JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában 2013. november 28-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, Benedek Miklós műszaki ügyintéző, Benke Zoltánné
pénzügyi előadó
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. Majd felkérte a képviselőket, hogy a 9.)
napirendi pontot a polgármesteri hivatal köztisztviselői elé támasztott követelmény 2014
évben szóló előterjesztését későbbiekben fogják tárgyalni, ezután felkérte a testület tagjait,
hogy az elhangzott módosítással fogadják el a napirendi pontokat.
Dr. Balatoni Gyöngyi: Jelezte, hogy az egyéb napirendi pontoknál a turai orvosi ügyeletről
szeretne tájékoztatást adni a képviselőknek.
A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta az alábbi napirendi pontokat.

Napirendi pontok:
Napirend:

Előadó:

1.) Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója

Tóth Gábor
polgármester

2.) Önkormányzat III. negyedéves pénzügyi tájékoztatója

Tóth Gábor
polgármester

3.) Szemétszállítási szerződés felmondása

Tóth Gábor
polgármester

4.) Képviselő-testület 2014. évi Munkaterve

Beke Andrea
jegyző
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5.) 600 hrsz-i kocsma elidegenítési tilalma
6.) Talajterhelési rendelet módosítása

Tóth Gábor
polgármester
Beke Andrea
jegyző

7.) Szociális rendelet módosítása

Beke Andrea
jegyző

8.) Civilszervezetek 2013. évi támogatása

Tóth Gábor
polgármester

9.) Egyebek

Tóth Gábor
polgármester

1.) Napirendi pont: Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója
Tóth Gábor: Felkérte Antal Istvánné bizottsági elnököt, hogy mondja el szóbeli kiegészítését
a 2014 évi költségvetési koncepcióról.
Antal
Istvánné:
Pénzügyi-Ellenőrzési,
Gazdasági,
Vagyongazdálkodási
és
Településfejlesztési Bizottsága elfogadásra javasolja a 2014. költségvetési koncepciót. 2013.
áprilisában már kellett egy koncepciót készíteni, ahhoz tettek még javaslatokat.
Nagy Jenőné néprajzi gyűjteményére továbbra is igényt tart az önkormányzat, és 2014. évben
megkívánja vásárolni.
A falu járdáinak, útjainak felújítása, valamint kiemelten a temetői járdák és kutak
környékének rendbehozatala is a koncepció részét képezi.
Az óvoda épületének felújításának elkezdése pénzügyi lehetőség szerint 2014-ben elindul.
Az önkormányzat működését meghatározza, hogy a kötelező feladatokra mennyit állami
hozzájárulást kap, arra kell törekedni, hogy a kötelező feladatok ellátásának színvonala ne
csökkenjen.
Varga András: Megkérdezte, hogy belevették-e, hogy csökken a bevétel, ez jövőre még
kevesebb lesz.
Antal Istvánné: Beszámították. Az idei évben is teljesítettük a bevételeket, mindig az anyagi
helyzettől függ, hogy mit tudunk teljesíteni.
Varga András: Szerinte bevétel csak a tartalékból van.
Tóth Gábor: A Kormány részéről elhangzott, hogy segíteni fogják az önkormányzatokat. Ez
egy terv, amibe lehet még más elképzeléseket is beletenni. Reméli, hogy megvalósíthatóak
lesznek.
Antal Istvánné: Most is van tartaléka az önkormányzatnak és nincsen kifizetetlen számla.
Tábik Andrásné: Megkérdezte, hogy zöldhulladék elhelyezésére nem lehetne-e pályázatot
beadni?
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Tóth Gábor: Felkérte a jelenlévő műszaki előadót, hogy jegyezze föl a zöldhulladék
elhelyezését.
Ezután felkérte a Képviselő-testületet, hogy hozzák meg döntésüket a 2014. évi költségvetési
koncepcióval kapcsolatban.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
49/2013. (XI.28.) 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 2014 évi koncepció kiegészítés az alábbiak szerint:
-

