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Kisbágyon Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

 
13. számú nyílt ülési 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 

 
 
 
 
Készült:  Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. szeptember 21-én 
     megtartott közmeghallgatással egybekötött nyilvános ülésről 
 
 
N a p i r e n d:  
 
1./ Javaslat támogatási igény benyújtására a települési önkormányzatok szociális célú  
     tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra    60/2016.(IX.21.) határozat 
       Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester 
 
2./ Javaslat KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosítószámú Csatlakoztatási konstrukció az                               
     önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez című pályázat benyújtására 
       Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester      61/2016.(IX.21.) határozat 
 
3./ Szirák és Térsége Szennyvízcsatorna Beruházási és Üzemeltetési Önkormányzati Társulás  
     beszámolójának megtárgyalása        62/2016.(IX.21.) határozat 
       Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester 
 
4./ Javaslat a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit  
     Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság jegyzett tőkéjének emelésére és társasági  
     szerződésének módosítására, valamint a társaság részére történő tagi kölcsön nyújtására 
       Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester   63/2016.(IX.21.) határozat 
         64/2016.(IX.21.) határozat 

65/2016.(IX.21.) határozat 
         66/2016.(IX.21.) határozat 
5./ Egyebek: 
 a.) Mérész Gergő lakásszerzési támogatás kérelme  67/2016.(IX.21.) határozat 

b.) I. Palóc Disznótor 
 
KÖZMEGHALLGATÁS NAPIRENDJEI: 
1./ Tájékoztató a 2015. évi önkormányzati feladatok végrehajtásáról és a 2016. évi  

feladatok, tervek ismertetése 
Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester 

2./ Tájékoztató szennyvízberuházás lezárásáról 
Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester 

3./     Egyebek 
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Kisbágyon Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

 
13. számú nyílt ülési 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 

 
 
Készült:  Kisbágyon Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 21-én 
     megtartott közmeghallgatással egybekötött nyilvános ülésről 
 
Testületi ülés helye: Községháza 
                                  Kisbágyon, Szabadság út 21. 
Jelen vannak: Nagy Attiláné polgármester, Zachar Tibor alpolgármester, Jancsó Mónika, 
Mérészné Holecz Mária, Pogány Károly képviselők 
Tanácskozási joggal: dr. Tóth Gabriella jegyző 
Jegyzőkönyvvezető: Varga Anita ügyintéző 
 
Megjelent lakosok:  30 fő 
 
Nagy Attiláné polgármester megállapítja, hogy az 5 fős képviselő-testület 5 tagja jelen van, az 
ülés határozatképes, az ülést megnyitja.  
 
A polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. 
A képviselő-testület az ülés napirendjére tett javaslatot elfogadja, mely az alábbi: 
 
Napirend: 
1./ Javaslat támogatási igény benyújtására a települési önkormányzatok szociális célú 
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra 
2./ Javaslat KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosítószámú Csatlakoztatási konstrukció az                              
önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez című pályázat benyújtására 
3./ Szirák és Térsége Szennyvízcsatorna Beruházási és Üzemeltetési Önkormányzati Társulás 
beszámolójának megtárgyalása 
4./ Javaslat a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság jegyzett tőkéjének emelésére és társasági 
szerződésének módosítására, valamint a társaság részére történő tagi kölcsön nyújtására 
5./ Egyebek: 
a.) Mérész Gergő lakásszerzési támogatás kérelme 
b.) I. Palóc Disznótor 
  
I. 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 korábbiaktól eltérően nem a lakásfenntartási támogatásban 
részesülők száma alapján, hanem a 2015. évi átlagos közfoglalkoztatási létszám adat és a 2016. 
január 1-jei lakosságszámból a 80 év feletti korcsoportos adatának együttes száma alapján 
kerül meghatározásra az igényelhető maximális mennyiség. Mivel mi egy elöregedő falu 
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vagyunk, ezért a maximálisan igényelhető mennyiség 56 m3. A pályázati kiírásban foglaltak 
szerint a 25 m3 alatti igények kerülnek elsődlegesen teljesítésre. Előző évben 24 m3 tüzifát 
igényeltünk, javaslom idei évben 30 m3 igénylését. 
 
