JEGYZŐKÖNYV

Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában 2014. október 02.-án megtartott képviselőtestületi ülésén.
Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester, Antal István
Lászlóné, Balázs János képviselők
Meghívottak: Bognár Józsefné mb. jegyző
Polgármester megnyitja az ülést, köszöntötte a képviselőket. Megállapította, hogy Dr. Dénes
Tamás, Tábik Andrásné és Varga András képviselők hiányoznak. Elmondta, hogy minden
egyes polgármesternek olyan testülettel kell dolgoznia, amelyet a falu megválaszt.
Ezután megállapította, hogy a Képviselő-testületi ülés határozatképes. Ismertette a napirendi
pontokat.
Plusz napirendi pontként kérte az alábbi pontokat felvenni:
7.) A községi könyvtár csatlakozását a központi könyvtári szolgáltató rendszerhez való
csatlakozás
8.) Szociális célú tüzifa igénylésről szóló rendelet alkotása
Ezután felkérte a képviselőket, hogy a módosított napirendi pontokkal fogadják el
A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat.

Napirendi pont:

Előadó:

1.) Bag Nagyközség Önkormányzat 1/2014. (II.05.) számú
Költségvetési Rendelet módosítása

Tóth Gábor
polgármester

2.) Bag Nagyközség Önkormányzat 2014. I. félévi
pénzforgalmáról beszámoló

Tóth Gábor
polgármester

3.) Helyi Építési Szabályzat 8/2005. (V.26.) rendelet módosítása

Tóth Gábor
polgármester

4.) Településen lévő utcanevekről és házszámozásról rendelet

Tóth Gábor
polgármester
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5.) Bursa Hungarica 2015 évi pályázata

Bognár Józsefné
mb. jegyző

6.) Jegyzői pályázat kiírása

Bognár Józsefné
mb. jegyző

7.) A községi könyvtár csatlakozását a központi könyvtári szolgáltató
rendszerhez való csatlakozás

Tóth Gábor
polgármester

8.) Szociális célú tüzifa igénylésről szóló rendelet alkotása

Tóth Gábor
polgármester

9.) Egyebek

Tóth Gábor
polgármester

1.) Napirendi pont: Bag Nagyközség Önkormányzat 1/2014. (II.05.) számú
Költségvetési Rendelet módosítása

Tóth Gábor: Felkérte a pénzügy bizottság elnökét, hogy tegye meg szóbeli kiegészítését az
előterjesztéssel kapcsolatban.
Antal Istvánné: A bizottság megtárgyalta és támogatta az 2014. I. félévi előirányzat
módosítását. Ez azért történt, mert húszmillió forint jött be a kasszába: 8105 eFt utaltak ki
szociális feladatok kiegészítésére, 844 eFt-ot bérkompenzáció címen és az EP választásokra
1412 eFt-ot kapott az önkormányzat. Normatíva igénylés keretében 189 eFt-ot utaltak ki. „A
közbiztonság növelését szolgáló önkormányzatok fejlesztések támogatása” címen 9800 eFt-ot
nyert az önkormányzat, melyből 6 db kamera lesz vásárolva. Összesen: 20 390 eFt-tal
emeltük meg a 2014. évi előirányzatot.
Tóth Gábor: Megköszönte a szóbeli tájékoztatót. Kiegészítésként elmondta, hogy a most
folyó energetikai támogatással kapcsolatban felmerültek plusz költségek. Vannak plusz
munkák amelyeket meg el kellett készíteni, művelődési ház oldalsó szektorának a
tetőszerkezete, mely kb. félmillió forint, ehhez kapcsolódó plusz még az átadási
rendezvénnyel kapcsolódó költségek, a sportcsarnoknál újra csempézése. Megkérte a
pénzügyi előadókat, hogy erről készítsenek kimutatást.
Ezt majd az egyéb napirendi pontnál kérte, hogy konkretizálják.
Ezután felkérte a Képviselő-testületet, hogy fogadják el 1/2014. (II.05.) számú Költségvetési
Rendelet módosítását.
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal megalkotta a 4/2014.
X.02.) sz. Költségvetési Rendeletét, amely módosítja az 1/2014. (II.05.) számú költségvetési
rendeltet.
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4/2014 (X.02.). számú rendelete, amely módosítja az
1/2014. (II.05.) számú Költségvetési Rendeletét
I. §
/1/ 2014. január 01. és június 30. között pótelőirányzatként biztosított normatívák miatt az
1/2014. (II.05.) számú költségvetési rendelet 1 paragrafusában megállapított
− kiadási főösszeget
− bevételi főösszeget

