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

Készült: Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. április 23-án
megtartott nyilvános üléséről
N a p i r e n d:
1./ Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Salgótarjáni Katasztrófavédelmi
Kirendeltség 2017. évi tevékenységéről szóló tájékoztatója, valamint a Pásztói
Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolója
Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester
23/2018.(IV.23.) határozat
Meghívott: Angyal Tibor tű. alezredes kirendeltség vezető
2./ Javaslat Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátások
térítési díjáról szóló önkormányzati rendelete elfogadására
5/2018.(IV.24.) rendelet
Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester
3./ Javaslat a Pásztói Rendőrkapitányság kapitányságvezetői beosztásába történő kinevezés
véleményezésére
24/2018.(IV.23.) határozat
Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester
4./ Javaslat lakossági ivóvíz és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére támogatási
kérelem benyújtására
25/2018.(IV.23.) határozat
Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester
5./ Javaslat a VP6-19.2.1-18-6-17 azonosítószámú Közösségi célú beruházások támogatása
felhívásra pályázat benyújtására
26/2018.(IV.23.) határozat
Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester
6./ Javaslat a TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00041 azonosítójú Kisbágyoni tájház energetikai
korszerűsítése című projekt kivitelezési munkái nyertes ajánlattevője kiválasztására
Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester
27/2018.(IV.23.) határozat
7./ Javaslat Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2018. (III.20.)
határozata visszavonására
28/2018.(IV.23.) határozat
Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester
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Kisbágyon Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
6. számú nyílt ülés
JEGYZŐKÖNYVE
Készült: Kisbágyon Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. április 23-án
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./ Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Salgótarjáni Katasztrófavédelmi
Kirendeltség 2017. évi tevékenységéről szóló tájékoztatója, valamint a Pásztói Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolója
2./ Javaslat Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátások
térítési díjáról szóló önkormányzati rendelete elfogadására
3./ Javaslat a Pásztói Rendőrkapitányság kapitányságvezetői beosztásába történő kinevezés
véleményezésére
4./ Javaslat lakossági ivóvíz és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére támogatási
kérelem benyújtására
5./ Javaslat a VP6-19.2.1-18-6-17 azonosítószámú Közösségi célú beruházások támogatása
felhívásra pályázat benyújtására
6./ Javaslat a TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00041 azonosítójú Kisbágyoni tájház energetikai
korszerűsítése című projekt kivitelezési munkái nyertes ajánlattevője kiválasztására
7./ Javaslat Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2018. (III.20.)
határozata visszavonására
I.NAPIREND:
Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Salgótarjáni Katasztrófavédelmi
Kirendeltség 2017. évi tevékenységéről szóló tájékoztatója, valamint a Pásztói Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolója
(előterjesztés, határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva)
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Nagy Attiláné polgármester: Írásban részletes, mindenre kiterjedő tájékoztatást kaptunk a
Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tevékenységéről. Javaslom a beszámoló
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 beszámolót és az alábbi határozatot hozza:
23/2018.(IV.23.) Képviselő-testületi határozat
Kisbágyon
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
Nógrád
Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2017.
évi tevékenységéről szóló tájékoztatót, továbbá a Pásztói Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóit elfogadja.
Felelős: Nagy Attiláné polgármester
Határidő: azonnal
II. NAPIREND:
Javaslat Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátások
térítési díjáról szóló önkormányzati rendelete elfogadására
(rendelet-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Nagy Attiláné polgármester: Most a konyha hatékonysága, a nyersanyagszámításnak és a
különböző rezsiköltségek alakulása lehetővé tették, hogy csökkentsük a térítési díjat.
dr. Tóth Gabriella jegyző: Tekintettel arra, hogy jóval magasabb adagszámot főz a konyha,
így az egy ebédre jutó költség, azon belül a rezsiköltség és a munkabér költségének csökkenése
következtében csökkenni tud, így csökkenteni tudjuk a térítési díjat.
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
5/2018.(IV.24.) önkormányzati rendelete
a szociális ellátások térítési díjáról
(rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva)
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III. NAPIREND:
Javaslat a Pásztói Rendőrkapitányság kapitányságvezetői beosztásába történő kinevezés
véleményezésére
(előterjesztés, határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Nagy Attiláné polgármester: Vida Ottó korábbi rendőrkapitány távozásakor dr. Tari Szilvia r.
alezredes asszonyt megbízott kapitányságvezetőként nevezték ki, most kell az ő kinevezését
véleményezni.
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:
24/2018.(IV.23.) Képviselő-testületi határozat
Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete a rendőrségről szóló 1994. évi
XXXIV. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a Pásztói
Rendőrkapitányság élére, kapitányságvezetői beosztásba dr. Tari Szilvia r. alezredes
kinevezését támogatja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Nógrád Megyei
Rendőrfőkapitányság Vezetőjét tájékoztassa.
