Kisbágyon Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
10. számú nyílt ülés
JEGYZŐKÖNYVE
Készült: Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. augusztus 9-én
megtartott nyilvános testületi üléséről
N a p i r e n d:
1./ Javaslat Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes anyakönyvi
események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről
szóló 7/2012. (V.31.) önkormányzati rendelete módosítására
7/2017.(VIII.10.) rendelet
Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester
2./ Javaslat Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztéssel
és településkép-érvényesítéssel összefüggő partneri egyeztetés helyi szabályairól szóló
önkormányzati rendelete elfogadására
8/2017.(VIII.10.) rendelet
Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester
3./ Javaslat a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás
Társulási Megállapodásának elfogadására és a társulási tanács tagjának delegálására
Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester
53/2017.(VIII.9.) határozat
4./ Javaslat Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. év II. félévi
munkatervére
54/2017.(VIII.9.) határozat
Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester
5./ Javaslat Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatára
55/2017.(VIII.9.) határozat
Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester
6./ Javaslat a szociális étkeztetés szakmai programjának módosítására
Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester
56/2017.(VIII.9.) határozat
7./ Javaslat támogatási igény benyújtására a települési önkormányzatok szociális célú
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra
57/2017.(VIII.9.) határozat
Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester
8./ TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00047 pályázati azonosítójú ”Kisbágyoni faluház energetikai
korszerűsítése” című projekthez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatokra és a kötelező
tájékoztatás és nyilvánosság biztosítására érkezett árajánlatok megtárgyalása, nyertes
ajánlattevő kiválasztása
58/2017.(VIII.9.) határozat
Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester
9./ Javaslat TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére pályázat
benyújtására a „Kisbágyoni tájház energetikai korszerűsítésére” és a projekt terv és
műszaki tervdokumentáció elkészítésére érkezett árajánlatok megtárgyalása, nyertes
ajánlattevő kiválasztása
59/2017.(VIII.9.) határozat
Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester
10./ Egyebek:
a.) Kisbágyon futballpálya bérleti kérelme
60/2017.(VIII.9.) határozat
b.) Javaslat Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek
támogatására pályázat benyújtására
61/2017.(VIII.9.) határozat
c.) „A helyi identitás és kohézió erősítése” pályázat benyújtása konzorciumban
62/2017.(VIII.9.) határozat
63/2017.(VIII.9.) határozat
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Kisbágyon Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
10. számú nyílt ülés
JEGYZŐKÖNYVE
Készült: Kisbágyon Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. augusztus 9-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: Koncz Anita aljegyző
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 az egyes anyakönyvi
események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről
szóló 7/2012. (V.31.) önkormányzati rendelete módosítására
2./ Javaslat Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztéssel
és településkép-érvényesítéssel összefüggő partneri egyeztetés helyi szabályairól szóló
önkormányzati rendelete elfogadására
3./ Javaslat a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás
Társulási Megállapodásának elfogadására és a társulási tanács tagjának delegálására
4./ Javaslat Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. év II. félévi
munkatervére
5./ Javaslat Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatára
6./ Javaslat a szociális étkeztetés szakmai programjának módosítására
7./ Javaslat támogatási igény benyújtására a települési önkormányzatok szociális célú
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra
8./ TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00047 pályázati azonosítójú ”Kisbágyoni faluház energetikai
korszerűsítése” című projekthez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatokra és a kötelező
tájékoztatás és nyilvánosság biztosítására érkezett árajánlatok megtárgyalása, nyertes
ajánlattevő kiválasztása
9./ Javaslat TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére pályázat
benyújtására a „Kisbágyoni tájház energetikai korszerűsítésére” és a projekt terv és műszaki
tervdokumentáció elkészítésére érkezett árajánlatok megtárgyalása, nyertes ajánlattevő
kiválasztása
10./ Egyebek:
a.) Kisbágyon futballpálya bérleti kérelme
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b.)
Javaslat Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek
támogatására pályázat benyújtására
c.) „A helyi identitás és kohézió erősítése” pályázat benyújtása konzorciumban
I.NAPIREND:
Javaslat Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes anyakönyvi
események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről
szóló 7/2012. (V.31.) önkormányzati rendelete módosítására
(rendelet-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Nagy Attiláné polgármester: A rendelet módosítására néhány hivatkozás pontosítása miatt
van szükség.
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
7/2017.(VIII.10.) önkormányzati rendelete
az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért
fizetendő díjak mértékéről szóló 7/2012. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
(rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva)
II.NAPIREND:
Javaslat Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének a
településfejlesztéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partneri egyeztetés helyi
szabályairól szóló önkormányzati rendelete elfogadására
(rendelet-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Nagy Attiláné polgármester: Minden önkormányzatnak kötelezettsége települési arculati
kézikönyvet, illetve településképi rendeletet elfogadnia, melynek előzetes egyeztetési
szabályait ez a rendelet tartalmazza. A településképi kézikönyv elkészítésére, 1 millió forint
forrást biztosított az állam.
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:
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Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2017.(VIII.10.) önkormányzati rendelete
a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő
partnerségi egyeztetés helyi szabályairól
(rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva)
III.NAPIREND:
Javaslat a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás
Társulási Megállapodásának elfogadására és a társulási tanács tagjának delegálására
