Kisbágyon Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
12. számú nyílt ülés
JEGYZŐKÖNYVE

Készült: Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. szeptember 27-én
megtartott közmeghallgatással egybekötött nyilvános üléséről
N a p i r e n d:
1./ Palotási Gyermeklánc Óvoda 2016/2017. nevelési évről szóló beszámolójának
megtárgyalása, elfogadása
70/2017.(IX.27.) határozat
Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester
2./ Javaslat Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete talajterhelési díjról szóló
rendelete elfogadására
9/2017.(IX.28.) rendelet
Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester
3./ Javaslat Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete a települési támogatás és
az önkormányzat által nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. (II.13.)
önkormányzati rendelet módosítására
10/2017.(IX.28.) rendelet
Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester
4./ Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2003. (IX.30.) rendelete
Kisbágyon Község helyi építési szabályzata (HÉSZ) és szabályozási terve átfogó
felülvizsgálatára, a Települési Arculati Kézikönyv elkészítésére, valamint a településképi
rendelet megalkotására érkezett árajánlatok megtárgyalása
71/2017.(IX.27.) határozat
Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester
5./ Egyebek
a.) I. világháborús emlékmű felújítása
72/2017.(IX.27.) határozat
b.) Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit
Közhasznú Kft. felügyelőbizottsági tagjainak megválasztásáról
73/2017.(IX.27.) határozat
KÖZMEGHALLGATÁS napirendjei:
1./