20 390 e Ft-tal
20 390 e Ft-tal

a képviselő testület megemeli, így a módosított
kiadási főösszegét
melyből: működési:
felhalmozási:

466 146 e Ft
456 346 e Ft
9 800 e Ft

bevételi főösszegét
melyből: működési:
felhalmozási:

466 146 e Ft
456 346 e Ft
9 800 e Ft
állapítja meg.
2. §

Az Önkormányzat módosítás utáni előirányzatát az I. félévi tájékoztató adatai
tartalmazzák.
2.) Napirendi pont: Bag Nagyközség Önkormányzat 2014. I. félévi pénzforgalmáról
beszámoló

Tóth Gábor: Felkérte a bizottság elnökét, hogy a napirendhez tegye meg szóbeli
kiegészítését.
Antal Istvánné: Tájékoztatásul elmondta, hogy a pénzügyi bizottság támogatta az I. félévi
pénzügyi beszámoló elfogadását. A polgármesteri hivatalnál a bevételek a tervezettnek
megfelelően, időarányosan teljesítődtek. Plusz bevétel a választásokra kapott állami
támogatás. Az óvodánál megfontolt gazdálkodás tűnik ki. A művelődési háznál elkezdődött
felújítások miatt a kiadások és a bevételek is a terv szerinti értékek alatt maradta.
Új létesítmény a térfigyelő szoba, jelentős beruházás 3 db szivattyú a kazánokhoz, a felújítási
költségekben nagyrészt az óvoda tetőfelújításának költségei mutatkoznak.
Az I. félévi könyvviteli zárása megtörtént június 30-ai dátum alapján.
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Tóth Gábor: Elmondta, hogy az önerő befizetéséhez 27.949.890 forintot kapott az
önkormányzat a Miniszterelnökségtől. A beruházáshoz önkormányzatnak körülbelül kétmillió
forintot kellett hozzáadni.
Felkérte a testület tagjait, hogy fogadják el a 2014. I. félévi pénzforgalmáról szóló
beszámolót.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
42/2014. (X.02.) 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 elfogadta a 2014. I. félévi költségvetési év gazdálkodásának
beszámolóját.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Gábor polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Bognár Józsefné mb. jegyző
3.) Napirendi pont: Helyi Építési Szabályzat 8/2005. (V.26.) rendelet módosítása
Bognár Józsefné: Budapest-Rákos vasútvonal átépítéséhez kell a Helyi Építési Szabályzatról
szóló rendelet módosítása. Ezt a pénzügyi bizottságon nem tárgyaltuk, mivel egy négy oldalú
szerződés kell hozzá, amelyet aláírás után vissza kell küldeni és a terv költségeit, nekik kell
vállalni.
Részünkről a rendeletet kell elfogadni.
Tóth Gábor: Megkérte a képviselőket, hogy fogadják el a Helyi Építési Szabályzatáról szóló
8/2005. (V.26.) rendelet módosítását.
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal megalkotta az 5/2014.
(X.02.) számú Helyi Építési Szabályzatáról szóló rendeletet, mely módosítja a 8/2005.
(V.26.) sz. önkormányzati rendeletet.
5/2014. (X.02.) számú rendelete a
Bag Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról szóló
8/2005. (V.26.) Kt. sz. rendelet módosításáról
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdésében 6. pontjában kapott
felhatalmazása alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX
törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésben biztosított véleményezési
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jogkörében eljáró Pest Megye Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal
Állami Főépítésze, a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Felügyelősége, KDV Vízügyi Igazgatósága, Budapest Főváros Kormányhivatala
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a
Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala, a Nemzeti Közlekedési
Hatóság Légügyi Hivatala, Pest Megye Kormányhivatala Közlekedési Felügyelősége, a Pest
Megye Kormányhivatala Érdi Járási Hivatala, Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal,
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, a Pest Megye Kormányhivatala Földhivatala, a Pest
Megye Kormányhivatala Erdészeti Igazgatósága, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Hivatala, Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Budapesti Bányakapitányság, a Honvédelmi
Minisztérium Hatósági Hivatala, Pest Megye Főépítésze véleményének kikérésével a
következőket rendeli el:
1.§ A 8/2005. (V.26.) Kt. sz rendelet 9.§ (6) az alábbiak szerint módosul:
(6) Az országos közforgalmú vasutaknál, a Hatvani vasút mentén a (az állomás esetében a
szélső) vágánytól számított 100-100 m-es védőtávolságot, a Balassagyarmati vasút
mentén a vágánytól számított 50-50 m-es védőtávolságot kell figyelembe venni.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
2.§ (1) E rendelet 2014. év X. hónap 03 napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti, e rendelet hatálybalépésével egyidejűleg, e rendelet melléklete tervlapjain
jelölt tervezési területre kiterjedően, a 8/2005. (V.26.) Kt. sz. rendelet mellékletét képező 1. és
2. tervszámú szabályozási és övezeti tervlap, helyébe e rendelet mellékletét képező SZT/1, 2,
3, 4, 5 elű szabályozási tervlapok lépnek.
4.) Napirendi pont: Településen lévő utcanevekről és házszámozásról rendelet
Tóth Gábor: Még mindig hiányoznak házszámtáblák és utcanevek. Ehhez kérte a
képviselőket, hogy ahol ilyet látnak azt jelezzék.
Bognár Józsefné: Ismertette, hogy a 2011. évi CLXXXIX. Tv. 13. §. (3) pontja alapján az
önkormányzat feladata a településen lévő utcanevek és házszámok leszabályozása.
Antal Istvánné: Kérte, hogy vegyék figyelembe Bagon a házszámozás körbe megy. Nincs
páros és páratlan oldal. Ezért kérte, hogy védetté nyilvánítsák.
Tóth Gábor: Bagon speciális számozás van ezzel a kiegészítéssel kérte a rendelet
elfogadását.
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal megalkotta a 6/2014.
(X.02.) KT. Sz. rendeletét a településen lévő utcanevekről és házszámozásról.

