
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Bagi  Polgármesteri  Hivatal  tárgyalójában  2014.  augusztus  28-án  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: Bognár Józsefné mb. jegyző

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

Megállapította,  hogy  a  Képviselő-testületi  ülés  határozatképes.  Ismertette  a  napirendi 
pontokat.

A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat.

Napirendi pont: Előadó:

1.) Helyi  Választási Bizottság és Szavazat Számláló Tóth Gábor
Bizottsági tag és póttagok választása polgármester

2.) Egyebek Tóth Gábor
polgármester

1.) Napirendi pont:   Helyi  Választási Bizottság és Szavazat Számláló Bizottsági tag és 
póttagok választása

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

Bognár  Józsefné: Az  áprilisi  országgyűlési  választásra  létrejöttek  a  Szavazat  Számláló 
Bizottságok, de csak három fő volt egy-egy bizottságban, nem voltak póttagok, ezért kell a 
póttagok felvétele.  Augusztus 31-ig meg kell  választani  a  Helyi  Választási  Bizottságot  is, 
nekik már a jövő héten dolgozni kell. A beérkezett ajánlásokat kell megvizsgálniuk.



Tóth  Gábor: Megkérdezte,  hogy  kinek  van  kérdése,  véleménye  az  előterjesztéssel 
kapcsolatban?

Varga András:  Tudomására jutott, hogy az előző választásokon volt probléma. Elmondta, 
hogy  a  választási  tisztaságot  nem  tették  meg.  A  jelöltek  a  résztvevők  ezt  jelezték  és 
elutasították. 

Dr. Balatoni Gyöngyi: El tudja képzelni, hogy ha egy írást nem ismerők segítséget szoktak 
kérni, ilyen volt, de hogy mit mutattak, azt nem tudjuk.

Polgármester  átadja  Varga  András  képviselőnek  a  Helyi  Választási  Bizottság  2010-es 
jegyzőkönyvét. 

Balázs János: Javasolta, hogy van itt egy BAG-ázs és be kell őket tenni a bizottságba.

Bognár  Józsefné: A  bizottságba  csak  helyi  lakost  lehet  betenni.  A  HVB-t  most  kell 
megválasztani, határideje augusztus 31. Nyilatkoztak, vállalják, összeférhetetlenség jelenleg 
nem áll fenn.

Antal  Istvánné:  Úgy  látja,  hogy  ezek  az  emberek  megbízhatóak.  Támogatja,  hogy  itt 
legyenek és figyeljenek arra,  hogy megfelelőképpen történjen a szavazás.  Óvatosan bánna 
mindenféle vádaskodással, amelyet nem tudok bizonyítani, mert ez itt jegyzőkönyvbe kerül és 
ha bárkit a becsületében megsértenek jogorvoslatot kérhet.

Bognár  Józsefné: Tájékoztatta  a  jelenlévőket,  hogy  külön  határozattal  kell  elfogadni  a 
Szavazat Számláló Bizottság tagjait és utána Helyi Választási Bizottság tagjait.

Tóth  Gábor: Felkérte  a  testület  tagjait,  hogy  a  Szavazat  Számláló  Bizottságba  az 
előterjesztésben szerepelt személyeket fogadják el: Tóth Istvánnét, Sibakné Horváth Teréziát, 
Szabó Bejáminnét és Kovács Istvánnét.

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

37/2014. (VIII.28..) 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: 

A Képviselő-testület az alábbiak szerint elfogadta a 2014-2019 választási ciklusra a Szavazat 
Számláló Bizottsági tagot, póttagokat.

1.) Tóth Istvánné  (Tóth Árpád 2.) tag (1. szavazókör – polgármesteri hivatal)
2.) Sibakné Horváth Terézia (Sallai u.9.)póttag (1. szavazókör – polgármesteri hivatal)
3.) Szabó Benjáminné (Rózsa F.13.) póttag (2. szavazókör – művelődési ház)
4.) Kovács Istvánné (Jókai u. 45.) póttag (3. szavazókör – óvoda )
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Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Gábor polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Bognár Józsefné mb. jegyző

Tóth Gábor: A Helyi Választási Bizottságba 5 fő van az előterjesztésben: Katona András, 
Szabóné László Terézia, Torda Jánosné, Nagy Tiborné és Sára Tiborné.

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

38/2014. (VIII.28..) 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: 

A Képviselő-testület  az alábbiak szerint elfogadta a 2014-2019 választási  ciklusra a Helyi 
Választási Bizottságot:

Katona András   Bag, Szent Imre u. 14. tag
Szabóné László Teréz Bag, Szent Imre u. tag
Torda Jánosné Bag, István u. 23/a tag
Nagy Tiborné Bag, Szőlő u. 8. póttag
Sára Tiborné Bag, Szent András u. 98. póttag

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Gábor polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Bognár Józsefné mb. jegyző

2.) Napirendi pont:   Egyebek – Római Katolikus Egyházközösség kérelme templom és 
plébánia kivilágításához

Tóth  Gábor:  Plébános  úr  levélben  fordult  az  önkormányzathoz,  hogy  a  világításhoz 
szeretnének támogatást kérni, köszönik az eddigi segítséget. 
Támogatja a kérést, de csak ha a nagyberuházás befejeződött.