2./

Tájékoztató a 2016. évi önkormányzati feladatok végrehajtásáról és a 2017. évi
feladatok, tervek ismertetése
Előterjesztő: Nagy Attiláné
polgármester
Egyebek
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Kisbágyon Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
12. számú nyílt ülés
JEGYZŐKÖNYVE
Készült: Kisbágyon Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. szeptember 27-én
megtartott közmeghallgatással egybekötött 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, Bali Veronika Katalin óvodavezető
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 meghívóban szereplő napirendtől eltérően javaslom elsőként
a Palotási Gyermeklánc Óvoda 2016/2017.
nevelési évről szóló beszámolójának
megtárgyalását, a további napirendi pontok sorrendjének változatlanul hagyása mellett.
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./ Palotási Gyermeklánc Óvoda 2016/2017. nevelési évről szóló beszámolójának
megtárgyalása, elfogadása
2./ Javaslat Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete talajterhelési díjról szóló
rendelete elfogadására
3./ Javaslat Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete a települési támogatás és
az önkormányzat által nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. (II.13.)
önkormányzati rendelet módosítására
4./ Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2003. (IX.30.) rendelete
Kisbágyon Község helyi építési szabályzata (HÉSZ) és szabályozási terve átfogó
felülvizsgálatára, a Települési Arculati Kézikönyv elkészítésére, valamint a településképi
rendelet megalkotására érkezett árajánlatok megtárgyalása
5./ Egyebek
a.) I. világháborús emlékmű felújítása
b.) Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft.
felügyelőbizottsági tagjainak megválasztásáról
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I. NAPIREND:
Palotási Gyermeklánc Óvoda 2016/2017. nevelési évről szóló beszámolójának
megtárgyalása, elfogadása
(beszámoló a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Nagy Attiláné polgármester: Alapos, mindenre kiterjedő beszámolót kaptunk. Örömmel
tájékoztatom a testület tagjait, hogy jelenleg 19 gyermek van a kisbágyoni óvodába, ez viszont
személyi erősítést igényelni fog, most azon dolgozunk, hogy valami helyettesítő vagy segítő
megoldást találjunk.
Bali Veronika Katalin óvodavezető: Jelenleg 70 beíratott gyermek jár jelenleg az
intézménybe, 19 gyermek a kisbágyoni csoportba, így valóban megoldást kell találni a
személyi kérdésre. Nagyon elgondolkodtató a megbízási szerződéssel levő alkalmazás heti 10
órában, továbbá felmerült az is, hogy fiatal óvónőt határozott időre alkalmazzunk, mivel nem
biztos, hogy mindig ilyen magas lesz a gyermeklétszám.
A képviselők részéről kérdés, észrevétel nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátja a
beszámoló elfogadását.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül, egyhangúlag
elfogadja a beszámolót és az alábbi határozatot hozza:
70/2017.(IX.27.) Képviselő-testületi határozat
Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Palotási Gyermeklánc Óvoda
2016/2017. nevelési évről szóló beszámolóját elfogadja.
II. NAPIREND:
Javaslat Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete talajterhelési díjról szóló
rendelete elfogadására
(rendelet-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Nagy Attiláné polgármester: Megkérem Jegyző Asszonyt tájékoztassa a képviselő-testületet a
talajterhelési díj rendelet megalkotásáról.
dr. Tóth Gabriella jegyző: A rendelet 2015. évi megalkotása óta számos olyan jogszabály
változott, amelyre hivatkozunk, illetőleg ami alapján az akkori rendeletünk elkészült. Egy
dolog volt igazából ami hiányzott, az, hogy a bevezető részben nem hivatkoztunk az
Alaptörvény 32. cikkének egy pontjára mint felhatalmazó jogszabályra, ezért nem lehet
módosítani a meglévő rendeletünket, hanem teljesen újat kell alkotni, úgy hogy az előzőt
hatályon kívül kell helyezni. Célellenőrzés keretében valamennyi adórendeletünket,
díjrendeletünket vizsgálta a Törvényességi Felügyeleti Osztály, ezzel kapcsolatban tettek
felhívást.
A képviselők részéről kérdés, észrevétel nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátja a
rendelet-tervezet elfogadását.
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül, egyhangúlag
elfogadja a rendelet-tervezetet.
A polgármester kihirdeti, hogy a képviselő-testület megalkotta az alábbi rendeletét:
Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2017.(IX.28.) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról
(rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva)
III. NAPIREND:
Javaslat Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete a települési támogatás és
az önkormányzat által nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló
4/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosítására
(rendelet-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Nagy Attiláné polgármester: Azért van szükség a rendelet módosítására, hogy a minimálbér
és garantált bérminimum változását követve a szociális tüzifátmint támogatási formát
biztosítani tudjuk minél több rászoruló részére.
A képviselők részéről kérdés, észrevétel nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátja a
rendelet-tervezet elfogadását.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül, egyhangúlag
elfogadja a rendelet-tervezetet.
A polgármester kihirdeti, hogy a képviselő-testület megalkotta az alábbi rendeletét:
Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2017.(IX.28.) önkormányzati rendelete
a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott szociális ellátások helyi
szabályairól szóló 4/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete módosításáról
(rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva)
IV. NAPIREND:
Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2003. (IX.30.) rendelete
Kisbágyon Község helyi építési szabályzata (HÉSZ) és szabályozási terve átfogó
felülvizsgálatára, a Települési Arculati Kézikönyv elkészítésére, valamint a településképi
rendelet megalkotására érkezett árajánlatok megtárgyalása
(ajánlatok a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Zachar Tibor alpolgármester: Mi van akkor, ha mi azt mondjuk nincs erre pénzünk?
dr. Tóth Gabriella jegyző: Van egy törvényességi felhívás, ha december 31-ig valamit nem
teszünk ez ügyben, akkor a Kormányhivatal a törvényességi felügyelet eszközeivel élhet, mert
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mulasztásban vagyunk. Négy helyre küldtünk ki árajánlatkérést, igazából teljes körű árajánlat
csak egyetlen egy érkezett, senki nem is tudja vállalni jövő évre sem a rendezési terv
felülvizsgálatát.
Nagy Attiláné polgármester: Javaslom a Völgyzugoly Műhely Területfejlesztő és Tervező
Kft. árajánlatának elfogadását.
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:
71/2017.(IX.27.) Képviselő-testületi határozat
Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kisbágyon község
településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök felülvizsgálatára és
Kisbágyon község településképi rendelet készítésére a Völgyzugoly Műhely
Területfejlesztő és Tervező Kft. (2083 Solymár, Bimbó u. 20.) árajánlatát fogadja el.
V. Egyebek:
a.) I. világháborús emlékmű felújítása
Nagy Attiláné polgármester: Az I. világháborús emlékmű felújítására kértünk három
árajánlatot, egyedül Petre Péter bujáki egyéni vállalkozó nyújtott be ajánlatot, melynek
javaslom az elfogadását.
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:
72/2017.(IX.27.) Képviselő-testületi határozat
Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Közép- és Kelet-európai
Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt KKETTTKK-CP-02
jelű pályázat megvalósítása érdekében a kisbágyoni I. világháborús emlékmű
felújításával Petre Péter egyéni vállalkozót (3047 Buják, Ady E. út 32.) bízza meg.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a vállalkozási szerződés
megkötésére.
b.) Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú
Kft. felügyelőbizottsági tagjainak megválasztásáról
(előterjesztés, határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva)
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Nagy Attiláné polgármester: A Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft-nél a felügyelő bizottsági tagok 2017. május 31-ig
voltak megbízva. Szükséges tagok megbízása három éves határozott időtartamra.
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:
73/2017.(IX.27.) Képviselő-testületi határozat
Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 Hatvan, 054/14 hrsz.)
tagja akként határoz, hogy a társaság soron következő taggyűlésén támogatja Rodek
Antal 3000 Hatvan, Horváth Mihály út 23. 2/8. szám alatti lakos, Sándor Sándor 5126
Jászfényszaru, Honvéd utca 25. szám alatti lakos és Dr. Szalai László 3024 Lőrinci,
Vörösmajori u. 47. szám alatti lakos felügyelőbizottsági taggá történő megválasztását
a társaság e tárgyban tartandó taggyűlése napjától számított 3 éves határozott
időtartamra akként, hogy a felügyelőbizottsági tagok tisztségüket ingyenesen,
ellenszolgáltatás nélkül látják el.
Kisbágyon Község Önkormányzata felhatalmazza Kisbágyon Község Polgármesterét,
hogy a soron következő taggyűlésen Kisbágyon Község Önkormányzata tagot
képviselje, helyette és nevében tagsági jogokat Kisbágyon Község Önkormányzata
jelen képviselő-testületi határozatában foglaltaknak megfelelően gyakorolja.
Határidő: A kft. soron következő taggyűlésen
Felelős: Nagy Attiláné Kisbágyon Község Polgármestere