(előterjesztés, határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Nagy Attiláné polgármester: Ha belépünk a Társulásba, akkor különböző előnyökhöz juthat a
település, pályázati fejlesztésekbe tudunk részt venni, javaslom, hogy a hulladékgazdálkodási
feladatok hatékonyabb ellátása érdekében vegyünk részt az új társulás létrehozásában.
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:
53/2017.(VIII.9.) Képviselő-testületi határozat
1. Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést,
és úgy döntött, hogy jóváhagyja a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladékgazdálkodás Fejlesztése Társulás Társulási Megállapodását a jelen határozat 1. sz.
melléklete szerint, valamint ezzel az önkormányzat alapító tagként csatlakozását a
Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társuláshoz.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat 1. melléklete
szerinti Társulási Megállapodást az önkormányzat képviseletében aláírja.
3. Felkéri a Képviselő-testület a jegyzőt, hogy a Társulás megalakításával kapcsolatos
adminisztratív és egyéb kötelezettségeket teljesítése érdekében a Társulási
Megállapodás elfogadásáról szóló határozatot Heréd Község Polgármestere részére
küldje meg.
Határidő: haladéktalanul
Felelős: értesítésre: dr. Tóth Gabriella jegyző
megállapodás aláírására: Nagy Attiláné polgármester
IV.NAPIREND:
Javaslat Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. év II. félévi
munkatervére
(előterjesztés, határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva)
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Nagy Attiláné polgármester: A második félévi munkaterv is 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:
54/2017.(VIII.9.) Képviselő-testületi határozat
Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. évi II. félévi
munkatervét elfogadja.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Nagy Attiláné polgármester
V.NAPIREND:
Javaslat Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatára
(határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Nagy Attiláné polgármester: A helyi esélyegyenlőségi programot nem szükséges módosítani,
ezért javaslom, hogy maradjon hatályba.
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:
55/2017.(VIII.9.) Képviselő-testületi határozat
Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 64/2013.(VII.8.) határozatával
elfogadott, és 24/2016.(III.2.) határozatával felülvizsgált Helyi Esélyegyenlőségi
Programját az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőségről szóló 2003. évi CXXV.
törvényben foglaltaknak megfelelően áttekintette és úgy dönt, hogy Kisbágyon község
Helyi Esélyegyenlőségi Programját hatályában fenntartja, annak felülvizsgálatát nem
tartja szükségesnek.
Felelős: Nagy Attiláné polgármester
Határidő: azonnal (határozat feltöltése a HEP dokumentumai közé)
VI.NAPIREND:
Javaslat a szociális étkeztetés szakmai programjának módosítására
(előterjesztés, határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva)
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Nagy Attiláné polgármester: Jogszabályi előírás szerint szükséges módosítani a szakmai
programot.
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:
56/2017.(VIII.9.) Képviselő-testületi határozat
Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális étkeztetésre
vonatkozó módosított szakmai programot jóváhagyja.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Nagy Attiláné polgármester
VII.NAPIREND:
Javaslat támogatási igény benyújtására a települési önkormányzatok szociális célú
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra
(előterjesztés, határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Nagy Attiláné polgármester: A pályázati kiírásban foglaltak szerint a 25 m3 alatti igények
kerülnek elsődlegesen teljesítésre, ezért javaslom 24 m3 tüzifára vonatkozó igény benyújtását.
Nem vagyunk annyira rossz helyzetben lévő település, előző évben is 24m3-t igényeltünk, ezt a
mennyiséget meg is kaptuk és elegendő volt.
A képviselők részéről késréd, 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:
57/2017.(VIII.9.) Képviselő-testületi határozat
Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatási igényt nyújt be a
települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó
kiegészítő támogatásra.
A támogatási igényt 24 m3 tűzifa támogatására nyújtja be, melynek önrészét 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: 2017. augusztus 25.
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VIII. NAPIREND:
TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00047 pályázati azonosítójú ”Kisbágyoni faluház energetikai
korszerűsítése” című projekthez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatokra és a kötelező
tájékoztatás és nyilvánosság biztosítására érkezett árajánlatok megtárgyalása, nyertes
ajánlattevő kiválasztása
(határozati javaslat, árajánlatok a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Nagy Attiláné polgármester: A faluház energetikai korszerűsítése pályázathoz kapcsolódóan
a műszaki ellenőri feladatokra ellátására kértünk árajánlatot. Három ajánlat érkezett be, a
legkedvezőbb ajánlatot a Solar Solution Management Kft. adta be, javaslom az ajánlat
elfogadását 332.791.-Ft összeggel.
A képviselő-testület 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:
58/2017.(VIII.9.) Képviselő-testületi határozat
Kisbágyon Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kisbágyoni Faluház
energetikai korszerűsítése” című projekthez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatokra és
a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítására benyújtott árajánlatok közül a
legkedvezőbb ajánlatot adó Solar Solution Management Kft (1042 Budapest, József A.
utca 18. fszt. 23.) árajánlatát fogadja el bruttó 332.791 Ft összeggel a csatolt árajánlat
alapján.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a műszaki ellenőri feladatokra,
valamint a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítására vonatkozó szerződés
megkötésére.
Felelős: Nagy Attiláné polgármester
Határidő: azonnal
IX. NAPIREND:
Javaslat TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére pályázat
benyújtására a „Kisbágyoni tájház energetikai korszerűsítésére” és a projekt terv és
műszaki tervdokumentáció elkészítésére érkezett árajánlatok megtárgyalása, nyertes
ajánlattevő kiválasztása
(határozati javaslat, árajánlatok a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Nagy Attiláné polgármester: Tájház energetikai korszerűsítésére a projekt terv és műszaki
tervdokumentáció elkészítésére kértünk árajánlatot. Három ajánlat érkezett be, a legkedvezőbb
ajánlatot a Solar Solution Management Kft. adta be, javaslom az ajánlat elfogadását
2.286.000.-Ft ősszeggel.
A képviselő-testület részéről kérdés, észrevétel nem hangzott el, a polgármester szavazásra
bocsátja a javaslat elfogadását.
7

