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Kisbágyon Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

 

14. számú nyílt ülés 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 
 

 

 
Készült:  Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. november 27-én 
     megtartott nyilvános üléséről 
 
 
N a p i r e n d:  
 
1./  Javaslat Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi népszavazás  
      kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló önkormányzati rendelete  
      elfogadására             11/2017.(XI.28.) rendelet 
       Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester 
 
2./ Javaslat Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének a magánszemélyek  
     kommunális adójáról szóló 11/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete módosítására 
       Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester         12/2017.(XI.28.) rendelet 
 
3./ Javaslat a Palotási Mikrotérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás társulási  
     megállapodása módosítására                   82/2017.(XI.27.) határozat 
       Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester 
 
4./ Javaslat a Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központtal fogorvosi ügyeleti  
      ellátás biztosítására megkötött feladatellátási szerződés felmondására 
       Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester      83/2017.(XI.27.) határozat 
 
5./ Javaslat a Héhalom Önkéntes Tűzoltó Egyesület működésének támogatására 
       Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester      84/2017.(XI.27.) határozat 
 
6./ Egyebek 

a.) Javaslat praxisjog gyakorlásához történő hozzájárulásra és fogorvosi feladatellátási 
szerződés megkötésére a fogorvosi alapellátás biztosítása érdekében 

                                                                  85/2017.(XI.27.) határozat 
b.) Héhalom és társult települések szennyvízrendszer megállapodásai 

   86/2017.(XI.27.) határozat 
            87/2017.(XI.27.) határozat 

   88/2017.(XI.27.) határozat 
c.) Települési Arculati Kézikönyv elkészítéséhez főépítészi feladatokra megbízás 

                       89/2017.(XI.27.) határozat 
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Kisbágyon Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

 
14. számú nyílt ülés 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 

 
Készült:  Kisbágyon Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. november 27-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 
Jegyzőkönyvvezető: Varga Anita ügyintéző 
 
Nagy Attiláné polgármester megállapítja, hogy az 5 fős testületből 5 fő jelen van, az ülés 
határozatképes, a nyilvános ülést megnyitja. 
 
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./ Javaslat Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi népszavazás 
kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló önkormányzati rendelete 
elfogadására 
2./ Javaslat Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének a magánszemélyek 
kommunális adójáról szóló 11/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete módosítására 
3./ Javaslat a Palotási Mikrotérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás társulási 
megállapodása módosítására 
4./ Javaslat a Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központtal fogorvosi ügyeleti 
ellátás biztosítására megkötött feladatellátási szerződés felmondására 
5./ Javaslat a Héhalom Önkéntes Tűzoltó Egyesület működésének támogatására 
6./ Egyebek 
a.) Javaslat praxisjog gyakorlásához történő hozzájárulásra és fogorvosi feladatellátási 
szerződés megkötésére a fogorvosi alapellátás biztosítása érdekében 
b.) Héhalom és társult települések szennyvízrendszer megállapodásai 
c.) Települési Arculati Kézikönyv elkészítéséhez főépítészi feladatokra megbízás 

         
 
I. NAPIREND: 
 
Javaslat Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi népszavazás 
kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló önkormányzati rendelete 

elfogadására 
(rendelet-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
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Nagy Attiláné polgármester: A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges 
választópolgárok számáról az SZMSZ-ünk rendelkezett, ezt a Törvényességi Felügyeleti 
Osztály szakmai iránymutatásában kifogásolta és kérte, hogy alkossunk erről  önálló rendeletet. 
A rendelet-tervezet szerint a településen a lakosság 20%-a kezdeményezheti helyi 
népszavazást. 
 
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 
 

11/2017.(XI. 28.) önkormányzati rendelete 
 

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról 
 (rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

 
 
II. NAPIREND: 
 

Javaslat Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének a magánszemélyek 
kommunális adójáról szóló 11/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete módosítására 

(rendelet-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 
Nagy Attiláné polgármester: Többször beszéltünk már arról, hogy a kommunális adó mértéke 
már évek óta nem változott. Megkérdeztük a környező településeket, nálunk a legalacsonyabb 
a kommunális adó.  
 
dr. Tóth Gabriella jegyző: Igazából még inflációt el sem érő emelést javaslunk, 
összességében 13 év alatt 25%-os emelés összességében nem sok. Talán lehet, hogy már éppen 
ideje módosítani, főleg, hogy közmeghallgatáson is feljött az a gondolat, hogy vegyen traktort 
az önkormányzat vagy miért nem vágatja vállalkozóval a füvet,a lakosok számtalan feladat 
ellátását elvárják az önkormányzattól, de ehhez bevétel is szükséges. Javaslom ezt a mértékű 
emelést és bízom benne, hogy ismét nem kell több évig hozzányúlni.  
 
