Kisbágyon Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
10. számú nyílt ülés
JEGYZŐKÖNYVE
Készült: Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. augusztus 29-én
megtartott nyilvános testületi üléséről
N a p i r e n d:
1./ Kérelem az önkormányzati tulajdonú Kisbágyon Belterület 89. hrsz. megvásárlására
Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester
48/2018.(VIII.29.) határozat
2./ Javaslat támogatási igény benyújtására a települési önkormányzatok szociális célú
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra 49/2018.(VIII.29.) határozat
Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester
3./ Ravatalozó felújítás pótmunkái
Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester

50/2018.(VIII.29.) határozat

4./ Egyebek
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Kisbágyon Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
10. számú nyílt ülés
JEGYZŐKÖNYVE
Készült: Kisbágyon Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. augusztus 29-én
megtartott nyilvános testületi üléséről
Testületi ülés helye: Községháza
Kisbágyon, Szabadság út 21.
Jelen vannak: Nagy Attiláné polgármester, Zachar Tibor alpolgármester, Jancsó Mónika,
Mérészné Holecz Mária, Pogány Károly önkormányzati képviselők
Tanácskozási joggal: dr. Tóth Gabriella jegyző
Az ülésen megjelent: Duhonyi Zsolt, Duhonyiné Pernye Renáta
Jegyzőkönyvvezető: Varga Anita ügyintéző
Nagy Attiláné polgármester megállapítja, hogy az 5 fős testületből 5 fő jelen van, az ülés
határozatképes, a nyilvános ülést megnyitja.
Nagy Attiláné polgármester: A testületi ülésen megjelent Duhonyi Zsolt és Duhonyiné Pernye
Renáta kérelmezők, ezért javaslom első napirendkét az önkormányzati tulajdonú Kisbágyon
Belterület 89. hrsz. megvásárlására benyújtott kérelem tárgyalását.
A képviselő-testület a nyilvános ülés napirendjére tett javaslatot elfogadja, így az ülés
napirendje a következő:
N a p i r e n d:
1./ Kérelem az önkormányzati tulajdonú Kisbágyon Belterület 89. hrsz. megvásárlására
2./Javaslat támogatási igény benyújtására a települési önkormányzatok szociális célú
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra
3./ Ravatalozó felújítás pótmunkái
4./ Egyebek
I. NAPIREND:
Kérelem az önkormányzati tulajdonú Kisbágyon Belterület 89. hrsz. megvásárlására
(kérelem a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Nagy Attiláné képviselő: Kérelem érkezett Duhonyi Zsolték részéről a 89. hrsz-ú belterületi
ingatlan megvételére.
Mérészné Holecz Mária képviselő: Milyen nagyságú az a terület?
Nagy Attiláné polgármester: 1,8 ha nagyságú a terület.
Zachar Tibor alpolgármester: A terület megvásárlása után mi lenne a cél, milyen tervek
vannak?
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dr. Tóth Gabriella jegyző: Vagyonrendeletünk alapján értékbecslést kell készíttetnünk, most
csak a képviselő-testület szándékot fejezhet ki arra vonatkozóan, hogy akar-e foglalkozni az
eladással vagy pedig nem. A kérdés pont azért merült fel a kérelmezők felé, hogy mi lenne a
cél, mert nagyban befolyásolja a képviselő-testület döntését az, hogy azon a területen mi lesz,
ott milyen tevékenységet szeretnének folytatni.
Jancsó Mónika képviselő: A lakosság szemszögéből is kell néznünk, hogy mit
engedélyezzünk.
Duhonyi Zsolt kérelmező: Mindenképpen szeretnénk kitakarítani a területet. Állattartást
tervezünk, de nagyon szolidan, mi is ott lakunk.
Duhonyiné Pernye Renáta kérelmező: Arra gondoltunk, ha kitakarítanánk, utána az állatok
tisztán tudnák tartani, mert az egy nagyon nagy terület.
Nagy Attiláné polgármester: Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy mi a vélemény,
kérjünk fel értékbecslőt a terület értékének meghatározására? Annak ismeretében a kérelmezők
is tudnak dönteni, hogy a vételi szándékot fenntartják-e.
A képviselők részéről további kérdés, észrevétel nem hangzott el, a polgármester szavazásra