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: 

 
60/2016.(IX.21.) Képviselő-testületi határozat 

 
Kisbágyon Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatási igény nyújt be a 
települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 
kiegészítő támogatásra.  
A támogatási igényt 30 m3 tűzifa támogatására nyújtja be, melynek önrészét 38.100 
forint összeggel és annak szállítási költségét az Önkormányzat vállalja, és a szociális 
célú tüzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási igény benyújtására. 

 
Felelős: Nagy Attiláné polgármester 
Határidő: 2016. szeptember 30. 

 
 
 
II. NAPIREND: 
 

Javaslat KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosítószámú Csatlakoztatási konstrukció az                              
önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez című pályázat benyújtására 

(előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 
Nagy Attiláné polgármester: Egy olyan informatikai rendszer lesz, ami központi szerverhez 
fogja kapcsolni az önkormányzatokat, minden pénzmozgást nyomon tudnak követni. Palotás az 
ehhez való csatlakozásra Kormányrendeletben kijelölésre került, azonban a Kisbágyon és 
Szarvasgede nem került kijelölésre, kérdéses még, hogy nekünk tagönkormányzatoknak mi 
lesz etekintetben a sorsunk. 
 
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: 
 
 

61/2016.(IX.21.) Képviselő-testületi határozat 
 

Kisbágyon Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy Palotás 
Község Önkormányzata Képviselő-testülete a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú 
Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez 
című pályázatot benyújtsa és a támogatási kérelem pozitív elbírálása esetére vállalja a 
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kedvezményezetti kötelezettségek teljesítését, a projekt nem elszámolható költségeinek 
önerőből történő fedezését. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Szabó Mihályt Palotás község polgármesterét a 
pályázat benyújtására és a szükséges jognyilatkozatok megtételére. 

 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Nagy Attiláné polgármester 

 
 
III. NAPIREND: 
 

Szirák és Térsége Szennyvízcsatorna Beruházási és Üzemeltetési Önkormányzati 
Társulás beszámolójának megtárgyalása 

(beszámoló a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 
Nagy Attiláné polgármester: Kómár Jánosné a társulás elnöke elkészítette a 2012-2016. évről 
szóló beszámolót. A Társulás a vállalt feladatát teljesítette, további működtetése jelen 
elképzelések szerint nem indokolt.  
 
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: 
 

62/2016.(IX.21.) Képviselő-testületi határozat 
 

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szirák és Térsége 
Szennyvízcsatorna Beruházási és Üzemeltetési Önkormányzati társulás beszámolóját 
elfogadta. 

 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Nagy Attiláné polgármester 

 
 
IV. NAPIREND: 
 

Javaslat a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság jegyzett tőkéjének emelésére és társasági 

szerződésének módosítására, valamint a társaság részére történő tagi kölcsön nyújtására 
(előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

 
Nagy Attiláné polgármester: Szükséges határozatot hozni abban a kérdésben, hogy Hatvan és 
Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság tagjai hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a korlátolt felelősségű 
társaságba, jegyzett tőke emelés folytán Kál Nagyközségi Önkormányzat és Nagyút Községi 
Önkormányzata a felemelt jegyzett tőkét befizetik a társaság elkülönített bankszámlájára. 
 
A képviselők részéről kérdés, észrevétel nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátja a 
jegyzett tőke emelésére vonatkozó javaslat elfogadását. 
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül, egyhangúlag 
elfogadja a javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 
 

63/2016.(IX.21.) Képviselő-testületi határozat 
 

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaságban 100.000,-Ft, azaz Egyszázezer forint névértékű törzsbetéthez 
igazodó üzletrésszel rendelkező tagja igennel szavaz a Hatvan és Térsége 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság jegyzett tőkéjének 200.000,-Ft, azaz Kettőszázezer forint 
pénzbeli hozzájárulással történő felemelésére. 
Kisbágyon Község Önkormányzata tagként nem kíván elsőbbségi jogával élni. 

