve 
szerint foglalkoztattak és a közcélú alkalmazottak bérét is tartalmazza. 
Dologi  és  egyéb  folyó kiadások:  beszerzések,  készletek  a  napi  működéshez  felmerülő 
költségek.  Szolgáltatási  díjak:  közüzemi  szolgáltatások  kiadásai,  és  üzemeltetési  feladatok 
ellátásának  költségei.  Karbantartási  és  kisjavítási  szolgáltatások,  rétes-fesztivál  költségei. 
Tornacsarnok  ajtó  és  ablak  pántok  cseréje.  OSB  lapok  megvétele  (tetőtérbe).  Étkezési 
költségek, szemétszállítási költségek.
Díjak  és  egyéb  befizetési  kötelezettségek.  Ez  a  jogcím  olyan  tételeket  tartalmaz,  mint: 
ügyvédi  díj,  tűzjelzés fogadás az iskolában, posta ktg-ek,  bank ktg-ek,  térfigyelő  rendszer 
üzemeltetése, biztosítási díjak.
Társadalom és szociálpolitikai juttatások támogatások.
Szociális  ellátásban  részesülők  támogatásai:  Foglalkoztatást  Helyettesítő  Támogatás, 
Rendszeres szociális segély, ápolási díjak, lakásfenntartási támogatás, óvodáztatási támogatás.

Egyéb  befizetési  kötelezettség  a  2008.évi  normatíva  felülvizsgálat  során,  felmerült 
kötelezettség, mely alaki hiányosság (alapító okirat) miatt keletkezett.

Felújítások és intézményi beruházások
Pályázatok  költségei,  mint  a  ravatalozó  felújítás  és  akadálymentesítés.  Térfigyelő 
kamerabővítés.

Polgármesteri Hivatal
Bevételek az évnek ezen időszakában alul teljesítődtek
Kiadások: szociális program vásárlása, számítógép vásárlása szükségessé vált, mivel a Járási 
Hivatal részére biztosítani kellett a személyek részére az infrastruktúrát. A szolgáltatások és 
készlet beszerezések arányosak voltak a félévhez viszonyítva. 

Iglice Napközi Otthonos Óvoda
Az óvodai  kiadásokban  a  karbantartás  jogcímen  nagy összegű  kiadás  az  elromlott  kazán 
szivattyú  és  ventilátor  csere  mely  kb  350  e  Ft  volt,  valamint  a  leszakadt  villanyvezeték 
javítása is 72 e Ft volt.

 
Dózsa György Művelődési Ház és Községi Könyvtár
Személyi juttatás, amely nem volt tervezve 1 fő megbízási díja. 
Jelentős  eltérés  a  gáz  díj  előirányzata  és  teljesítése  között  jelentős.  (gáz  helyett  aprítékos 
fűtés)
Beruházási kiadás, a kazán beszerzése.
Fentieken kívüli dologi és folyó kiadások arányosan teljesültek.
Bevételek időarányosan teljesültek.

Tábik Andrásné:  Kérdése lenne a prémium évvel kapcsolatban a kiadási oldalon van, van 
még ilyen?

Beke Andrea: A tavalyi évnek most van az elszámolása, azért szerepel benne.
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Tábik Andrásné: A másik kérdése az egyéb befizetési kötelezettségnél a 2008. évi normatíva 
felülvizsgálat során keletkezet, ez az a tízmillió forint lenne, amiről a polgármester úr beszélt? 
Van remény rá, hogy ezt visszakapja az önkormányzat?

Beke Andra: A 2008-as alapító okirat tartalmát vitatják. Az SNI ellátás szerepel, csak nem 
szedték szét alsó és felső tagozatra.

Tóth Gábor: Megpróbálnak minden jogi formát megtenni, hogy az összeget visszautalják.
Nem  volt  több  kérdés,  ezért  szavazásra  tette  kérte  fel  a  testület  tagjait,  hogy  a  Bag 
Nagyközség Önkormányzat  2013. I. félévi pénzforgalmáról szóló beszámolót fogadják el.

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

39/2013. (X.08.) Képviselő-testületi határozat

Bag  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Magyarország  helyi 
önkormányzatokról  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvényben  biztosított  jogkörében 
eljárva az alábbi határozatokat hozta:

A  2013.  I.  félévi  pénzforgalomról  szóló  beszámolót  eredeti  előirányzatként  439.049  eFt 
bevételt, 439.049 eFt kiadást elfogadta.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző

7.)  Napirendi  pont: BURSA  HUNGARICA  felsőoktatási  önkormányzati  ösztöndíj
                       pályázaton való részvétel 

Tóth Gábor: Megkérdezte a pénzügyi bizottság elnökét, hogy a pályázatot támogatják-e?