Varga  András:  Utolsó  mondatot  olvasta  a  levélből:  „Segítőkészségüket  és  jóindulatukat 
előre  is  hálásan  köszönöm  az  Egyházközség  nevében  is,  továbbra  is  biztosíthatom  a 
nagyközség vezetését a közös dolgainkban való együttműködésünkről!”

Tóth Gábor: Az egyházzal egy olyan papot kaptunk, aki nem csak a templomban szolgálja a 
falut és a híveit. Minden alkalommal az emberek között van és szolgál. 
Mi pedig odaadtuk azt a földet, amin a templom áll, csak így tudott pályázni a felújításra. 
Együtt dolgoztunk, együtt működtünk, nem politikai értelemben.
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Varga András: Így legyen!
Tóth Gábor:   Ezután felkérte a képviselőket, hogy hozzák meg döntésüket a templom és a 
plébánia kivilágításáról szóló  támogatást. Ezt a későbbiekben konkretizálni kell az összeget. 
Ez egy elvi támogatás lenne.

A Képviselő-testület 5 igen és egy tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

39/2014. (VIII.28..) 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: 

A Képviselő-testület  támogatja  a Római Katolikus Egyházközösség kivilágítási  kérelmét  a 
templom és a plébániára, melyre a helyhatósági választások után térnek vissza.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Gábor polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Bognár Józsefné mb. jegyző

Egyebek: Turai Központi Orvosi Ügyelet 2013. évi beszámolója

Dr.  Balatoni  Gyöngyi:  A beszámolóban  2011-2012-2013 évek adatait  helységek  szerinti 
bontásban tájékoztatják a testületet. Az adatokból léátható, hogy a betegforgalom csökkent, 
mely főleg a hívások csökkenéséből adódik. Két település van, ahol jelentősen több a hívás, 
ez Dány és Bag. 
2013  decemberében  nagy  nehézségek  voltak,  melyek  megoldásába  Vörös  főorvos  úr  is 
bekapcsolódott.
Az egészségügyi dolgozók komoly erőfeszítést tesznek, hogy ellássák ezt a nagy feladatot.

Tóth Gábor: Megköszöntötte a szóbeli tájékoztatót és felkérte a testület tagjait, hogy a 2013. 
évi Turai Központi Orvosi Ügyelet beszámolóját fogadják el.

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

40/2014. (VIII.28..) 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: 

Bag  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elfogadta  a  turai  Társulási 
Tanácsnak Központi Orvosi Ügyelet 2013. évi működéséről szóló beszámolóját.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Gábor polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Bognár Józsefné mb. jegyző

4



Egyebek:    Bag  Nagyközség  Önkormányzat  tulajdonában  lévő  területekre  elidegenítési 
tilalom

Dr.  Balatoni  Gyöngyi:  Sajnos  elindult  egy  nagyon  rossz  propaganda,  hogy  cigányokat 
akarnak Bagra betelepíteni.  Figyelni kell arra, hogy megjelennek a faluban nepperek, akik 
házat  akarnak  venni,  de  ha  egy hónapon  belül  eladja,  akkor  neki  nem kell  érte  fizetnie. 
Embereket kell megkérni, hogy vagy ismerősnek adják el, vagy várjanak és kössék ki, hogy 
legalább egy évig nem adhatja el. 
Sajnos van olyan testület, aki ezt támogatja. A falunak az érdeke és mindenkié, hogy kössék 
ki az egy évet. Ez nem csak a mi megszállásunk, hanem az egész országé.

Varga  András: Javasolta,  hogy  elidegenítési  tilalmat  rendeljenek  el  az  önkormányzati 
tulajdonokra 2015. október 31-ig.

Tóth Gábor: Megköszönte  a  javaslatot  és  felkérte  a  testület  tagjait,  hogy fogadják el  az 
önkormányzati területekre  az elidegenítési tilalmat.

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

41/2014. (VIII.28..) 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: 

A  Képviselő-testület  elidegenítési  tilalmat  rendel  el  önkormányzat  tulajdonában  lévő 
területeire 2015. október 31.-ig

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Gábor polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Bognár Józsefné mb. jegyző

Mivel nem volt több hozzászólás, vélemény a polgármester megköszönte a Képviselőknek 
az elmúlt négy év munkáját és az ülést bezárta.

-k.m.f.-

Tóth Gábor Bognár Józsefné

5



                        pogármester mb. jegyző
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