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül, egyhangúlag
elfogadja a javaslatot és az alábbi határozatot hozza:
59/2017.(VIII.9.) Képviselő-testületi határozat
1.) Kisbágyon Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani
a tájház Kisbágyon, Rákóczi út 3. (Kisbágyon Belterület 200. hrsz.) szám alatti
önkormányzati tulajdonú ingatlan energetikai korszerűsítésére az „Önkormányzati
épületek energetikai korszerűsítése” címen kiírt pályázatra.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
2.) Kisbágyon Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kisbágyoni tájház
energetikai korszerűsítése” című projektterv és mellékleteinek összeállítására, a
kivitelezéshez szükséges műszaki tervdokumentáció elkészítésére benyújtott
árajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlatot adó Solar Solution Management Kft (1042
Budapest, József A. utca 18. fszt. 23.) árajánlatát fogadja el bruttó 2.286.000 Ft
összeggel a csatolt árajánlat alapján.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a projekt előkészítésére vonatkozó
szerződés megkötésére.
Felelős: Nagy Attiláné polgármester
Határidő: azonnal
X. Egyebek:
a.) Kisbágyon futballpálya bérleti kérelme
Nagy Attiláné polgármester: A javaslatom az, hogy mivel az önkormányzat is tagja a
termelői közösségnek, ha lehetőség van a piacra vonatkozó pályázat benyújtására, akkor azt az
önkormányzat is benyújthatja.
Pogány Károly képviselő: Miért adnánk 30 évre bérbe és mit takar az, hogy piac kialakítása?
Én nem támogatom a kérelmet.
Nagy Attiláné polgármester: Ha az a cél, hogy itt a településen termelői piac jöjjön létre, mi
nem akadályozzuk meg, de ha lehet pályázni, akkor azt javaslom, hogy az önkormányzat adja
be a pályázatot.
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:
60/2017.(VIII.9.) Képviselő-testületi határozat
Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Dél-palóciai Hagyományőrző
Egyesület (3046 Kisbágyon, Szabadság út 2.) kisbágyoni futballpálya és öltöző
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(Kisbágyon Belterület 204/2. hrsz.) 30 évig tartó időtartamra szóló bérleti szerződés
megkötésére irányuló kérelmét elutasítja.
Egyidejűleg a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kérelemről az
Egyesülettel való további egyeztetésre.
Felelős: Nagy Attiláné polgármester
Határidő: azonnal
b.) Javaslat Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására
pályázat benyújtására
(pályázati kiírás a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Nagy Attiláné polgármester: Javaslom a pályázat benyújtását a maximális 1 millió forintos
összeggel a településrendezési terv elkészítésére, amely az idei évben egyébként is
kötelezettségünk.
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:
61/2017.(VIII.9.) Képviselő-testületi határozat
Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a
helyi önkormányzatért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel
közösen a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC.
törvény 3. melléklet II.12. pont szerinti kiírt „Kistelepülési önkormányzatok alacsony
összegű fejlesztéseinek támogatására” elnevezésű pályázatra e) településrendezési
tervek készítése alcélra.
Az Önkormányzat vállalja a támogatást meghaladó költségek saját forrásból történő
biztosítását.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, az azzal
kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére.
Határidő: pályázati felhívás értelmében
Felelős: Nagy Attiláné polgármester
dr. Tóth Gabriella jegyző
c.) „A helyi identitás és kohézió erősítése” pályázat benyújtása konzorciumban