6
6/2014.(X.02.) KT sz. rendelete a településen lévő,
az utcanevekről és házszámozásról

Bag Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Magyarország helyi Önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. §. (3.) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi
rendeletet alkotja:
I. fejezet
Bevezető rendelkezések
1.§.
Azoknak az elnevezéseknek, amelyeket a települések belterületén elhelyezkedő, gyalogos és
járműközlekedésre szolgáló közterületek egyedi megjelölésére alkalmaznak: út, útja, utca,
köz, sor, fasor, feljáró, lépcső, tér, tere, köztér, liget, kert, park, sétány- „utcanév"
gyűjtőnevük.
2.§.
Az utcánál nagyobb, a település egészénél kisebb területrészek - városrészek, lakónegyedek,
körzetek, más csoportok - neveit „településrész" - névnek nevezzük. A településrész
megnevezések a városi térképeken szerepeltethetők.
II. fejezet
Az utcák és településrészek elvezésének általános szabályai
3.§.
(1) A névadás tárgyául olyan területi egységeket kell meghatározni, amelyek
megközelítési lehetőségük révén és utcaképi megjelenésükkel az egyértelmű tájékozódást
szolgálják.
(2) Minden utcát el kell nevezni. Nem kell nevet adni az olyan zsákutcáknak, háztömbbelsőt
kiszolgáló utaknak, amelyekhez a kapcsolódó ingatlanok számozása másik utcában már
megtörtént.
(3) Minden házszámnak valamelyik utcához kell tartoznia, utcanevek viszont lehetnek
házszámok nélkül is.
(4) A lakótelepi beépítettség településrészeknek is lehetőleg utca jellegű elnevezéseket kell
adni. Kisebb lakótelepi tömbök áttekinthetően elhelyezkedő épületei folyamatosan is
számozhatók, ilyen esetekben a tájékoztató térképvázlatok igazítanák el.
4.§.
(1) Az új utca nevét közvetlenül a terület kisajátítása vagy közterületként való bejegyzését
követő 3 hónapon belül kell megállapítani.
(2) Amennyiben a városrendezés során olyan területet építenek be, ahol korábban utcák nem
voltak, a kialakítandó utcákat a beépítési terv jóváhagyásával egy időben kell elnevezni.
(3) A már névvel ellátott utca természetes folytatásaként nyíló új útszakasz külön
eljárás nélkül a meghosszabbított utca nevét kapja.
5.§.
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A hasonló megjelenésű utcák csoportját ajánlatos területegységenként, esetleg irányuk alapján
egy adott fogalomkör tagjairól elnevezni.
6.§.
Élő személyről utcát elnevezni tilos. Kiemelkedő személyekről haláluk után 20 év elteltével
lehet utcát elnevezni.
7.§.
(1) Elő és utótagjukban, vagy csak előtagjukban azonos, illetve alakilag hasonló utcanevek-a
megtévesztő hasonlatosságok elkerülése miatt - nem adhatók.
(2) Hiányos szerkezetű utcanév nem adható.
(3) Utcanévként római vagy arab számot szerepeltetni tilos.
(4) Az idegen eredetű, a nehezen kiejthető és a mesterkélt szavakat az utca elnevezéseknél
kerülni kell.
(5) Az utcanév adásánál tömörségre, közérthetőségre kell törekedni. Figyelemmel kell lenni a
helyi vonatkozásokra, valamint az elnevezés és az utcakép összhangjára.
III. fejezet
Az utcanév használata és megváltoztatása
8.§.
A hivatalosan nyilvántartásba vett utca neveket teljes alakjukban kell használni. Az utca
neveket alkotó szavak helyesírásán változtatni nem szabad, azokat rövidíteni is csak a