Nagy Jenőné néprajzi gyűjteményére továbbra is igényt tart az önkormányzat és 2014
évben megkívánja vásárolni (1,7 millió forint a ki nem fizetett rész)
A falu járdáinak, útjainak felújítása, valamint kiemelten a temetői járdák és kutak
környékének rendbehozatala.
Az óvoda épületének felújításának elkezdése pénzügyi lehetőség szerint.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző
2.) Napirendi pont: Önkormányzat III. negyedéves pénzügyi tájékoztatója
Tóth Gábor: Felkérte Antal Istvánnét, hogy tegye meg szóbeli kiegészítését az
előterjesztéssel kapcsolatban.
Antal Istvánné: A működési bevételekből az iparűzési adó 49 %-ban teljesült, a gépjárműadó
66 %-os, ez időarányos. Talajterhelésből 3 267 eFt összeg folyt be. Július és augusztus hónap
folyamán 1.552.568 forintot kaptunk szerkezetátalakítás tartalék címen, gyermekvédelmi
támogatásunkat 888 eFt pótelőirányzattal emelték meg. Felhalmozási bevételeket pedig a
pályázati elszámolásokból visszafolyt összegek képezik. A pedagógusok jubileumi és túlórák
utáni bére kifizetésre került.
Az önkormányzat folyamatosan bővíti az utcák bekamerázását.
Varga András: Időarányos a teljesítés, kirívónak tartja az intézmények költségvetését, a
művelődési háznál majdnem ugyanannyi a bevétel, mint a kiadás. Miért időarányos ez?
Tóth Gábor: Azért időarányos mert háromnegyedéves a beszámoló. A művelődési háznál
nincs igazgató, van fűtő-karbantartó és van olyan aki a rendezvényeket bonyolítja. A bevétel a
rendezvényekből adódik.
Balázs János: Egy ilyen intézmény mindig is ráfizetéses volt.
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Varga András: Szó volt arról, hogy bérbe adja az önkormányzat a művelődési ház büféjét.
Mi van ezzel a tervvel?
Tóth Gábor: A bérbeadást addig nem lehet megtenni, amíg nem dől el, hogy a 60 éves
tetőszerkezetet pályázat útján ki tudjuk-e cserélni.
Az elhangzottak után felkérte a testület tagjait, hogy hozzák meg döntésüket a 2013. III.
negyedévi pénzforgalomról bevételi főösszegként: 370.410 eFt-al, kiadási főösszegként:
366.310 eFt-al.
A Képviselő-testület 5 igen és egy tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
50/2013. (XI.28.) 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 elfogadásra javasolja a 2013. III. negyedévi pénzügyi beszámolót az
alábbi főösszegekkel:
− Bevételi főösszeg:
− Kiadási főösszeg:

370 410 e Ft
366 310 e Ft

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző

3.) Napirendi pont: Szemétszállítás ügye
Napirendi pont: Hulladékszállítással kapcsolatos szándéknyilatkozat
Tóth Gábor: 2014. január 01-től Energiai hivatal és az Országos Hulladékgazdálkodási
Ügynökség engedélye szükséges a hulladékszállításhoz. Az engedélyeket december 31-ig be
kell szerezni a cégeknek a minősítést, ahhoz hogy megfeleljenek a törvényi előírásoknak.
A mostani árat szeretnénk tartani, ehhez társulatot keresünk.
Beke Andrea: Mány és Térsége Hulladékgazdálkodási Társulathoz kellene csatlakozni.
Beszélt a mányi polgármesterrel és támogatja a csatlakozási kérésünket.
Tábik Andrásné: Nem tűnik stabilnak.
Tóth Gábor: Voltak gondok, de nem maradt szemét a faluban.
Tábik Andrásné: Jó lenne megoldani, hogy ne így ömlesztve vigyék a szelektív hulladékot.
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Tóth Gábor: Voltak szelektív hulladék gyűjtők, le kellett szerelni, mivel megjelent a
szelektív gyűjtő mellett a kommunális hulladék.
Egy szándéknyilatkozatot kell hozni, hogy Mány és Térsége Hulladékgazdálkodási
Társuláshoz csatlakozna önkormányzatunk.
Felkérte a testület tagjait, hogy az előterjesztésben kiküldött társulási csatlakozást fogadják el.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
51/2013. (XI.28.) 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 csatlakozni kíván Mány és Térsége
Hulladékgazdálkodási Társuláshoz, annak függvényében, hogy a megkötendő szerződés
minden szempontból BAG és lakosságának is megfeleljen.
Szándékát fejezi ki, hogy részt vesz a társulással együtt a hulladékgazdálkodás 2014. első öt
hónapjára vonatkozó hulladékgazdálkodási szolgáltatás megszervezésére kiírt meghívásos
közbeszerzési eljáráson. Ezzel biztosítva a folyamatos kommunális lakossági
hulladékszállítási szolgáltatást.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző
4.) Napirendi pont: 600 hrsz-i kocsma elidegenítési tilalma
Tóth Gábor: A 103/2010 (I. 27.) NVT számú határozattal Bag Nagyközség Önkormányzat
tulajdonába került a Bag 600-as hrsz.-ú, ún. sarki kocsma (Petőfi tér), 8.600.000.- Ft forgalmi
értékben. Az ingatlant az átvételtől számított 15 évig az Önkormányzat nem idegenítheti el,
azaz nem köthet olyan megállapodást (pl. ajándékozás), illetve nem végezhet semmilyen
olyan tranzakciót (pl. apportálás), melynek eredményeképpen az ingatlan kikerül az
Önkormányzat tulajdonából. Ez az elidegenítést korlátozó időpont 2025.03.18-án jár le.
Minden évben meg kell hozni az elidegenítési tilalomra szóló határozatot.
Felkérte a Képviselő-testületet, hogy hozzák meg döntésüket.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
52/2013. (XI.28.) 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:
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a 103/2010 (I.
27.) NVT számú határozattal Bag Nagyközség Önkormányzat tulajdonába került, Bag 600-as
hrsz.-ú, 8.600.000.- Ft forgalmi értékű ingatlant az átvételtől számított 15 évig nem
idegenítheti el, azaz nem köthet olyan megállapodást (pl. ajándékozás), illetve nem végezhet
semmilyen olyan tranzakciót (pl. apportálás), melynek eredményeképpen az ingatlan kikerül
az Önkormányzat tulajdonából. Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
tudomásul veszi, hogy ez az időpont 2025.03.18-án jár le.
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy nyilatkozik, hogy az
ingatlanátadási szerződésben foglalt átvevői vállalást teljesítette, az ingatlant nem idegenítette
el, nem kötött olyan megállapodást (pl. ajándékozás), és nem végzett semmilyen olyan
tranzakciót (pl. apportálás), melynek eredményeképpen az ingatlan kikerült volna az
Önkormányzat tulajdonából, így az azóta is Bag Nagyközség Önkormányzatának tulajdonát
képezi. Nyilatkozza továbbá, hogy a szerződés I.3. pontjában meghatározott feladat, miszerint
az ingatlant az Önkormányzat intézmény alapítására (polgármesteri hivatal létrehozására)
került átadásra, a rossz gazdasági helyzetre való tekintettel 2013 év végéig még nem valósult
meg, az ingatlan azóta is üresen áll.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Gábor polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Benedek Miklós műszaki ügyintéző

5.) Napirendi pont: 2014 évi Képviselő-testület munkaterve
Beke Andrea: Minden évben el kell készíteni a Képviselő-testület munkatervét. A tervezetet
a bizottság megtárgyalta.
Tóth Gábor: Mivel más napirendi pontra nem jött javaslat, felkérte a testületet, hogy
fogadják el a 2014. évi Képviselő-testület munkatervét.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
53/2013. (XI.28.) 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 2014 évi munkatervét.
Határidő: azonnal
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Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző

6.) Napirendi pont: Talajterhelési rendelet módosítása
Beke Andrea: A rendelet 56.§-sa az alábbiakkal egészül ki:
1./ Az ingatlantulajdonos, akinek talajterhelési díja keletkezik, 2014. január 1-től amennyiben
ráköt a csatornahálózatra, és a rákötést a Bagi Polgármesteri Hivatalban a DAKÖV Kft
jóváhagyásával igazolja, és a hálózatra történő rákötés díjának első részletét megfizette, a
talajterhelési díj mértékének csak 30%-t köteles az Önkormányzat költségvetési számlájának
talajterhelési alszámlájára befizetni.
2./ A kedvezmény abban az évben jár, amikor a rákötés megvalósul.
Tóth Gábor: Megköszönte a tájékoztatást és felkérte a képviselőket, hogy hozzák meg
döntésüket, hogy a rendelet 56 §-sa az elhangzottakkal kiegészüljön.
Bag Nagyközségség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal megalkotta a
8/2013. (XI.28.) számú Talajterhelési rendeletét, mely módosítja az 5/2005. (II.24.) számú
rendeletet.