SZÜNET
A képviselő-testület munkáját KÖZMEGHALLGATÁS keretében folytatja az alábbi
napirenddel:
Napirendek:
1./
Tájékoztató a 2016. évi önkormányzati feladatok végrehajtásáról és a 2017. évi
feladatok, tervek ismertetése
2./
Egyebek
I.NAPIREND:
Tájékoztató a 2016. évi önkormányzati feladatok végrehajtásáról és a 2017. évi feladatok,
tervek ismertetése
(tájékoztató a jegyzőkönyvhöz csatolva)
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Hozzászólások, kérdések:
Gyurik László állampolgár: Felújításra került az orvosi rendelő, itt áll kihasználatlanul.
Hétvégi viszonylatban meg lehete oldani, hogy itt is legyen egy órában orvosi ügyelet, nem
kellene elmenni Héhalomba az embereknek, hanem itt helyben korszerű rendelőben el lehetne
látni őket.
Nagy Attiláné polgármester: Ez nem megoldható, Héhalomban van az ügyeleti ellátás, más
településekről is oda mennek a betegek, ha olyan betegségről van szó, akkor házhoz kijön az
orvos.
Ujmor Krisztián állampolgár: Ez év júniusában az Országos Polgárőr Szövetség hirdetett egy
országos kampányt, hogy a polgárőrök segítsenek a településeken fűnyírásban. Én jelentkeztem
az önkormányzatnál, hogy szívesen segítek, nem kaptam visszajelzést.
Nagy Attiláné polgármester: Igen beszéltünk erről és jeleztem, hogy szívesen vesszük a
segítséget.
Ujmor Krisztián állampolgár: A településen a közvilágítás nem megfelelő, én jeleztem az
ÉMÁSZ felé, azt a választ kaptam, hogy az önkormányzatnak kell jelezni.
Nagy Attiláné polgármester: Magánszemélyként is be lehet jelenteni a közvilágítási
problémát az ÉMÁSZ felé, de mi is jelezni fogjuk.
Kovács János állampolgár: A Kossuth út 26. szám alatti ingatlan tulajdonosa elköltözött, üres
az ingatlan, nagyon elhanyagolt az udvar, és az épület is, elszaporodtak a patkányok.
dr. Tóth Gabriella jegyző: 38 ingatlan tulajdonosa került felszólításra a településen, illetve
határozattal az ingatlan rendbetételére kötelezésre. Sajnos nagyon sok olyan van, ami a
lakcímnyilvántartásba bejegyzett lakcímekről visszajön, ha azon kívül nincs más bejelentett
lakcíme, tartózkodási helye még a levelet sem tudjuk hová küldeni. Több, mint 10 ingatlannak
nincsenek meg a tulajdonosai, amelyek rendkívül elhanyagoltak, romos állapotban vannak,
gazosak.
Gyurik László állampolgár: A Táncsics úton a gazos területet kitakarítottuk, amikor az
önkormányzatnál dolgoztam, most nincs rá pénz és ember sem, most az a terület sokkal
rosszabb állapotban van,
Zachar Tibor alpolgármester: Elhangzott itt, hogy ember az lenne, többször meg volt
hirdetve a falu takarítás, 5-6 ember van mindig csak jelen, akkor ne mondjuk azt, hogy lenne
ember.
Az állampolgárok részéről további kérdés, észrevétel nem hangzott el, a polgármester
megköszöni a részvételt, a közmeghallgatást bezárja.
Kmf.
Nagy Attiláné sk
polgármester

dr. Tóth Gabriella sk
jegyző
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