Mérészné Holecz Mária képviselő: Én nem ezen a véleményen vagyok. Ha azt nézzük, hogy 
a településen mennyi olyan ingatlan van, ami után semmit nem fizetnek, akkor a 2.000.-Ft 
emelésből maximum 300.000.-Ft lenne. Igaz, hogy több éve nem volt emelés, de mindig azt 
hallottam, hogy van elég pénzünk, az a 300.000.-Ft hiányzik nekünk? Az is igaz, hogy az 
emberek mindent elvárnak, de azt tudatosítani kellett volna bennük, hogy ebből a pénzből mit 
csináltunk. 
 
dr. Tóth Gabriella jegyző: Ez valóban csak 300.000.-Ft évente, de azalatt a 10 év alatt amíg 
nem volt emelve már 3 millió forint lenne, amiből már egy fejlesztés megvalósítható. Azt 
tartom elhibázottnak, hogy ennyi évig nem volt hozzányúlva, meg inflációkövetés szintjén 
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sem. Ha azt nézzük, most 5 év alatt visszajön ebből az összegből a kistraktor ára, amivel a 
zöldterületek a lakosság kérésének megfelelően karbantarthatóak. 
 
Pogány Károly képviselő: Az emelés az sosem jön jól, nincs olyan időpont, amikor egy 
emelés jól hangzik. Itt nekünk kellene úgy felvezetni, hogy alakosság ezért kap valamit. 
 
Jancsó Mónika képviselő: A közvilágítás éves szinten 2 millió forint, 1,2 millió forint jön be 
a kommunális adóból, akkor most miről beszélünk? 
 
A képviselők részéről kérdés, észrevétel nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátja a 
rendelet-tervezet elfogadását. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal elfogadja a rendelet-tervezetet. 
 
A polgármester kihirdeti, hogy a képviselő-testület megalkotta az alábbi rendeletét: 
 

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

12/2017.(XI. 28.) önkormányzati rendelete 
 
a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 11/2013. (IX.29.) önkormányzati rendelete 

módosításáról 
 (rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

 
 
III. NAPIREND: 
 

Javaslat a Palotási Mikrotérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás társulási 
megállapodása módosítására 

(előterjesztés, határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 
Nagy Attiláné polgármester: Azért volt szükség a módosításra, mert a Palotás, Szabadság út 
26. szám alatti ingatlanba, a régi Védőnői Szolgálat helyére költözött a Gyermekjóléti és 
Családsegítő Szolgáltatónak az ügyfélfogadó irodája. A területi irodák között ez nem szerepelt 
és hogy hivatalosan is ott működhessen, ezt a módosítást a Társulási Megállapodásban és a 
törzskönyvben is rendezni kell. 
 
A képviselők részéről kérdés, észrevétel nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátja a 
módosítás elfogadását. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül, egyhangúlag 
elfogadja a módosítási javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 
 

82/2017.(XI.27.) Képviselő-testületi határozat 
 
Kisbágyon Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Palotási Mikrotérségi 
Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás társulási megállapodása módosítását és az 
egységes szerkezetbe foglalt megállapodást a törzskönyvi bejegyzés napjával történő 
hatályba lépéssel jóváhagyja.  
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Ezzel egyidejűleg a 2016. március 16-án kelt egységes szerkezetű társulási  
megállapodást  hatályon kívül helyezi. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított és az egységes 
szerkezetű társulási megállapodás aláírására. 
A Társulási Tanács elnökét felkéri a társulási megállapodás módosításának törzskönyvi 
nyilvántartásban történő átvezetésének megkérésére. 
 
Határidő: soron kívül - a tagönkormányzatok egybehangzó döntését követően 
Felelős: Nagy Attiláné polgármester, Szabó Mihály társulási tanács elnöke 

 
 
 
IV. NAPIREND: 
 

Javaslat a Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központtal fogorvosi ügyeleti 
ellátás biztosítására megkötött feladatellátási szerződés felmondására 

(előterjesztés, határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 
dr. Tóth Gabriella jegyző: Ez év július 1-től Salgótarjánnal voltunk szerződésben, ezt 
követően Kartallal megkötöttük a szerződést, ezért most a Salgótarjánnal megkötött 
feladatellátási szerződést fel kell mondanunk december 31. napjával. Egyrészt azért, hogy két 
helyre ne kelljen hozzájárulást fizetni, másrészt mert közelebb van a kartali ügyelet. 
 