Bag Nagyközség Önkormányzat
8/2013.(XI.28.) számú
RENDELETE
A talajterhelési díjról szóló 5/2005.(II.24.) számú rendelet módosítása
Bag község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Helyi Önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény valamint a 2003. évi LXXXIX. törvényben kapott
felhatalmazás alapján a hozott rendeletet (R) az alábbiak szerint módosítja1
1. §
A (R) 56§ az alábbiakkal egészül ki:
1./ Az ingatlantulajdonos, akinek talajterhelési díja keletkezik, 2014. január 1-től amennyiben
ráköt a csatornahálózatra, és a rákötést a Bagi Polgármesteri Hivatalban a DAKÖV Kft
jóváhagyásával igazolja, és a hálózatra történő rákötés díjának első részletét megfizette, a
talajterhelési díj mértékének csak 30%-t köteles az Önkormányzat költségvetési számlájának
talajterhelési alszámlájára befizetni.
2./ A kedvezmény abban az évben jár, amikor a rákötés megvalósul.
1
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ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
3.§
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) Kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

7.) Napirendi pont: Szociális rendelet módosítása
Beke Andrea: A rendelet 26-27§ az alábbiakban módosul: Az átmeneti segély és a temetési
segély elnevezések helyébe az „önkormányzati segély” elnevezése kerül. Két megnevezés
marad: az ápolási segély és az önkormányzati segély. A rendelet 2014. január 01-től lép
érvénybe.
Tábik Andrásné: Úgy tűnik, hogy egyszerűbb lesz!
Tóth Gábor: Mivel nem volt több hozzászólás felkérte a testület tagjait, hogy a 8/2004.
(07.22.) számú „A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról” szóló rendelet 26-27 §-inak
módosítását fogadják el.
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal megalkotta a 9/2013.
(XI.28.) számú „A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról” szóló rendeletét, mely
módosítja a 8/2004.((07.22.) számú rendeletet.
Bag Nagyközség Önkormányzat
9/2013.(XI.28.) számú rendelete
A többször módosított „A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról” szóló
8/2004.((07.22.) sz. rendeletének módosítása
Bag község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Helyi Önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt), felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet
(továbbiakban: R.) alkotja:
1. §
A (R) 26-27§ az alábbiakban módosul:
Az átmeneti segély és a temetési segély elnevezések helyébe az „önkormányzati segély”
elnevezése kerül.
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ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
3.§
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) Kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

