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

Készült: Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. január 31-én
megtartott nyilvános testületi üléséről
N a p i r e n d:
1./ Javaslat Kisbágyon Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet
megtárgyalására, elfogadására
1/2018.(II.1.) rendelet
Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester
2./ Javaslat a Védőnői Szolgálat 2018. évi költségvetésének megtárgyalására, elfogadására
Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester
1/2018.(I.31.) határozat
3./ Javaslat a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott szociális ellátások helyi
szabályairól szóló önkormányzati rendelet elfogadására
2/2018.(II.1.) rendelet
Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester
4./ Javaslat az avar és a kerti hulladékok nyílttéri égetéséről szóló 13/2009. (VIII.13.)
önkormányzati rendelet módosítására
3/2018.(II.1.) rendelet
Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester
5./ Javaslat köztisztaságról és a közterület használatáról szóló 9/1996. (X.24.) önkormányzati
rendelet módosítására
4/2018.(II.1.) rendelet
Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester
6./ Javaslat Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. év I. félévi
munkatervére
2/2018.(I.31.) határozat
Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester
7./ 2018. évi közbeszerzési terv megtárgyalása, elfogadása
Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester

3/2018.(I.31.) határozat

8./ Javaslat a kötelező, felső korlát nélküli betelepítési kvóta végrehajtásának és a
bevándorlásszervező irodák létrehozásának elutasítására
4/2018.(I.31.) határozat
Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester
9./ Egyebek:
a.) Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálatára ismételt törvényességi felhívás
5/2018.(I.31.) határozat
b.) Ravatalozó felújítás kivitelező kiválasztása
6/2018.(I.31.) határozat
c.) Járda felújítás kivitelező kiválasztása
7/2018.(I.31.) határozat
d.) Ravatalozó és járda felújítása - műszaki ellenőr megbízása 8/2018.(I.31.) határozat
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Kisbágyon Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2. számú nyílt ülés
JEGYZŐKÖNYVE
Készült: Kisbágyon Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. január 31-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 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet
megtárgyalására, elfogadására
2./ Javaslat a Védőnői Szolgálat 2018. évi költségvetésének megtárgyalására, elfogadására
3./ Javaslat a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott szociális ellátások helyi
szabályairól szóló önkormányzati rendelet elfogadására
4./ Javaslat az avar és a kerti hulladékok nyílttéri égetéséről szóló 13/2009. (VIII.13.)
önkormányzati rendelet módosítására
5./ Javaslat köztisztaságról és a közterület használatáról szóló 9/1996. (X.24.) önkormányzati
rendelet módosítására
6./ Javaslat Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. év I. félévi
munkatervére
7./ 2018. évi közbeszerzési terv megtárgyalása, elfogadása
8./ Javaslat a kötelező, felső korlát nélküli betelepítési kvóta végrehajtásának és a
bevándorlásszervező irodák létrehozásának elutasítására
9./ Egyebek
a.) Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálatára ismételt törvényességi felhívás
b.) Ravatalozó felújítás kivitelező kiválasztása
c.) Járda felújítás kivitelező kiválasztása
d.) Ravatalozó és járda felújítása - műszaki ellenőr megbízása
I.NAPIREND:
Javaslat Kisbágyon Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet
megtárgyalására, elfogadására
(rendelet-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva)
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Nagy Attiláné polgármester: A költségvetésben a finanszírozási oldalon túl sok változás
nem történt, egy picit szűkítették a szociális keretünket. Igazából a működési feltételek
azonosak, mint a 2017-es évben, pénzmaradványunk is volt, jól gazdálkodtunk a tavalyi
évben. 2018. évre egy takarékos, de a működést biztosító költségvetés-tervezetet állítottunk
össze.
dr. Tóth Gabriella jegyző: Elkészültünk a Közös Hivatal költségvetésével is, amelyhez
végül egyik önkormányzatnak sem kell hozzájárulnia. Az Óvoda költségvetése is elkészült,
amely szerint Kisbágyont előreláthatólag hozzájárulási kötelezettség a 2018-as évben nem
fogja terhelni, a jelenlegi gyermeklétszámnak köszönhetően, úgy kalkulálva sem, hogy ősztől
még egy óvónőt alkalmazásra kerülne a kisbágyoni telephely óvodában. A családsegítő
társulásnak pedig a mai napon fogadta el a költségvetését a Társulási Tanács, abban úgy
szerepel, hogy emelték a finanszírozást, így ott sem terheli hozzájárulás az önkormányzatot.
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
1/2018.(II.1.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
(rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva)
II. NAPIREND:
Javaslat a Védőnői Szolgálat 2018. évi költségvetésének megtárgyalására, elfogadására
(előterjesztés, határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Nagy Attiláné polgármester: A Védőnői Szolgálat esetében is szerencsések vagyunk, A 2018.