helyesírási szabályok szerint lehet.
9.§.
Bag Község Önkormányzata a helytörténeti szempontból jelentős utcaneveket védetté
nyilváníthatja. A védett utcanév nem változtatható meg.
10.§.
(1) Ha a városrendezés vagy beépítés következtében valamely utca több részre osztódik, és
így egységes utcaként megszűnik, az elkülönült résznek más nevet kell adni. Az utca eredeti
nevét lehetőleg az eggyel kezdődő házszámú útszakaszon kell meghagyni.
(2) Ha az utca városrendezés, beépítés vagy valamely más területhez való csatolás miatt teljes
egészében megszűnik, akkor - külön intézkedés nélkül — az elnevezését is törölni kell az
utcanév-jegyzékről.
(3) A törölt utcanév csak akkor adható ki ismét, ha ugyanott új utcát alakítanak ki.
IV. fejezet
Az utcanév nyilvántartása
11.§.
(1) A város utcáinak nevét jegyzékbe kell foglalni és a változásokat napra készen, kell
vezetni.
Az utcanévjegyzék közhitelű nyilvántartás, amelyet a Polgármesteri Hivatal népességnyilvántartási adatai alapján a Műszaki Iroda vezet.
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(2) Az utcanévjegyzék rovatai:
a. sorszám,
b. az utcanév elő- és utótagja,
c. az önkormányzat határozatának száma,
d. az elnevezés időpontja,
e. az utcaelnevezés alapja,
f. utalás a korábbi névre (nevekre),
g. a védettség, a névváltozás, névtörlés időpontja,
h. a területrész meghatározása, vagy körülírása,
i. településrészhez való tartozás rögzítése,
j. egyéb.
(3) Az utcanévjegyzék melléklete az önkormányzati határozatok alapján folyamatosan
korrigált térkép, amelyen az utcák nevét, az épületek körvonalát és számozását kell bejelölni.
V. fejezet
A házak számozásának szabályai
12.§.
Az utcában az ingatlanokat (épület, beépítetlen telek), a közterületről jól látható
házszámtáblával kell ellátni.
(1) Minden utca házainak számozása 1-el kezdődik, a főútvonalak esetében a főútvonali
torkolattól kezdődik.
(2) A vonalszerű közterületeken, a számozás irányában haladva, a jobb oldal a páratlan, a bal
oldal a páros számok helye.
(3) A csak egyik oldalon beépíthető utcák telkei folyamatosan számozandók. A foltszerű
közterületek számozása is folyamatos, a számozást a központ felől becsatlakozó utca
jobb oldalától kezdve az óramutató járásával ellentétes irányba kell végezni. Az ingatlanok
későbbi megosztása esetén a házszámot az ABC kisbetűivel kell megkülönböztetni.
Telekegyesítéskor a házszámokat is össze kell vonni.
13.§.
A házszámtábla az utca nevét és a ház sorszámát mutatja. Azokon a helyeken, ahol a
tájékoztatás az egyes lépcsőházak, épületrészek megkülönböztetését is szükségessé teszi, a
házszámtáblát lépcsőházanként kell elhelyezni. A lépcsőházak jelzésére a házszámot az ABC
nagybetűivel kell megkülönböztetni.
14.§.
A táblákat területenként - utcánként egységesen úgy kell elhelyezni, hogy azok közterületről
jól láthatók legyenek.
VI. fejezet
A településrész-név, az utcanév és a házszám megjelölése
15.§.
(1) A város idegenforgalmilag jelentős pontjain - az egész belterületet, benne a településrész
neveket, az összes utcát, utcaneveket is feltüntető - nagymérető szabályos térképet kell
felállítani.
(2) Ezeket a térképeket évente felül kell vizsgálni.