Nagy Attiláné polgármester: A dél-nógrádi térség 9 települése együttesen pályázhat
rendezvények szervezésére, a térség közösségei együttműködésének erősítésére, amelyben
javaslom mindenképpen vegyünk részt. A pályázatban lehetőség nyílik 10% erejéig
eszközbeszerzésre is, amely keretében a falunapok, programok megrendezéséhez szükséges
rendezvénysátor is beszerzésre kerülne közösen.
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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:
62/2017.(VIII.9.) Képviselő-testületi határozat
Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a ”A TOP-5.3.116 kódszámú a helyi identitás és kohézió erősítése” című, pályázat benyújtására tárgyú
javaslatot, és az alábbi döntést hozza:
1./ Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nemzetgazdasági
Minisztérium pályázati felhívása értelmében a helyi identitás és kohézió erősítése
témakörben (a felhívás kódszáma: TOP-5.3.1-16) pályázatot nyújt be.
2./ A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a pályázat benyújtásával kapcsolatos
további intézkedéseket tegye meg annak érdekében, hogy a pályázat a pályázati felhívás
értelmében az előírt határidőre és tartalommal megérkezzen a kiíróhoz.
Határidő: pályázati felhívás értelmében
Felelős: Nagy Attiláné polgármester
dr. Tóth Gabriella jegyző
Nagy Attiláné polgármester: A határozati javaslatnak megfelelően az alábbi településekkel
javaslom konzorciumban a pályázat benyújtását. A konzorciumvezető Palotás Község
Önkormányzata lenne.
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:
63/2017.(VIII.9.) Képviselő-testületi határozat
Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Kisbágyon Község
Önkormányzata polgármesterének javaslatát és az alábbi határozatot hozza az „A helyi
identitás és kohézió erősítése” című felhívásra vonatkozóan.
1./
A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a helyi közösségek fejlődése Kisbágyon
községben megvalósuljon.
2./
A projekt megvalósításához támogatási forrást kíván igénybe venni az önkormányzat,
tehát A helyi identitás és kohézió erősítése elnevezésű, TOP-5.3.1-16 azonosítószámú,
100%-os támogatási intenzitású pályázaton részt kíván venni konzorciumi formában.
A határozati javaslat 1. számú melléklete a konzorciumi együttműködési megállapodás.
A
konzorcium tagjai:
a.) konzorcium vezető:
Palotás Község Önkormányzata
b.) konzorciumi tag:
Ecseg Község Önkormányzata
c.) konzorciumi tag:
Csécse Község Önkormányzata
d.) konzorciumi tag:
Jobbágyi Község Önkormányzata
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e.)
f.)
g.)
h.)
i.)

konzorciumi tag:
konzorciumi tag:
konzorciumi tag:
konzorciumi tag:
konzorciumi tag:

Szarvasgede Község Önkormányzata
Kisbágyon Község Önkormányzata
Egyházasdengeleg Község Önkormányzata
Héhalom Község Önkormányzata
Buják Község Önkormányzata

3./

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a konzorciumi megállapodás
megkötésére, mely konzorcium gesztora Palotás Község Önkormányzata.

4./

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az A helyi identitás és kohézió
erősítése elnevezésű, TOP-5.3.1-16 azonosító számú támogatási kérelem
előkészítésével, a gazdasági szereplők ajánlattételre való felhívásával és a kapcsolódó
szerződések aláírásával.

Határidő: pályázati felhívás értelmében
Felelős: Nagy Attiláné polgármester
dr. Tóth Gabriella jegyző
A képviselők részéről bejelentés, észrevétel nem volt, Nagy Attiláné polgármester a testületi
ülést bezárja.

Kmf.

Nagy Attiláné sk
polgármester

Koncz Anita sk
aljegyző
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