Antal Istvánné: A szeptember 19-i ülésén a bizottság megtárgyalta és javasolta a testületnek, 
hogy  az  önkormányzat  a  Bursa  Hungarica  felsőoktatási  önkormányzati  pályázaton  részt 
vegyen. A pályázók részére 5000 Ft/fő/hó összeget biztosít, melyet az intézményi támogatás 
kifizetési  rendszerével  azonos módon  fizet  ki  a  2013.  évi  és  a  2014.  évi  költségvetésben 
előirányzott szociális keret terhére.

Beke  Andrea: Mint  minden  évben,  most  is  lehetőség  nyílik,  hogy  az  arra  rászorult, 
felsőoktatásban résztvevő fiatalok havi ösztöndíjban részesüljenek. Az ösztöndíj az 5/2007.
(III.26.)  Kormányrendelet  alapján  kerül  megállapításra.  Az  intézményi  hozzájárulást, 
maximum 5000 Ft/fő/hó.  Az önkormányzat  ehhez adhat  további összeget.  Az eddigi  évek 
során  a  havi  5000/Ft/fő  pénzösszeget  biztosította  a  Képviselő-testület  a  pályázó  diákok 
részére. 

11



A testületi döntést és a csatlakozási igényt 2013. október 6-ig kell meghozni, majd a pályázati 
feltételeket ezután kifüggeszteni és a helyben szokásos módon kihirdetni.

Tábik Andrásné: Megkérdezte, hogy akkor ezt lehet propagálni?

Antal  Istvánné:  A felsőoktatási  intézmények  erről  tájékoztatják  a  hallgatókat  és  ők  már 
tudják, hogy mit kell tenni ez ügyben.

Tóth Gábor: Megköszönte a hozzászólásokat és felkérte a testületet, hogy a pályázók részére 
személyenként 5000 Ft/fő/hó összeget biztosítson, melyet az intézményi támogatás kifizetési 
rendszerével azonos módon fizet ki a 2013. évi és a 2014. évi költségvetésben előirányzott  
szociális keret terhére.

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

40/2013. (IX.26.) Képviselő-testületi határozat

Bag  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Magyarország  helyi 
önkormányzatokról  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvényben  biztosított  jogkörében 
eljárva az alábbi határozatokat hozta:

Bag  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  5/2007.(III.26.)  Kormányrendelet 
értelmében  részt  kíván  venni  a  Bursa  Hungarica  felsőoktatási  önkormányzati  ösztöndíj 
pályázaton.
A pályázók  részére  személyenként  5000  Ft/fő/hó  összeget  biztosít,  melyet  az  intézményi 
támogatás  kifizetési  rendszerével  azonos  módon  fizet  ki  a  2013.  évi  és  a  2014.  évi 
költségvetésben előirányzott szociális keret terhére.

Határidő: október 06.
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző

8.) Napirendi pont: Helyi Esélyegyenlőségi Program (továbbiakban: HEP) anyaga

Tóth Gábor: Felkérte a jegyzőnőt, hogy mondja el szóbeli előterjesztését.

Beke  Andrea: A  HEP  szöveges  része  a  jogszabályi  környezetet,  a  falu  történetét, 
elhelyezkedését  tartalmazza.  Statisztikai  kimutatásokat  foglal  össze  diagrammok  illetve 
grafikonok segítségével. Ezek a szociális helyzetet, a munkanélküliségi rátát lakáshelyzetet és 
egyéb fontos adatokat tükrözi. Öt veszélyeztetett célcsoport esélyegyenlőségével kapcsolatban 
kellett  intézkedési  terveket  készíteni,  célcsoportonként  ötöt-ötöt,  azaz  huszonöt  darab 
intézkedési tervet.
Ahhoz,  hogy  az  önkormányzat  bármilyen  pályázaton  a  jövőben  részt  tudjon  venni 
rendelkeznie kell Helyi Esélyegyenlőségi Programmal.
A honlapon megtekinthető ez a terjedelmes anyag. A HEP-t öt évenként felül kell vizsgálni és 
évente ellenőrizhetik.
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Tábik Andrásné: Ez  egy igen  összetett  anyag,  benne van,  hogy kik azok akiknek  ezzel 
dolgozni kell. 

Tóth Gábor: Felkérte  a  Képviselő-testületet,  hogy fogadják  el  a  Helyi  Esélyegyenlőségi 
Programot.

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

41/12013. (IX.26.) Képviselő-testületi határozat

Bag  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Magyarország  helyi 
önkormányzatokról  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvényben  biztosított  jogkörében 
eljárva az alábbi határozatokat hozta:

A Képviselő-testület a Helyi Esélyegyenlőségi Programot elfogadta.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző

9.) Napirendi pont: Egyebek

Tóth Gábor: Tájékoztatásul elmondta, hogy az idősek napja alkalmából a nyugdíjas klubnak 
kivetítő projektort ajándékozunk, az előzőt az egyháznak adja át.

