
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában 2014. február 05-én 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,  Szásziné  Győri  Éva  igazgató,  Kovács  Istvánné 
óvodavezető

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

Megállapította, hogy a Képviselő-testületi ülés határozatképes.

Ezután  javasolta,  hogy  két  napirendi  pontot  vegyenek  fel:  1.)  az  Aszód  és  Társult 
Önkormányzatok  Szociális  és  Gyermekjóléti  Társulása  fenntartása  alatt  lévő  Kistérségi 
Gondozási  Központ Társulása  Társulási  Megállapodásának módosításáról  és  Létesítő 
okiratának  módosítása,  2.)  „Emlékművek  helyreállításának  támogatása”  pályázaton  való 
részvétel,  majd  felkérte  a  testület  tagjait,  hogy  az  elhangzottakkal  együtt  fogadják  el  a 
napirendi pontokat.

A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta az alábbi napirendi pontokat.

Tóth Gábor: Az alpolgármester asszonynak még tart a rendelése, ezért javasolta, hogy a 
költségvetést később tárgyalják meg, először a 3.) napirendi pontot vegyék tárgyba. 

Napirendi pontok:

Napirendi pont: Előadó:
  

1.) Bag Nagyközség Önkormányzat 2014. évi költségvetése Tóth Gábor
polgármester

2.) Aszód és Társult Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Tóth Gábor
    Társulása fenntartása alatt lévő Kistérségi Gondozási Központ
    Társulása Társulási Megállapodásának módosításáról és   polgármester
    Létesítő okiratának módosítása

 3.) „Emlékművek helyreállításának támogatása” pályázaton való Tóth Gábor
      részvétel polgármester

4.) Egyebek Tóth Gábor



polgármester

1.)Napirendi pont:  „Emlékművek helyreállításának támogatása” pályázaton való 

Tóth  Gábor:  Az  I.  Világháború  Centenáriumi  Emlékbizottság  által  kiírt  „Emlékművek 
helyreállításának támogatása” című pályázaton szeretnénk résztvenni.
A pályázat az I. Világháborús Emlékművek felújítására biztosít 100 %-os támogatást. 
Mivel  Bagon  a  Hősök  terén  van  egy  ilyen  emlékmű  a  pályázatot  érdemes  beadni.  Az 
elbírálásnál  várhatóan  max.10  ponttal  figyelembe  veszik  azt,  hogy  ha  az  önkormányzat 
valamennyi önrészt bevállal. Az elnyerhető maximális összeg ötmillió forint.

 A felújításban az emlékmű körüli parkot is rendbe lehet tenni.

Javasolta,  hogy  a  parkot  ki  lehetne   térkövezni  és  esetleg  padokat,  világító  testeket 
helyeznének el.

Megkérdezte, hogy kinek van véleménye, álláspontja az elhangzottakról?

Antal Istvánné: Meghatározták, hogy százalékos arányban mennyi lesz az önrész?

Beke Andrea: Nem határozták meg.

Antal Istvánné: A Piros Bag Egyesület rendbetette az emlékművet, gyakorlatilag a parkra 
lehet pályázni.

Beke  Andrea: Amennyiben  úgy nevezi  el  a  testület,  hogy Hősök parkja,  akkor  lehet  az 
emlékműre is pályázni. Amennyiben a testület elfogadja a pályázatot, akkor jövő hét elején 
kell beadni a pályázatot.

Balázs János: Javasolta, hogy az önkormányzat önrészt biztosítson hozzá. A civilszervezetek 
támogatásából lehet az önrészt biztosítani.

Varga András: Mivel az elnyerhető maximális  összeg ötmillió,  ezért  javasolta az 5 %-os 
önrészt.

Tábik Andrásné: Kétszázezer forintot javasolt. Arra gondolt, hogy a burkolatot lehetne egy 
jó minőségű kövezettel építeni és világítást mindenféleképpen bele kell venni a pályázatba.