évi Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő támogatás a védőnői szolgálat kiadásait fedezik.
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:
1/2018.(I.31.) Képviselő-testületi határozat
Palotás és Kisbágyon Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei a 2014.
február 14-én megkötött feladat ellátási szerződés alapján a közös fenntartású Védőnői
Szolgálat 2018. évi költségvetését megtárgyalták.
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Palotás Község Önkormányzata a védőnői szolgálat költségvetését Palotás Község
Önkormányzata éves költségvetésében megtervezi a szolgálat 2018. évi bevételét
4.399.000 forinttal, kiadásait 4.399.000 forinttal.
A 2018. évi Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (továbbiakban NEAK) támogatás
a védőnői szolgálat kiadásait fedezik.
Az előirányzat szintjén Kisbágyon Község Önkormányzatát megillető 172.000 forint
többlet NEAK támogatás a 2018. évi elszámoláskor kerül rendezésre.
Határidő: 2018. február 15-ig a rendelet-tervezet előterjesztése
Felelős: polgármesterek
III. NAPIREND:
Javaslat a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott szociális ellátások helyi
szabályairól szóló önkormányzati rendelet elfogadására
(rendelet-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Nagy Attiláné polgármester: A Ket. szabályai a 2018. január 1. napja után indult ügyekben
már nem alkalmazhatók, a fenti jogszabály hatályon kívül helyezésre került. Az új eljárási
törvény az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény, így a rendeletünket módosítani
szükséges az eljárási törvény változására tekintettel.
dr. Tóth Gabriella jegyző: Mivel a bevezető rendelkezésekben a hatályon kívül helyezett
jogszabályra hivatkoztunk és az a jogalkotásról szóló törvény szerint nem módosítható, azért a
rendelet hatályon kívül helyezése és új önkormányzati rendelet elfogadása szükséges.
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
2/2018.(II.1.) önkormányzati rendelete
a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott szociális ellátások helyi
szabályairól
(rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva)
IV. NAPIREND:
Javaslat az avar és a kerti hulladékok nyílttéri égetéséről szóló 13/2009. (VIII.13.)
önkormányzati rendelet módosítására
(rendelet-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva)
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Nagy Attiláné polgármester: A rendelet módosítására ebben az esetben is azért volt szükség,
mivel a Ket. szabályai a 2018. január 1. napja után indult ügyekben már nem alkalmazhatók, a
jogszabály hatályon kívül helyezésre került. Az új eljárási törvény az általános közigazgatási
rendtartásról szóló törvény, így a rendeletünket módosítani szükséges az eljárási törvény
változására tekintettel.
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
3/2018.(II.1.) önkormányzati rendelete
az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről szóló 13/2009. (VIII.13.) rendelete
módosításáról
(rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva)
V. NAPIREND:
Javaslat köztisztaságról és a közterület használatáról szóló 9/1996. (X.24.) önkormányzati
rendelet módosítására
(rendelet-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Nagy Attiláné polgármester: A rendelet módosítására szintén azért volt szükség, mivel a Ket.
szabályai a 2018. január 1. napja után indult ügyekben már nem alkalmazhatók, a jogszabály
hatályon kívül helyezésre került. Az új eljárási törvény az általános közigazgatási rendtartásról
szóló törvény, így a rendeletünket módosítani szükséges az eljárási törvény változására
tekintettel.
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
4/2018.(II.1.) önkormányzati rendelete
a köztisztaságról és a közterület használatáról szóló 9/1996. (X.24.) rendelete
módosításáról
(rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva)
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VI. NAPIREND:
Javaslat Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. év I. félévi
munkatervére
(előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Nagy Attiláné polgármester: A munkaterv a kötelező napirendeket tartalmazza, az aktuális
napirendekkel ki fogjuk egészíteni, melyek időközben jelentkeznek.
A képviselők részéről kérdés, észrevétel nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátja
a munkaterv elfogadását.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül, egyhangúlag
elfogadja a munkatervet és az alábbi határozatot hozza:
2/2018.(I.31.) Képviselő-testületi határozat
Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. év I. félévi munkatervét
elfogadja.
Felelős: Nagy Attiláné polgármester
Határidő: értelemszerűen
VII. NAPIREND:
2018. évi közbeszerzési terv megtárgyalása, elfogadása
(előterjesztés, határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Nagy Attiláné polgármester: Minden év januárjában kötelező a képviselő-testületnek az adott
évi közbeszerzési tervet elfogadni, jelen esetben nincs olyan beruházás, amely közbeszerzés
hatálya alá esne, ezért javaslom nullásan elfogadni. Amennyiben év közben lenne olyan