Felelős: Nagy Attiláné polgármester
Határidő: azonnal
IV. NAPIREND:
Javaslat lakossági ivóvíz és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére
támogatási kérelem benyújtására
(előterjesztés, határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Nagy Attiláné polgármester: Minden évben a lakossági ivóvíz és csatornaszolgáltatás
ráfordításához állami támogatást vesz igénybe a szolgáltató, ehhez a hozzájárulást kérik a
településektől.
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:
25/2018.(IV.23.) Képviselő-testületi határozat
Kisbágyon Község Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött abban, hogy 2018.
évre vonatkozóan a lakossági ivóvíz és csatornaszolgáltatás ráfordításainak
csökkentésére támogatási kérelmet kíván benyújtani.
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó rendelet pályázathoz
szükséges mellékleteinek, nyilatkozatainak aláírására.
Felelős: Nagy Attiláné polgármester
Határidő: azonnal
V. NAPIREND:
Javaslat a VP6-19.2.1-18-6-17 azonosítószámú Közösségi célú beruházások támogatása
felhívásra pályázat benyújtására
(előterjesztés, határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Nagy Attiláné polgármester: Hangtechnikai eszközök beszerzésére szeretnénk pályázatot
benyújtani, melyhez szükséges a testület hozzájárulása.
Mérészné Holecz Mária képviselő: Milyen összegre lehet pályázni?
Nagy Attiláné polgármester: Maximum 3 millió forintra lehet pályázni, mi 1,6 millió forintra
kívánjuk benyújtani a pályázatot.
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:
26/2018.(IV.23.) Képviselő-testületi határozat
Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatási kérelmet nyújt be a
VP6-19.2.1-18-6-17 azonosítószámú Közösségi célú beruházások támogatása felhívásra
„Hangtechnikai eszközök beszerzése Kisbágyonban” címmel. A támogatási kérelem
keretében beszerzésre kerülő hangtechnikai eszközök tárolási helye: Községháza 3046
Kisbágyon, Szabadság út 21. (Kisbágyon belterület 285/7. hrsz.)
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a pályázat benyújtására, az azzal
kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére.
Felelős: Nagy Attiláné polgármester
Határidő: azonnal
VI. NAPIREND:
Javaslat a TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00041 azonosítójú Kisbágyoni tájház energetikai
korszerűsítése című projekt kivitelezési munkái nyertes ajánlattevője kiválasztására
(előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Nagy Attiláné polgármester: A Kisbágyoni tájház energetikai korszerűsítése című projekt
kivitelezési munkáinak ellátására három árajánlatot kértünk, amelyek az alábbiak:
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„TŰZTÖVIS” Környezetvédelmi és Építőipari Kft. (3155 Mátramindszent, Zöld út 6.) bruttó
31.825.082 Ft
KORKON Hőkamera Építőipari Kft (2642 Nógrád, Vasút sor 12.) bruttó 30.661.779 Ft
Tildi Bau Építőipari Kft. (5700 Gyula, Komáromi u. 10.) bruttó 31.466.123 Ft
Javaslom a három árajánlat közül a legkedvezőbb ajánlat, a KORKON Hőkamera Építőipari
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:
27/2018.(IV.23.) Képviselő-testületi határozat
Kisbágyon Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kisbágyoni Tájház
energetikai korszerűsítése” című projekthez kapcsolódó korszerűsítési munkák
elvégzésére benyújtott árajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlatot adó KORKON
Hőkamera Építőipari Kft (2642 Nógrád, Vasút sor 12.) árajánlatát fogadja el bruttó
30.661.779 Ft összeggel a csatolt árajánlat alapján.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.
Felelős: Nagy Attiláné polgármester
Határidő: azonnal
VII. NAPIREND:
Javaslat Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2018. (III.20.)
határozata visszavonására
(előterjesztés, határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Nagy Attiláné polgármester: Köteles Mónika kérelemmel élt, hogy szeretné megvásárolni a
kisboltot, előző testületi ülésen határozatot is hoztunk ezzel kapcsolatban. Időközben másként
alakultak a dolgai, ezért visszalépett a vásárlástól, ezért a korábban meghozott határozat
visszavonása 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:
28/2018.(IV.23.) Képviselő-testületi határozat
Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2018. (III.20.) számú
határozatát visszavonja.
Felelős: Nagy Attiláné polgármester
Határidő: azonnal
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Bejelentések:
Nagy Attiláné polgármester: A Helyi identitás és kohézió erősítése Palotás térségében című
pályázat nyertessé lett nyilvánítva, 71 millió forinttal a kilenc település részére. Van két
kötelező eleme a pályázatnak, illetve eszközbeszerzésre is lehetőség nyílik.
- Közfoglalkoztatottként Tóth Gyuláné felvételre került, de csak két napot dolgozott, azóta nem
jelent meg.
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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