Mérészné Holecz Mária képviselő: Mikortól él a kartali szerződés? 
 
dr. Tóth Gabriella jegyző: November 1-től él a szerződés. 
 
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: 
 

83/2017.(XI.27.) Képviselő-testületi határozat 
 

Kisbágyon Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 2017. 
december 31. napjával a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulásából kilép 
és a 2017. június 27. napján a Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális 
Központjával megkötött feladatellátási szerződést is 2017. december 31. napjával 
felmondja.  

 
Felelős: Nagy Attiláné polgármester 
Határidő: értelemszerűen 

 
 
V. NAPIREND: 
 

Javaslat a Héhalom Önkéntes Tűzoltó Egyesület működésének támogatására 
(előterjesztés, határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
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Nagy Attiláné polgármester: Héhalom Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatási kérelmét 
Héhalom Község Polgármestere küldte az egyesület nevében. Az egyesület működtetéséhez 
szeretnének hozzájárulást kérni, a tavalyi év tavaszán történt az egyesület bejegyzése, ezért 
kérik a működési támogatást, melyet 10.-Ft/hó/lakos összegben határoztak meg, hogy a 
gépjárművet fenn tudják tartani, az eszközöket pótolni tudják. 
 
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: 
 

84/2017.(XI.27.) Képviselő-testületi határozat 
 

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete mint a Héhalom Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület vonulási területéhez tartozó önkormányzat 2017. május 1-jétől havi 
10 Ft/fő hozzájárulást biztosít a Héhalom Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére, melyet  
tárgyévre 15 napon belül, majd évente a negyedév első hónapjának 15. napjáig átutal a 
Héhalom Önkéntes Tűzoltó Egyesület  Sajóvölgye Takarékszövetkezetnél vezetett 
55400022-16951156 számú bankszámlaszámára. 

 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Nagy Attiláné polgármester 

 
 
 
VI. Egyebek: 
 
a.) Javaslat praxisjog gyakorlásához történő hozzájárulásra és fogorvosi feladatellátási 
szerződés megkötésére a fogorvosi alapellátás biztosítása érdekében 
(előterjesztés, határozati javalat a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 
Nagy Attiláné polgármester: Dr. Gál József fogszakorvos, azzal a kérelemmel fordult az 
önkormányzatokhoz, hogy most már nem helyettesként szeretné ellátni a héhalmi fogorvosi 
körzetet, hanem szeretne a praxisra pályázni. Szeretné, ha a feladatellátási szerződés 6 évre 
megkötésre kerülne, a továbbiakban feladatellátási szerződés alapján a DentoGál Kft látná el a 
héhalmi fogorvosi körzet településeit, amelyhez kéri a képviselő-testületek felhatalmazását, 
mert a megkötött feladatellátási szerződés szükséges ahhoz, hogy ő a praxisra pályázhasson. 
 
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: 
 

85/2017.(XI.27.) Képviselő-testületi határozat 

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete dr. Gál József Miklós egyéni 
vállalkozó fogszakorvossal feladat-ellátási szerződést köt  6 év határozott időtartamra, 
vegyes fogorvosi ellátás alapellátási feladatainak ellátására. A Képviselő-testület 
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hozzájárul, hogy dr. Gál József Miklós egyéni vállalkozó fogszakorvos a Nemzeti 
Egészségbiztosítási Alapkezelővel/Nógrád Megyei Kormányhivatal 
Társadalombiztosítási Főosztályával finanszírozási szerződést kössön. A fogorvosi 
tevékenységet dr. Gál József Miklós személyesen látja el. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Nagy Attiláné polgármester 