bocsátja a javaslat elfogadását.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül, egyhangúlag
elfogadja a javaslatot és az alábbi határozatot hozza:
48/2018.(VIII.29.) Képviselő-testületi határozat
Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete nem zárkózik el az
önkormányzati tulajdonú Kisbágyon belterület 89. hrsz-ú ingatlan értékesítésétől.
A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a
fenti hrsz-ú ingatlan értékbecslése elkészíttetésére.
Felelős: Nagy Attiláné polgármester
Határidő: értelemszerűen
II. NAPIREND:
Javaslat támogatási igény benyújtására a települési önkormányzatok szociális célú
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra
(előterjesztés, határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Nagy Attiláné polgármester: Idei évben is 24 m2 tűzifa támogatására javaslom benyújtani a
támogatási igényt. Előző években is elegendő volt ez a mennyiség.
A képviselők részéről kérdés, észrevétel nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátja a
javaslat elfogadását.
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül, egyhangúlag
elfogadja a javaslatot és az alábbi határozatot hozza:
49/2018.(VIII.29.) Képviselő-testületi határozat
Kisbágyon Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatási igény nyújt be a
települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó
kiegészítő támogatásra.
A támogatási igényt 24 m3 tűzifa támogatására nyújtja be, melynek önrészét 24.000 Ft
+ Áfa, azaz 30.480 forint összeggel és annak szállítási költségét az Önkormányzat
vállalja, és a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási igény benyújtására.
Felelős: Nagy Attiláné polgármester
Határidő: 2018. augusztus 31.
III. NAPIREND:
Ravatalozó felújítás pótmunkái
(árajánlat a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Nagy Attiláné polgármester: Bohus János hozta a ravatalozó felújítás pótmunkáira
vonatkozóanaz árajánlatot. Ezekben mint látjátok azok a munkák szerepelnek, amelyekben
megállapodtunk és amelyet a műszaki ellenőrünkkel, Kovács Miklóssal is egyeztettünk. Az
árajánlat bruttó 2.260.011 Ft, de ebben benne van minden olyan egyéb kérésünk is, amelyet
szerettünk volna ha a ravatalozó felújításakor megvalósulna.
A képviselők részéről kérdés, észrevétel nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátja a
javaslat elfogadását.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül, egyhangúlag
elfogadja a javaslatot és az alábbi határozatot hozza:
50/2018.(VIII.29.) Képviselő-testületi határozat
Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete a BOHUS 2003 Kft (székhely:
1042 Budapest, Kassai út 56-58. C/I/5., ügyvezető: Bohus János) árajánlatát a
ravatalozó felújításával kapcsolatban felmerült pótmunkákra vonatkozóan bruttó
2.260.011 Ft összeggel elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester az erre vonatkozó szerződés
megkötésére.
Felelős: Nagy Attiláné polgármester
Határidő: értelemszerűen
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IV. Egyebek:
Bejelentések:
dr. Tóth Gabriella jegyző: Téli rezsicsökkentéssel kapcsolatban minden házhoz kiküldésre
került egy tájékoztató és kérelem. Akik tavasszal a rezsicsökkentés keretében
gázártámogatásban nem részesültek, azoknak lehetőség van tűzifa vagy szénigénylésként
benyújtani téli rezsicsökkentési kérelmet. A kérelmeket október 15-ig kell eljuttatni hozzánk,
nekünk ellenőrizni kell az igényeket, mert aki már részesült gázártámogatásban, az nem
jogosult, illetve az sem jogosult, akinek csak elektromos kályhája van. Valószínűleg
természetbeni támogatást fognak kapni, de erről pontosan október végéig fog a Kormány
dönteni.
A képviselők részéről bejelentés, észrevétel nem volt, Nagy Attiláné polgármester a testületi
ülést bezárja.
Kmf.

Nagy Attiláné sk
polgármester

dr. Tóth Gabriella sk
jegyző
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