beruházás, amely ennek hatálya alá tartozik, abban az esetben ezt mindenképpen módosítani
szükséges.
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:
3/2018.(I.31.) Képviselő-testületi határozat
Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. évi közbeszerzési tervét
a melléklet tartalommal elfogadja.
Felelős: Nagy Attiláné polgármester
Határidő: értelemszerűen
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VIII. NAPIREND:
Javaslat a kötelező, felső korlát nélküli betelepítési kvóta végrehajtásának és a
bevándorlásszervező irodák létrehozásának elutasítására
(előterjesztés, határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Nagy Attiláné polgármester: A megküldött határozati javaslatot úgy javaslom átfogalmazni,
hogy elutasítjuk a kötelező, felső korlát nélküli betelepítési kvóta végrehajtását. Egyidejűleg
csatlakozunk a betelepítést elutasító településekhez, tiltakozunk a bevándorlásszervező irodák
és a migránsok betelepítése ellen.
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:
4/2018.(I.31.) Képviselő-testületi határozat
Kisbágyon Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja a kötelező, felső
korlát nélküli betelepítési kvóta végrehajtását. Egyidejűleg csatlakozik a betelepítést
elutasító településekhez, tiltakozik a bevándorlásszervező irodák és a migránsok
betelepítése ellen.
Felelős: Nagy Attiláné polgármester
Határidő: azonnal
IX. Egyebek:
a.) Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálatára ismételt törvényességi felhívás
Nagy Attiláné polgármester: A Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztályától
ismételt törvényességi felhívást kaptunk a Helyi Építési Szabályzattal kapcsolatban. Hiába,
hogy már az idei évre van aláírt szerződésünk, így nem fogadják el, hanem határozatban kell
dönteni arról, hogy 2018. december 31-ig megvalósítjuk.
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:
5/2018.(I.31.) Képviselő-testületi határozat
Kisbágyon Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nógrád Megyei
Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényrességi Felügyeleti Osztály ismételt
törvényességi felhívásának eleget téve a Helyi Építési Szabályzatról szóló 9/2003.
(IX.30.) rendeletének (továbbiakban: HÉSZ) felülvizsgálatát 2018. december 31-ig
elvégzi.
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Felelős: Nagy Attiláné polgármester
Határidő: azonnal
b.) Ravatalozó felújítás kivitelező kiválasztása
(árajánlatok a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Nagy Attiláné polgármester: Négy vállalkozás részére került kiküldésre az ajánlattételi
felhívás, mind a négy vállalkozás benyújtotta árajánlatát, amelyeket ismertetnék:
- Bohus 2003 Kft.
bruttó 11.782.138.-Ft
- Toldi Csaba ev.
bruttó 11.894.895.-Ft
- Nógrád Kas Kft.
bruttó 14.127.949.-Ft
- Palotai és Társa Kft.
bruttó 14.509.209.-Ft
Javaslom a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Bohus 2003 Kft. ajánlatának elfogadását.
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:
6/2018.(I.31.) Képviselő-testületi határozat
Kisbágyon Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kisbágyoni ravatalozó
épület felújítására érkezett árajánlatok közül a Bohus 2003 Kft. (1042 Budapest, Kassai
út 56-58.) ajánlatát fogadja el bruttó 11.782.138.-Ft áron.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.
Felelős: Nagy Attiláné polgármester
Határidő: értelemszerűen
c.) Járda felújítás kivitelező kiválasztása
(árajánlatok a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Nagy Attiláné polgármester: A járda felújítására is négy vállalkozás nyújtotta be az
árajánlatát.
- Bohus 2003 Kft.
bruttó 5.895.804.-Ft
- Toldi Csaba ev.
bruttó 5.935.961.-Ft
- Nógrád Kas Kft.
bruttó 7.398.805.-Ft
- Palotai és Társa Kft.
bruttó 7.621.027.-Ft
Javaslom a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Bohus 2003 Kft. ajánlatának elfogadását.
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:

8

7/2018.(I.31.) Képviselő-testületi határozat
Kisbágyon Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a járda felújítására érkezett
árajánlatok közül a Bohus 2003 Kft. (1042 Budapest, Kassai út 56-58.) ajánlatát fogadja
el bruttó 5.895.804.-Ft áron.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.
Felelős: Nagy Attiláné polgármester
Határidő: értelemszerűen
d.) Ravatalozó és járda felújítása - műszaki ellenőr megbízása
Nagy Attiláné polgármester: Javaslom a ravatalozó és járda felújítása munkáinak műszaki
ellenőri feladatainak ellátására a Kovaterv Kft. részéről Kovács Miklós 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:
8/2018.(I.31.) Képviselő-testületi határozat
Kisbágyon Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kisbágyoni ravatalozó
épület és a járda felújítási munkáival kapcsolatos műszaki ellenőrzési feladatokra
Kovaterv Kft-t (3041 Héhalom, Petőfi út 11., képviseli: Kovács Miklós) bízza meg.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés megkötésére.
Felelős: Nagy Attiláné polgármester
Határidő: értelemszerűen
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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