8.) Napirendi pont: Civilszervezetek támogatására elkülönített pénzösszeg
Tóth Gábor: Örömmel tájékoztatta képviselőtársait, hogy év végén a civilszervezeteknek
támogatást tud nyújtani az önkormányzat.
Beke Andrea: A bizottság megtárgyalta a benyújtott pályázatokat és 6 millió forintot különít
el a 2013. évi költségvetéséből.
Varga András: Kevésnek tartja a Polgárőrség támogatását.
Tábik Andrásné: Igazságtalanságnak tartja, hogy kihagyták őket, még a kétszázezer forint is
kevés, nem érzik, hogy az önkormányzat mellettük van, javasol a polgárőrségnek 220 ezer
forint támogatást.
Tóth Gábor: Az arányokat is számba kell venni! Elfogadja, hogy a polgárőrök tevékenyen
dolgoznak. Javasolta, hogy a nyugdíjasok 300 ezer forintot kapjanak, mivel idén már kaptak
egy kivetítőt és így többet tudnak adni az óvoda és iskola alapítványainak.
Balázs János: Eredetileg úgy volt, hogy a nyugdíjas egyesület 500 ezret kap, ha ennyire
nehezítik, akkor még a 300 ezer forintról is lemond. Az alapítványoknak van pályázati
lehetőség, használják ki, miért nem dolgoznak?
Beke Andrea: A Bagi TC beleegyezett, hogy az egyik részét a támogatásnak most kapja meg,
a másikat jövőre, ha lesz rá keret.
Varga András: Nem támadja a nyugdíjas egyesületet, de senkinek nem fizetnek rezsit, míg a
Bagi TC-nek igen.
Tóth Gábor: Eredetileg a hatmillióból megakartak tartani kétszázezret, javasolta, hogy a
civilszervezetek kapják meg ami az előterjesztésben szerepel, csak a polgárőrségnek
egészítsék ki százezer forinttal, így százharmincezret kapnának.
Ezután felkérte a Képviselő-testületet, hogy először szavazzanak arról, hogy a
civilszervezetek között hatmillió forintot osztanak ki támogatásként.
A Képviselő-testület 6 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
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54/2013. (XI.28.) 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 6.000.000 forintot azaz hatmillió forintot különít el a civilszervezetek
2013. évi támogatására a szerkezet átalakításra biztosított összegből képzett tartalék terhére.
Határidő: december 06.
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző
- Civilszervezetek támogatása 2013. évben
Tóth Gábor: Ezután felkérte a testület tagjait, hogy az alábbi felsorolás szerint támogassák a
civilszervezeteket:
1. Bag Torna Klub 96
500.000 Ft
2. Muharay Elemér Népm. Egyesület 1.000.000 Ft
3. Helytörténeti Baráti Társulat
50.000 Ft
4. Nyugdíjas Klub
300.000 Ft
5. Óvoda a Gyermekekért Alapítvány 200.000 Ft
6. Bonifác Alapítvány
200.000 Ft
7. Szent András Alapítvány
3.000.000 Ft
8. Százvirágú Kendő Alapítvány
50.000 Ft
9. Polgárőrség - pályázat író
130.000 Ft
10. Bag és Testvérvárosai Bartái Egy.
100.000 Ft
11. Bagi Szent Rita Karitász
100.000 Ft
12. Piros Bagért Egyesület
150.000 Ft
13. Bagi Focisuli Alapítvány
100.000 Ft
Összesen:
5 880.000 Ft összegben.
A Képviselő-testület 5 igen és egy tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
55/2013. (XI.28.) 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 megadott határidőig benyújtott pályázók részére az alábbi felsorolás alapján javasolja a
támogatást.
14. Bag Torna Klub 96