9

16.§.
(1) Az utca névtáblát az utca kezdetén, végén, valamint minden betorkolló utcánál, mindkét
oldalon (továbbá az egy oldalról betorkolló utca tengelyében az átellenes oldalon is) ki kell
fűggeszteni.
(2) Az utcanévtábla szövegének meg kell egyeznie az utcanévjegyzékben szereplő
írásmóddal. A megváltozott utca és házszámtáblákat legalább egy évig eredeti helyükön kell
hagyni - a felirat olvasását nem akadályozó - átlós irányú, piros színű áthúzással.
17.§.
(1) Az utca névtáblákat egységesíteni kell.
(2) A műemléki jellegű, illetve védett településrészeken az utcanév és házszámtábla a
szabványtól eltérhet.
18.§.
Az utcanév- és házszámtáblákat az épület felületi díszítésével, más köztáblákkal (közlekedési
és közműjelzések, műemlék-jelző táblák, emléktáblák, földmérési és egyéb jelek,
jelzések, feliratok) a cégtáblákkal és kiegészítőikkel kellő összhangban kell kifüggeszteni.
19.§.
Az utca elején a névadó személyt, fogalmat, eseményt ismertető tábla helyezhető el. Az ilyen
emléktáblák létesítéséről, feliratának szövegéről és jellegéről az önkormányzat határoz.
VII. fejezet
Hatásköri és eljárási szabályok
20.§.
(1) Az utcanév megállapításának, védetté nyilvánításának és az emléktábla létesítésére
vonatkozó javaslatot az Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző Gazdasági Vagyongazdálkodási
és településfejlesztési Bizottsága terjeszti a Képviselő-testület elé.
(2) A bizottság a döntési javaslat előtt gondoskodik az érintett lakosság véleményének
megismeréséről.
21.§.
Az utcanevek megállapítását, megváltoztatását, törlését, védetté nyilvánítását a helyi sajtóban
közzé kell tenni.
22.§.
Az utcanévjegyzék és a közterületi névmutató térképvezetése a Polgármesteri Hivatal
feladata.
23.§.
(1) Utcanév megállapításakor, változtatásakor, valamint megszüntetésekor a lakosság,
továbbá az érintett ingatlan-nyilvántartási-, közlekedési-, postai szervek, a mentők és a
tűzoltók tájékoztatása a Polgármesteri Hivatal feladata.
(2) A közterületi térképek és tájékoztató térképvázlatok, továbbá az utca névtáblák
kihelyezéséről, karbantartásáról, pótlásáról, valamint a házszám megállapításáról és a
házszámtábla helyének kijelöléséről, az érvénytelen táblák eltávolításának folyamatos
ellenőrzéséről a Polgármesteri Hivatal gondoskodik.
(3) Az utcanévadást követően az új táblákat 6 hónapon belül fel kell szerelni.
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24.§.
Új utcanév és házszám kialakítása után az állampolgárok kötelesek új, lakcímet igazoló
hatósági igazolványt igényelni. A népesség-nyilvántartás adataiban történő változás
bejegyzéséről a Polgármesteri Hivatal gondoskodik.
VIII. fejezet
Záró rendelkezések
A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, melyről a jegyző gondoskodik.