Tóth  Gábor: Felkérte  a  képviselőket,  hogy  hozzák  meg  döntésüket  a  „Emlékművek 
helyreállításának  támogatása”  szóló  pályázaton  való  részvételre.  Egy  10  %-os  önrészt, 
maximum  500  ezer  forintot  javasol  önrésznek,  melyet  a  civilszervezetek  támogatásából 
finanszíroznák.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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1/2014. (II.05.) 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  pályázatot  nyújt  be  „Emlékművek 
helyreállításának támogatása”-ra az I.  Világháború Centenáriumi Emlékbizottsághoz a Bag 
Hősök terén lévő I. Világháborús emlékmű felújítására.
A  Képviselő-testület  a  pályázathoz  az  önerőt  a  bekerülési  költség  10  %-ig  biztosítja  a 
civilszervezetek támogatására elkülönített összeg terhére.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

2.)  Napirendi pont:  Aszód és  Társult  Önkormányzatok Szociális  és  Gyermekjóléti 
Társulása  fenntartása  alatt  lévő  Kistérségi  Gondozási  Központ  Alapító  okiratának 
módosítása                           

Tóth  Gábor: Felkérte  Beke  Andrea  jegyzőnőt,  hogy  tegye  meg  szóbeli  kiegészítését  a 
napirendi ponttal kapcsolatban.

Beke Andrea: A társulás létesítő  okiratának módosítására a 2014. január 01-i hatállyal életbe 
lépett jogszabályváltozások miatt van szükség.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 
módosításával,  valamint  a  kormányzati  funkciók,  államháztartási  szakfeladatok  és 
szakágazatok  osztályozási  rendjéről  szóló  68/2013.  (XII.29.)  NGM  rendelet 
hatálybalépésével  újabb  kötelező  módosítási  feladatai  vannak  a  költségvetési  szerveknek, 
illetve  a  nem  költségvetési  szerv  jogállású  törzskönyvi  jogi  személyeknek  –  így  a 
Társulásnak, illetve a Kistérségi Gondozási Központnak is.
A  módosítás  eredményeként  Vácszentlászló és  Zsámbok települések  nem  mint 
„feladatellátáshoz  csatlakozó  települések”  szerepelnek  a  társulási  megállapodásban  és  a 
létesítő okiratban, hanem egyenrangú társult tagként kerültek megjelölésre – a gyakorlatban is 
egyenlő tagként vettek részt a Társulás munkájában.

Tóth Gábor: Megköszönte a szóbeli tájékoztatást. Felkérte a Képviselő-testületet, hogy az : 
Aszód és Társult Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulása fenntartása alatt lévő 
Kistérségi  Gondozási  Központ  társulási  megállapodását  és  létesítő  okiratának  módosítását 
fogadják el.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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2/2014. (II.05.) Képviselő-testületi határozat

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

Az  Aszód  és  Társult  Önkormányzatok  Szociális  és  Gyermekjóléti  Társulása  Társulási 
Megállapodásának módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta és úgy döntött, hogy az 
előterjesztés  mellékletét  képező  Társulási Megállapodást,  valamint  Létesítő  okirat 
módosítását jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző

3.) Napirendi pont:  Bag Nagyközség Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Tóth Gábor: A 2014. évi költségvetésbe betervezésre került egy egészségügyi  központ, a 
Hősök tere 1. sz. meglévő rendelő mögötti helyre, amelyben egy fogorvosi, gyermekorvosi és 
egy háziorvosi rendelő lenne. A terveket azért kellene elkészíttetni, hogy ne járjunk úgy mint 
a kultúrháznál, mivel nem volt érvényes terv, ezért az önkormányzat nem tudott pályázni. 

Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester az ülésre megérkezett.

Balázs János: Javasolta, hogy parkolót is tervezzenek be, mivel az út szélén parkolnak az 
autók.

Dr.  Balatoni  Gyöngyi:  Javasolta  az  egészségügyi  központot,  három  rendelővel  (egy 
háziorvosi, egy gyermekorvosi és egy fogászati rendelővel, a tetőtérbe pedig két szolgálati 
lakást lehetne betervezni.

Tóth Gábor: Javasolta, hogy Benedek Miklós műszaki ügyintéző nézzen utána, hogy hol van 
ehhez hasonló intézet és a terveit át kellene konvertálni. 
Ezután  felkérte  a  testület  tagjait,  hogy az  egészségügyi  központ  kialakításához  az  építési 
tervekre nyolcszázezer forint betervezését fogadják el.
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

3/2014. (II.05.) Képviselő-testületi határozat

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

Az  I.  sz.  orvosi  rendelő  helyén  egy  egészségügyi  központ  kialakítását,  a  tervekre 
nyolcszázezer forintot tervezett be a 2014. évi költségvetésbe. Az egészségügyi központban 
helyet  kapna   egy  fogorvosi  rendelő,  egy  gyermekorvosi  rendelő  és  egy  körzeti  orvosi 
rendelő, a tetőtérben pedig két szolgálati lakás.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző

Tóth Gábor: Felkérte a pénzügyi bizottság elnökét, hogy mondja el szóbeli tájékoztatását.