A fűtéshez apríték termelését  meg lehetne oldani  a  Dutka,  Keresztfa és Temető-dűlők ott 
hagyott területeiről, mivel tűzveszélyesek a területek. Előtte a tulajdonosokat fel kell keresni, 
hogy az önkormányzat az ingatlanokról begyűjtené aprítékot azt a növényzetet, amely nem 
kultúrnövény és nem gyümölcsfa.

Dr. Balatoni Gyöngyi: Az a baj, hogy ott már csak gaz van, fák már nincsenek!

Tóth Gábor: A hulladék elszállítása biztosított, Bagról 10-12 ezer forinttal olcsóbban viszik 
el a háztartási hulladékot mint más településeken. A rezsicsökkentést mi tulajdonképpen már 
tavaly megtettük, hiszen a szerződést amit kötöttünk a hulladékszállító céggel alacsony árat 
tartalmaz 24.000 Ft/év/ingatlan.

A tornacsarnokban 13 ablak táblát kell kicserélni. Az ablakok javítása háromszázezer forintba 
kerül,  de  ezt  a  biztosító  kifizeti.  Szeretnénk  a  szerelés  és  egyéb  magasban  elvégzendő 
munkákhoz gurulóállványt vásárolni. Így meg lehet oldani az ereszcsatorna tisztítását is.

Óvodánál a járdát tovább fogják építeni.
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Benedek Miklós: Kért árajánlatot a gurulóállványra az alábbi paraméterekkel: 7,40 méteres 
magas és 2 db munkarésze van, ennek összege nettó 406.000 Ft. 
A  pénzügyi  bizottságon  szó  volt  a  Szent  Imre  7.  szám alatti  ingatlan  értékesítéséről.  A 
bizottság nem fogadta el Makádi László árajánlatát. 
Véleménye  szerint  le  kellene  bontani  az épületet,  hiszen akkor építési  telek  árban jobban 
lehetne értékesíteni.

Varga András: Esetleg ha az önkormányzat meg tudna egyezni Makádi úrral akkor lehetne 
venni más ingatlant. A vagyont nem szabad elherdálni.

Balázs János: A probléma az, hogy életveszélyes az épület, valamit tenni kell!

Tóth Gábor megadta a szót a jelenlévő Makádi Lászlónak.

Makádi László: A probléma az, hogy az ő ingatlana és az önkormányzat  ingatlana között 
nincs kerítés, a telek gazos, a kaput nem lehetett zárni ezt ő megcsinálta. Hozzátette, hogy 
édesanyját  szeretné  magához  közelebb  tudni  és  a  ház  rendbehozása  után  beköltöztetni. 
Szeretne kompromisszumot kötni az önkormányzattal.

Tóth Gábor:  Hatmillió  forintért  oda tudná adni az önkormányzat,  ennél kevesebbért  nem 
adhatjuk el, mert megvádolnának hűtlenkezelésért. 

Dr.  Balatoni  Gyöngyi:  Amennyiben  eladjuk  az  ingatlant  kérdés,  hogy  mire  fordítsuk  a 
vételárat.

Varga  András:  Ezért  az  összegét  esetleg  vásárolhatna  az  önkormányzat  másik  lakható 
ingatlant.

Tóth  Gábor:  A  pénzügyi  bizottság  állásfoglalását  kéri  ebben  az  ügyben.  Támogatja  az 
eladást.

Balázs  János:  Megkérdezte,  hogy  a  ravatalozóra  van-e  még  jótállás?  Át  kell  nézni  az 
épületet, mert látható hibák vannak.

Antal Istvánné: A BAGázs földet szeretne művelni, jó lenne ha tervezetet nyújtanának be. 
Kérte,  hogy vegyék  figyelembe  azoknak az  embereknek a véleményét  akik  már  évek óta 
földdel dolgoznak.

Kanalas Ervin: Bejelentette, hogy a „salakos” útnál beszántották a járda és a Liget utca háta 
mögött van egy földút, melyet betárcsáztak.

Tábik Andrásné: Öröm, hogy az óvodapedagógusok is megkapták a fizetésemelést. Sajnos a 
személyzetet ebből kihagyták és még kevesebb is lett a fizetésük. Kérése, hogy azt amivel 
kevesebb lett a pénzük hozzá lehetne-e tenni a havi bérhez 1.300.- Ft lenne fejenként.

Tóth  Gábor: Mivel  csak  a  pedagógusoknak  van  szakszervezetük,  sajnos  a  technikai 
dolgozókat kihagyták a béremelésből.
Valamit,  majd  karácsony  előtt  hozzáteszünk,  akár  jutalomként  is  a  bérükhöz  20.000  Ft 
összegben.
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Beke Andrea: Javasolta az Erzsébet utalványban történő jutalmazást.

A polgármester ezután ZÁRT ÜLÉST rendelt el.

-k.m.f.-

Tóth Gábor Beke Andrea
polgármester jegyző
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