5.) Napirendi pont: Bursa Hungarica 2015 évi pályázata
Bognár Józsefné: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázat, melyre a
tavalyi évben is 5.000.- Ft/fő/hó összeggel támogatta az önkormányzat a pályázókat és ugyan
ennyit kapnak a megyétől is.
Tóth Gábor: Javasolta a testületnek, hogy fogadják el az ösztöndíjpályázatot.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
43/2014. (X.02.) 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 elfogadta a Bursa Hungarica Felsőoktatási
ösztöndíjpályázatát, melyre 5.000.- Ft/fő/hó összeggel támogatja.

Önkormányzati

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

6.)Napirendi pont: Pályázat jegyzői állásra
Bognár Józsefné: A Képviselő-testületnek ki kell írni a pályázatot a jegyzői állás betöltésére,
melyet december 01-től lehet betölteni.
2011. évi CLXXXIX tv. Magyarország Helyi Önkormányzatairól 81 § (1) bekezdése, illetve a
82 § (1) bekezdése, amely a polgármestert hatalmazza fel a jegyző kinevezésére.
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Tóth Gábor: Felkérte a jelenlévő képviselőket, hogy hozzák meg döntésüket a pályázat
kiírásáról.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

44/2014. (X.02.) 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 pályázatot ír ki jegyzői állás betöltésére. A jegyzői állást 2014. december
01-től lehet betölteni.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Gábor polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Bognár Józsefné mb. jegyző

7.) Napirendi pont: Egyebek - Bagi Községi Könyvtár csatlakozása a központi könyvtári
szolgáltató rendszerhez
Tóth Gábor: A testületnek arról kell dönteni, hogy a község könyvtára lekerüljön és mint
költségvetési intézmény megszűnjön. Erre azért van szükség, hogy szerződést lehessen kötni a
Könyvtári Szolgáltató Rendszerrel.
Bognár Józsefné: Eléggé elhanyagolt állapotban volt a könyvtár, csatlakozást javasolta, mert
így a könyvtári rendszer negyedévenként új dokumentumokról gondoskodik.
Tóth Gábor: Felkérte a képviselőket, hogy hozzák meg döntésüket a központi könyvtárhoz
való csatlakozásról.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
45/2014. (X.02.) 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 elfogadta, hogy a Könyvtári Szolgáltató Rendszerrel, ezen belül a Pest
megyei könyvtárellátóval (2000 Szentendre, Pátriárka u. 7.) szerződést kössön az
önkormányzat.