Antal  Istvánné:  Elmondta,  hogy  az  intézményeket  külön-külön  tárgyalták.   Az  óvoda 
kérelmét nagy százalékban elfogadták. Az iskola kérelmét, hogy egy portást alkalmazzanak fő 
állásban,  nem támogatták,  csak  közhasznú  munkást  tudna  biztosítani  az  önkormányzat  a 
feladat ellátására. Az iskolánál az SNI épületét és a tornacsarnokot kell felújítani. Fontosnak 
tartja, hogy a sportpályánál a betonszegélyt el kell távolítani, mert balesetveszélyes.
A költségvetés tervezésénél figyelembe vették járdák felújítását. Betervezték egy aggregátor 
beszerzését.
A bizottság egyhangúlag elfogadta a 2014-es költségvetésében a civilszervezetek támogatását.
Az önkormányzat  és költségvetési szerveinek 2014. évi költségvetését 443 955 eFt kiadási 
főösszegben, bevételi főösszegét 443 995 eFt-ban fogadta el.

Tóth Gábor: Az önkormányzatnak  könnyebb  a  helyzete,  mivel  nem negatívval  indítunk. 
Sajnos  a  Peresnél  nem tudtak eladni  telket,  de van még az iskola mellett  is  és  a  Malom 
utcában is egy-egy telek az önkormányzatnak.
A tornateremnél  a legnagyobb az energia díj,  műszakilag megoldható,  hogy egy aprítékos 
kazánt állítsunk be.
Az intézményeknél a legtöbb megtakarítást a fűtési rendszerekkel értük el.

Balázs  János: Javasolta,  hogy  amennyiben  lesz  pályázati  lehetőség  az  iskola  sportpálya 
műfüvesítése ügyében lépni kell.

Antal Istvánné: Amennyiben lesz rá lehetőség és forrás akkor megteszik. Jó megoldásnak 
tartja még a gyeptéglát is.

Tóth  Gábor: Javasolta,  hogy  az  iskola  mellett  az  árokaljából  származó  földet  kellene 
eligazítani és beültetni fűvel.

Tábik Andrásné: Megkérdezte, hogy az igazgatáson megjelenő 18 millió forint mit takar?
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Beke Andrea:  A 18 millió  forint a zárókészlet  a 2013-as évről és ugyanezzel  nyitottuk a 
2014.-et, ez nem maradvány ez pénzkészlet.

Tábik Andrásné: A néprajzi  gyűjteményhez lenne javaslata.   A sarki kocsma épületében 
kellene kialakítani egy faluházat. Közel van kultúrházhoz.
A másik javaslata, hogy a könyvtárat meg kellene nyitni.

Tóth  Gábor: Elmondta,  hogy még  mindig  vannak  fenntartásai  a  néprajzi  gyűjteménnyel 
kapcsolatban, fel kell állítani egy fontossági sorrendet. Ki gondozná az értékes darabokat? 

Balázs János: Volt egy lehetőség a LEADER-nél, melyről lekésett az önkormányzat.

Beke Andrea: Arra a kiírásra nem tudott az önkormányzat  pályázatot beadni.

Antal Istvánné: Van egy művelődési ház, miért kell egy külön faluházat építeni? Akkor kell 
faluházat  létrehozni,  ha  nincs  művelődési  ház.  Hol  legyen  a  gyűjtemény  tárolása,  ki 
gondozná?

Balázs János: A néprajzi gyűjtemény eddig 1.300.000 forintba került az önkormányzatnak.

Tábik Andrásné: Javasolta, hogy lépjenek tovább ebben a kérdésben, nem szabad, hogy a 
gyűjteményt kivigyék a faluból.
Amennyiben nem tudja az önkormányzat  megvásárolni,  akkor le kell  írni  Magdi néninek, 
hogy tudjon ebben a kérdésben lépni.
Javasolta, hogy hozzanak egy határozatot arról, hogy végre akarják-e hajtani, vagy nem!

Dr.  Balatoni  Gyöngyi:  Annak idején volt  elképzelés,  hogy a  gyűjtemény a  művelődési 
házban lesz elhelyezve. Nem szeretné, ha a faluból a gyűjteményt más hová vinnék el.

Antal Istvánné: Mindenki figyelmét felhívta, hogy spórolni kell.
Ezután megköszönte  mindenki munkáját, akik részt vettek a költségvetés elkészítésében. 