500.000 Ft
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15. Muharay Elemér Népm. Egyesület 1.000.000 Ft
16. Helytörténeti Baráti Társulat
50.000 Ft
17. Nyugdíjas Klub
300.000 Ft
18. Óvoda a Gyermekekért Alapítvány 200.000 Ft
19. Bonifác Alapítvány
200.000 Ft
20. Szent András Alapítvány
3.000.000 Ft
21. Százvirágú Kendő Alapítvány
50.000 Ft
22. Polgárőrség - pályázat író
130.000 Ft
23. Bag és Testvérvárosai Bartái Egy.
100.000 Ft
24. Bagi Szent Rita Karitász
100.000 Ft
25. Piros Bagért Egyesület
150.000 Ft
26. Bagi Focisuli Alapítvány
100.000 Ft
Összesen:
5 880.000 Ft
Határidő: december 06.
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző
9.) Napirendi pont: Egyebek - 2014. évi belsőellenőrzésre beadott árajánlat
Tóth Gábor: Az önkormányzatnak kötelezően írja elő a törvény a belsőellenőrzést.
Árajánlatot kért a Cash és Credit Kft-től. Három konkrét ellenőrzés lenne, az első az
önkormányzat szabályozottságának ellenőrzése az új jogszabályi előírások tükrében ezen
belül kiemelten az önkormányzat pénzkezelésének, a pénz és értékkezelés
szabályozottságának ellenőrzése az új jogszabályi előírások tükrében. A második az
önkormányzat gazdálkodásának átfogó ellenőrzése, a harmadik pedig a helyi adók
kivetésének, beszedésének, elszámolásának a hátralékok kezelésének átfogó ellenőrzése. Ez
összesen 850.000 Ft+ÁFA.
Az iskola alapító okirat végett az önkormányzattól tízmillió forintot leemelt a MÁK. Bírósági
ügy lett belőle, még erről nem érkezett végzés.
A hivatalt a jegyző irányítja, a gazdaságért a polgármester felelős. Ezért kért árajánlatot
belsőellenőrzésre.
A jogszerűséget is átvilágítják – például fakivágás -, ki mulasztott az alapító okiratnál.
Tábik Andrásné: Megkérdezte, hogy ki hibázott?
Tóth Gábor: Valaki hibázott, a munka el lett végezve, az alapító okiratban szerepel, hogy
sajátos nevelésű gyermekek járnak, csak nem lett felsorolva, hogy ki miben hátrányos.
Tábik Andrásné: Nem tudja, hogy ebből nyereségesen fog-e kijönni az önkormányzat?
Tóth Gábor: Amennyiben nem lép ebben az ügyben, akkor mulasztásos törvénysértést követ
el.
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Tábik Andrásné: Árajánlattal kapcsolatban javaslata volt, csak azt vegyék ki, amelyiket
vizsgálni kell, mert szerint az adót nem kell vizsgálni, az biztos, hogy rendben van.
Tóth Gábor: A három árajánlat együtt van, nem lehet kiemelni, hogy csak az egyiket kérjük.
Maximálisan meg van elégedve az adósok munkájával, de azt is vizsgálják.
Ezután felkérte a testület tagjait, hogy fogadják el a Cash és Credit Koordinációs Kft. 2014.
évi belső ellenőrzési munkafolyamatokra adott árajánlatát, mely 850.000 Ft+ÁFA.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
56/2013. (XI.28.) 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 Cash és Credit Koordinációs Kft (1065. Budapest, Bajcsy
Zsilinszky út 63. 3/2.) árajánlatát a 2014 évi belső ellenőrzési munkafolyamatok elvégzése
tárgyában.
Ennek összege:1.079.500 .- Ft, azaz egymillió-hetvenkilencezerötszáz forint, mely a 2014 évi
költségvetést terheli.
Határidő: december 06.
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző
9.) Napirendi pont: Egyebek – Turai Orvosi ügyelet ellátása
Dr. Balatoni Gyöngyi: Tájékoztatta a testület tagjait, hogy a mai napon volt a turai orvosi
ügyeletnél társulási ülés. Az ÁNTSZ-től Vörös doktor kötelezővé teszi az ügyeletet az
orvosoknak. Galgahévíz polgármesterét felszólítja, hogy kötelezze a háziorvosának a havi két
ügyelet elvállalását.
Továbbá elmondta, hogy a jelenlegi ügyeleti gépkocsi már nagyon rossz állapotban van,
kaptak árajánlatot, amellyel el tudják látni az orvosi ügyeletet 2.600.000 forintra. A
településeknek lakosság arányában kell fizetni. Bagnak 325.000 Ft-ot kell, amit lehet egy
összegben, vagy részletekben. A társulás elvi hozzájárulást kér erről.
Javasolta, hogy a 2014. évi költségvetési koncepcióba ezt tegyék bele.
Tóth Gábor: Javasolta, hogy egy összegben fizessék ki a turai orvosi ügyelet társulásának a
gépkocsi vásárláshoz az önkormányzat hozzájárulását.
Felkérte a Képviselőket, hogy hozzák meg döntésüket.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
57/2013. (XI.28.) 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:
A Képviselő-testület lakosság szám arányában 325.000 Ft-ot azaz háromszáz-huszonötezer
forint pénzeszköz átadást biztosít a turai orvosi ügyeletnek gépkocsi vásárlásra a 2014. évi
költségvetés terhére.
Határidő: 2014. május 31.
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző
Balázs János: Bejelentette, hogy aláírást gyűjtött a bagi Patika ellen, mivel többször
előfordult, hogy idős embereknek többször vissza kell menni, mivel a raktáron nincs
gyógyszer.
Beke Andrea: Tájékoztatta a megjelenteket, hogy december 20.-án karácsonyi vásárt szervez
a Dózsa György Művelődési ház dolgozói segítségével az önkormányzat.
Mivel nem volt több hozzászólás a polgármester megköszönte a részvételt és az ülést
bezárta.

-k.m.f.-

Tóth Gábor
polgármester

Beke Andrea
jegyző