12
Az önkormányzat a könyvtár helységét biztosítja és az internetes hozzáfért, valamint egy fő
könyvtárost.
A Képviselő-testület elfogadta, hogy a nyilvános könyvtári listáról községi könyvtárunkat
töröljék.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Gábor polgármester
Végrehajtásban közreműködik: pénzügy
Egyebek: - Önkormányzatok szociális tűzifa vásárláshoz kapcsolódó támogatás
igénylése
Bognár Józsefné: A 46/2014. (IX.25.) BM rendelet alapján a települési önkormányzatok
szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra nyújthat be igényt,
a Magyar Kincstár felé. (MÁK).
A település jogosult a támogatásra, mivel lakásfenntartási támogatásban több lakos is
részesül, ezért a támogatás igénybevételéhez szükséges helyi rendeletben szabályozni az
igényléseket.
Tóth Gábor: Megköszönte a tájékoztatást és felkérte a testület tagjait, hogy fogadják el a
rendelet tervezetet, majd az összegről szóló határozatot.
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal megalkotta a 7/2014.
(X.02.) számú önkormányzati rendeletet a szociális célú tűzifa juttatásáról
7/2014. (X.02.)
önkormányzati rendelet
a szociális célú tűzifa juttatásáról
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben kapott felhatalmazás alapján, az 46/2014. (IX.25.)
sz. BM rendelet 2. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1.

§

(1) A rendelet hatálya Bag Nagyközség közigazgatási területére terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya Bag közigazgatási területén élő a szociális igazgatásról és
a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 3. § (1) – (3) bekezdésében
meghatározott személyekre terjed ki.
2.

§

(1) Bag Nagyközség Önkormányzata térítésmenetesen tűzifát biztosít azon szociálisan
rászoruló személynek, aki Bag községben bejelentett állandó lakóhelyén, vagy
tartózkodási helyén életvitelszerűen él és az e rendeletben meghatározott egyéb
feltételeknek megfelel.
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3.

§

Térítésmentesen szociális célú tűzifára jogosult az alábbi feltételek egyidejű fennállása estén
az a kérelmező, aki:
a.) a szociális célú tűzifa igénylésére vonatkozó kérelmét az e rendeletben
meghatározottak szerint határidőben benyújtja a Bag Nagyközség Önkormányzathoz
b.) akinek a háztartásában együtt élő személyek egy főre jutó jövedelme nem haladja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyszemélyes
háztartás (egyedül élő) esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
250 %-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona és
c.) fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik
4.

§

(1) A szociális célú tűzifa igénylésére irányuló kérelmeket az e rendelet mellékletében
meghatározottak szerint az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell
benyújtani.
5.

§

(1) A benyújtott kérelmek elbírálásáról Bag Nagyközség Önkormányzat Szociális és
Egészségügyi Bizottság a benyújtási határidőt követő ülésén egyedi határozattal dönt,
természetbeni átmeneti segély címén.
(2) A szociális célú tűzifa igénylésére irányuló kérelmek elbírálásánál előnyben kell
részesíteni azt a kérelmezőt, aki az alábbi körülmények közül valamely feltételnek
megfelel:
a) egyedülálló nyugdíjas/vagy időkorúak járadékában részesülő
b) gyermekét egyedül nevelő
c) három vagy többgyermekes család
d) a családban tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos családtag él
e) aktív korú munkanélküli
f) lakásfenntartási támogatásban részesül
6.

§

A jogosultság és a kérelemben foglaltak valódiságának ellenőrzésére az eljárás során
környezettanulmány végezhető.
7.