Tóth Gábor: Megköszönte  a  véleményeket,  hozzászólásokat  és  felkérte  a  testület  tagjait, 
hogy fogadják el Bag Nagyközség Önkormányzat  2014. évi költségvetését.

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal megalkotta az 1/2014. 
(II.05.) számú Önkormányzati rendeletét a 2014. évi költségvetésről.

   1/2014. (II.05.) számú Önkormányzati rendelete a 2014 . évi költségvetésről

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

I.

A rendelet hatálya
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1.§ A  rendelet  hatálya  a  Képviselő-testületre  és  annak  bizottságaira,  az  Önkormányzatra, 
valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő szervekre terjed ki.

2.§ (1)Az önkormányzat költségvetési szervei:
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: 

Bag Nagyközség Polgármesteri Hivatala
Önállóan működő költségvetési szervek: 

Iglice Napközi Otthonos Óvoda
Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt  önállóan működő és gazdálkodó, valamint  az önállóan 
működő intézmények külön-külön címet alkotnak.

(3) Az önkormányzat címrendjét a 4. sz melléklet tartalmazza.

II.

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2014. évi költségvetése

3.§ Az önkormányzat a 2014. évi költségvetési főösszegét
kiadási főösszegét 443 955 e Ft
  melyből: működési: 443 955 e Ft

felhalmozási: 0 e Ft

bevételi főösszegét 443 955 e Ft
  melyből: működési: 443 955 e Ft
                felhalmozási: 0 e Ft

állapítja meg.

4.  §  Az  Önkormányzat  pénzforgalmi  mérlegét  kiemelt  előirányzatát  és  az  előirányzat-
csoportok szerinti bontásban, az 1 sz. melléklet tartalmazza.

5. § A Önkormányzati költségvetési szervek kiemelt előirányzatait és az előirányzat csoportok 
szerinti bontásban, a 2. sz mellékletek tartalmazzák. 

6. § A normatív állami hozzájárulásokat jogcímenként a 3. sz. melléklet tartalmazza.

7. § Az Önkormányzat költségvetési szerveinek összesítését főcsoport szerinti bontásban az 5. 
számú melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat beruházási és felújítási előirányzatait célonként a rendelet 6. számú 
melléklete szerint hagyja jóvá.

9. § Az önkormányzat  és költségvetési szervek aláírási  szabályozását a 7. számú melléklet 
tartalmazza.
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10.  §  Az  irányító  szerv  általi  támogatások  költségvetési  szervenkénti  alakulását  a  8  sz. 
melléklet tartalmazza. 

11. § A stabilitási tv. szerinti adósság korlátot a rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.

12. § A statisztikai átlagos állományi létszámot a 10 sz. melléklet tartalmazza. 

13. § Az Áht. 78 § (2) bekezdés által előírt likviditási tervet a 11. sz. melléklet tartalmazza.

14 § Az Önkormányzat gördülő költségvetését a többéves kihatású döntések bemutatást a 12. 
sz melléklet tartalmazza.

15 § Az Önkormányzat költségvetési mérlege a 13. sz melléklet szerint.

III.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

16.§ Az Önkormányzat költségvetési szerveinek elemi költségvetését a Polgármester hagyja 
jóvá, az önkormányzat költségvetési rendeletének elfogadását követő 10 napon belül.

17.§ Bevételi előirányzatot csak az Áht. 30 §-ában foglaltak szerint módosíthatóak.
18  §  Az  Önkormányzat  rendeletében  megjelenő  bevételek  és  kiadások,  valamint  a 

költségvetési  szervek  bevételi  és  kiadási  előirányzatai  a  z  Áht.  34  §  szerint 
módosíthatóak, átcsoportosíthatóak.

19 § Költségvetési szerv a kiemelt előirányzatai között átcsoportosítást hajthat végre az Ávr. 
43-44. §-aiban foglaltak szerint.

20.§ Jelen  rendelettel  megállapított  előirányzatokon  belül  100  000,-  Ft  összeghatárig  a 
Polgármester saját hatáskörben jogosult dönteni, ezen összeghatár felett minden esetben 
a Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javaslata szükséges a Képviselő-testület 
döntéséhez.  A  nem  tervezett  bevételek  felhasználásánál  a  közalkalmazottak  és  a 
köztisztviselők személyi juttatásai prioritást élveznek.

21.§ Újabb feladat felvállalására csak rendkívüli esetben kerülhet sor, a végrehajtáshoz 
szükséges forrás biztosításával.

22.§ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy szükség esetén az előirányzat 
felhasználási ütemtervtől eltérhet, de a költségvetési előirányzatok éves összegét nem 
lépheti túl.