 
b.) Héhalom és társult települések szennyvízrendszer megállapodásai 
 
dr. Tóth Gabriella jegyző: Új üzemeltetési szerződést kell kötnie az öt önkormányzatnak. 
Héhalom, Egyházasdengeleg, Palotás, Kisbágyon és Szirák köt egy megállapodást, amelyben 
Héhalom Község Önkormányzatát  mint gesztort hatalmazza fel, hogy az öt önkormányzat 
képviseletében eljárjon a szennyvízrendszer vonatkozásában. Ez azért szükséges, mert az 
energia hivatal kérte, hogy egy önkormányzat legyen jogosult eljárni és valószínűleg a 
tisztítóműre tekintettel ők Héhalmot jelölték ki mint gesztor önkormányzatot. Új bérleti 
üzemeltetési szerződést kell kötünk közműrendszerenként, ugyanis a Dél-Nógrádi Vízmű Kft. 
az üzemeltetési szerződésből kikerülne, a szerződés közvetlenül az ÉRV-vel kerülne 
megkötésre. Ahhoz, hogy az ÉRV-vel megköthessük a szerződést, engedményezési 
megállapodást is kötni szükséges, 2018. január 1-től minden használati díjat és 
szennyvízrendszerre vonatkozó bérleti díjat a Dél-Nógrádi Vízmű Kft-re engedménynénk és 
minden egyéb bevételt is, amit az üzemeltetőtől kapott. 
 
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: 
 

86/2017.(XI.27.) Képviselő-testületi határozat 
 

Kisbágyon Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Héhalom 
Község Önkormányzata, Egyházasdengeleg Község Önkormányzata, Palotás Község 
Önkormányzata, Kisbágyon Község Önkormányzata és Szirák Község Önkormányzata 
között létrejövő megállapodást a Héhalom és társult települések szennyvíz-rendszerére 
vonatkozóan, amellyel az önkormányzatok a szennyvíz-közmű rendszerre vonatkozóan 
Héhalom Község Önkormányzatát jelölik ki az üzemeltetéssel összefüggő jogok 
érvényesítése és a kötelezettségek teljesítése céljából mint képviseletükben eljáró 
Ellátásért felelőst. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás megkötésére. 
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Nagy Attiláné polgármester 

 
 
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: 
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87/2017.(XI.27.) Képviselő-testületi határozat 

 
Kisbágyon Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ÉRV 
Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt-vel szennyvíz-közmű szolgáltatásra 
vonatkozóan kötendő bérleti üzemeltetési szerződést elfogadja és felhatalmazza a 
polgármestert a bérleti üzemeltetési szerződés aláírására. 
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Nagy Attiláné polgármester 

 
 
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: 
 
 

88/2017.(XI.27.) Képviselő-testületi határozat 
 

Kisbágyon Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dél-Nógrádi Vízmű Kft-
vel (3060 Pásztó, Csillag tér 21.) mint kedvezményezettel és az ÉRV 
Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt-vel mint Üzemeltetővel kötendő 
engedményezési megállapodást elfogadja, amely értelmében 2018. január 1. napjától 
minden az önkormányzatot megillető, Üzemeltetőtől kapott használati díjat és az ivóvíz 
rendszerre vonatkozó bérleti díjat, valamint bevételt a Dél-Nógrádi Vízmű Kft-re 
engedményez. 

 
 
c.) Települési Arculati Kézikönyv elkészítéséhez főépítészi feladatokra megbízás 
 
 
Nagy Attiláné polgármester: Nagyon nehéz volt főépítészt találni, Kovács Miklós vállalta a 
feladatok elvégzését, javaslom a megbízását. 
 
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: 
 
 

89/2017.(XI.27.) Képviselő-testületi határozat 
 

Kisbágyon Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Települési Arculati 
Kézikönyv elkészítéséhez a főépítészi feladatok elvégzésével Kovács Miklós tervezőt 
(Kovaterv Kft) megbízza. 
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Bejelentések: 
 
Nagy Attiláné polgármester: Szociális tüzifára vonatkozóan december 1-től lehet a 
kérelmeket benyújtani december 15-ig. 
- A Tálalókonyha felújítására benyújtott pályázatra hiánypótlási felhívást kaptunk, melynek 
benyújtási határideje november 29. 
- A Kisbágyoni hírmondóba szeretném, ha a pályázatokról is lenne tájékoztatás és a 
Polgárőrség is írna cikket. 
 
dr. Tóth Gabriella jegyző: Január 1-től a Közös Hivatalból Kiss Olga igazgatási-adóügyi 
ügyintéző távozik, ezért egy álláshely megüresedik. Az állás kiírásra kerül, a pályázatok 
benyújtási határideje december 18. 
 
 
A képviselők részéről bejelentés, észrevétel nem volt, Nagy Attiláné polgármester a testületi 
ülést bezárja. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
                 Nagy Attiláné  sk                                     dr. Tóth Gabriella sk 
                  polgármester                                                                jegyző 