§

Amennyiben a jogosult az e rendelet alapján biztosított tűzifát értékesíti, vagy utólag
megállapításra kerül, hogy azt nem az arra jogosult igényelte és kapta, a támogatott köteles az
ingyenesen biztosított keménylombos tűzifa 14.000,-Ft/erdei m3 + ÁFA díjjal, lágylombos fa
esetében 7.500.- Ft/erdei m3+ÁFA díjjal számolt arányos költségének visszafizetésére.
8.
E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

§
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Tóth Gábor: Felkérte a testület tagjait, hogy a szociális fa támogatásának igény
benyújtásához fogadják el a 168 erdei köbméter mennyiséget és az ehhez tartozó 1.000 Ft +
ÁFA szállítási díj megfizetését vállalja az önkormányzat önrészként, melynek összeget:
213.360.- Ft, ezért az önkormányzat ellenszolgáltatást nem kérhet.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
46/2014. (X.02.) 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 46/2014. (IX.25.) 2 § (1) BM rendelet alapján az önkormányzatok szociális célú tűzifa
vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra igényt nyújt be 168 erdei köbméter
mennyiségre.
A kormányrendelet értelmében köbméterenként 1.000.- Ft + ÁFA szállítási díj megfizetését
vállalja önrészként, melynek összege: 213.360.- Ft, valamint a részesülőtől ellenszolgáltatást
nem kér.
Az önrészt a 2014. évi költségvetéséből biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Gábor polgármester
Végrehajtásban közreműködik: pénzügy
Tóth Gábor: Szeretné a jegyzőnő munkáját megköszönni és 100.000 foirnt nettó jutalmat
javasol a testület felé elfogadásra.
Dr. Balatoni Gyöngyi: Támogatja a polgármester javaslatát.
Antal Istvánné: Szintén támogatja a polgármester javaslatát.
Tóth Gábor: Megköszönte a jegyzőnő munkáját és felkérte a jelenlévőket, hogy hozzák meg
döntésüket.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
47/2014. (X.02.) 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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A Képviselő-testület nettó 100.000 Ft, azaz egyszázezer forint jutalmat ad Bognár Józsefné
mb. jegyzőnek, mellyel megköszönik a településért végzett munkáját.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Gábor polgármester
Végrehajtásban közreműködik: pénzügy
Tóth Gábor: A költségvetés tárgyalásakor megkérte a pénzügyi dolgozókat, hogy tételesen
hozzák be a testületi ülés végére, mely most a testület előtt van. Felkérte a képviselőket, hogy
döntsenek ebben az ügyben, mert nem szeretné, ha a későbbiek folyamán ezért vád érné, hogy
testületi döntés nem született rá.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
48/2014. (X.02.) 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 elfogadta a költségvetés tárgyalásakor a polgármester tájékoztatása
alapján a beruházásnál plusz munkák (pályázati támogatáson felüli) kifizetését.
Virág dekoráció
50 db. Bronz érem művelődési ház felújítása alkalmából
5 db ezüst érem művelődési ház felújítása alkalmából
acél, broncz érem tervezés
németkő művelődési házba
művelődési házban építési munkák szerződés szerint
művelődési házhoz anyagok csatorna, csőbilincs, stb.
művelődési házhoz anyagok
művelődési házhoz anyagok
művelődési házhoz anyagok
művelődési házhoz anyagok
elektromos előkészületek a pályázat előkészületeihez
pályázathoz projekt táblák
Összesen:

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Gábor polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző, pénzügy

28.200.- Ft
282.575.- Ft
135.255.- Ft
495.300.- Ft
101.750.- Ft
97.790.- Ft
27.432.- Ft
18.051.- Ft
152.292.- Ft
52.327.- Ft
55.780.- Ft
3.499.999.- Ft
108.331.- Ft
5.055.082.- Ft
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Dr. Balatoni Gyöngyi: Szót kért a napirendi pontok tárgyalása után és javasolta, hogy a
polgármesternek adományozzanak ezüst plakettet a beruházás során végzett munkája
megköszönéséért.
A Képviselő-testület egyhangúlag támogatta az alpolgármester javaslatát.
Mivel nem volt több napirendi pont és hozzászólás a polgármester megköszönte a testület
tagjainak a 2010 – 2014 évben végzett munkájukat és emlékplakett adott a jelenlévő
képviselőknek és bizottsági tagoknak, majd ezután az ülést bezárta.

-k.m.f.-

Tóth Gábor
polgármester

Bognár Józsefné
mb. jegyző