23.§ Az általános tartalékkal kapcsolatos rendelkezési jog a Képviselő-testületet illeti meg.

24. § Az Áht. 85 § és Ávr. 148. § értelmében az Önkormányzat a bevételek beszedésekor, 
kiadások teljesítésekor készpénzkímélő módot alkalmaz. 

25 §. Az Áht. 36-38 §. alapján a pénzügyi utalványozások aláírási rendjét a 14. sz melléklet 
tartalmazza. A személyek meghatalmazása pénzügyi belső szabályzatban történik.
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26 § Az irányítószerv által nyújtott működési támogatás az előirányzatok felhasználása, a 11 
sz melléklet szerint havi bontásban történik.

27.§ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a jogszabályváltozásból adódó 
módosításokat a rendeleten átvezesse utólagos tájékoztatás mellett.

IV.

Záró rendelkezések

29.§ (1) Jelen rendelet 2014. február 05. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2014. január 1. 
napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Dr. Balatoni Gyöngyi: A néprajzi gyűjtemény elhelyezéséhez javasolta, hogy a Bag Szent 
András 127. szám alatti ingatlant, ha még eladó vásárolja meg az önkormányzat.
Vállalta, hogy a tulajdonossal felveszi a kapcsolatot.

Tóth Gábor: Ezután felkérte a testület tagjait, hogy hozzák meg döntésüket a Szent András 
127. szám alatti ingatlan vásárlása ügyében – faluház céljára.

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

4/2014. (II.05.) 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 meg kívánja vásárolni a Bag, Szent András 127. szám alatti ingatlant 
faluház  céljára.  A  vételárat  maximum  hárommillió  forintban  határozza  meg.  Az  ingatlan 
eladásával kapcsolatos tárgyalásokra megbízza Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármestert.

Az ingatlan vételárát a Bag, Szent Imre u. 7. szám alatti ingatlan eladásából befolyt összegből 
kívánja fedezni.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző
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Tóth Gábor: A gyűjtemény még hátralevő ellenértékének kifizetéséről szóló tárgyalásokkal 
megbízza  Balázs  János  képviselő  urat.  Felkérte  a  testület  tagjait,  hogy  erre  vonatkozóan 
hozzák meg döntésüket.

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

5/2014. (II.05.) 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 a 108/2009. (IX.29.) számú határozatát 
hatályba  tartja,  mellyel  meg  kívánja  vásárolni  Nagy  Jenőné  néprajzi  gyűjteményét.  A 
gyűjtemény még hátralevő ellenértékének kifizetéséről szóló tárgyalásokkal megbízza Balázs 
János képviselő urat.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző

Antal Istvánné képviselő indítványa:

Javasolta,  hogy  a  Pénzügyi,  Ellenőrző,  Gazdasági,  Vagyongazdálkodási  és 
Településfejlesztési bizottságba Dr. Dénes Tamás helyett, Balázs János kerüljön be tagként. 
Indoklásul  elmondta,  hogy Dr.  Dénes Tamás egyéb  elfoglaltsága  miatt  az  elkövetkezendő 
időkben a bizottsági üléseken nem tud részt venni.

Tóth Gábor: Felkérte a Képviselő-testület  tagjait,  hogy hozzák meg döntésüket, hogy Dr. 
Dénes Tamás helyett Balázs János kerüljön.

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

6/2014. (II.05.) számú Képviselő-testületi határozat

Bag  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Magyarország  helyi 
önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvényben  biztosított  jogkörében 
eljárva, az alábbi határozatot hozta: 
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Pénzügyi, Ellenőrző, Gazdasági, Vagyongazdálkodási és Településfejlesztési Bizottságba Dr. 
Dénes Tamás tag helyett , Balázs János tagként kerüljön.

A Képviselő-testület  felkéri  a jegyzőt,  hogy a Bag Nagyközség Önkormányzat  Képviselő-
testületének  6/2012.  (IV.05.)  számú  rendeletét,  mely  a  Képviselő-testület  és  szervei 
Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szól  a  3.  számú  függelékét  a  fenti  határozat 
értelmében az alábbiak szerint módosítsa.

Antal Istvánnéelnök
Balázs János tag
Varga András tag
Balázs Jánosné külsős tag
Deli József külsős tag

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző

Mivel nem volt több napirendi pont, a  polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 
bezárta.

-k.m.f.-

Tóth Gábor Beke Andrea
polgármester jegyző
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