 
A felemelt üzletrészre vonatkozóan a társaság tagjai nem kívánnak elsőbbségi 
jogukkal élni és a tőkeemelésben részt venni.  
A felemelt 200.000,-Ft törzsbetéthez igazodó üzletrészre vonatkozó tulajdonosi jogok 
gyakorlására a Ptk. 3:199.§ (1) bekezdésére is tekintettel Kisbágyon Község 
Önkormányzata elsőbbségi jogával nem kíván élni. 
Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság tagja igennel szavaz arra, hogy a társaság a tőkeemelés során a 
taggyűlés által kijelölt alábbi személyek jogosultak a vagyoni hozzájárulás 
szolgáltatására a tagok elsőbbségi jogával nem érintett 200.000,-Ft törzsbetéthez 
igazodó rész vonatkozásában: 
Kál Nagyközségi Önkormányzat – képviseli: Morvai János polgármester, székhelye: 
3350 Kál, Szent István tér 2. – 100.000,-Ft, azaz Egyszázezer forint erejéig 
Nagyút Községi Önkormányzat – képviseli: Tóth Géza polgármester, székhelye: 3357 
Nagyút, Szabadság tér 1. – 100.000,-Ft, azaz Egyszázezer forint erejéig 
Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság tagja igennel szavaz a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási 
és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság jegyzett 
tőkéjének 200.000,- Ft pénzbeli hozzájárulással történő felemelésére, mely készpénz 
befizetésével történik meg a társaság bankszámlájára a tőkeemlést elfogadó taggyűlési 
határozatot követő 20 napon belül.   
A társaság tagjai törzsbetétjüket hiánytalanul a társaság rendelkezésére 
bocsátották, így a törzstőke emelés törvényi feltétele megvalósult. A tagokat 
üzletrészük mellékszolgáltatásra nem kötelezi.  
A tőkeemelés következtében Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
25.200.000,-Ft, azaz Huszonötmillió-kettőszázezer forint összegű törzstőkéje 
25.400.000,-Ft, azaz Huszonötmillió-négyszázezer forint összeg lesz. 
Kisbágyon Község Önkormányzata, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság tagja 
felhatalmazza Kisbágyon Község Önkormányzata Polgármesterét, hogy jelen határozat 
szerint igennel szavazzon az ügyvezetés által 2016. augusztus 2. napján 
kezdeményezett határozat-tervezetre, és a szavazólapot a megadott határidőn belül 
juttassa vissza a társaság részére.  
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Határidő: azonnal 
Felelős: Kisbágyon Község Polgármestere 

 
A képviselők részéről kérdés, észrevétel nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátja a 
társasági szerződés módosítására vonatkozó javaslat elfogadását. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül, egyhangúlag 
elfogadja a javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 
 

64/2016.(IX.21.) 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 igennel szavaz a társaság változásokkal egységes 
szerkezetbe foglalt szövegét jelen határozat 2./ számú melléklete szerint tartalommal 
történő elfogadására. 

 
Kisbágyon Község Önkormányzata, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság tagja 
felhatalmazza Kisbágyon Község Önkormányzata Polgármesterét, hogy jelen határozat 
szerint igennel szavazzon az ügyvezetés által 2016. augusztus 2. napján 
kezdeményezett határozat-tervezetre, és a szavazólapot a megadott határidőn belül 
juttassa vissza a társaság részére.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kisbágyon Község Polgármestere 

 
 

A képviselők részéről kérdés, észrevétel nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátja a 
a tagi kölcsön felvételre vonatkozó javaslat elfogadását. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül, egyhangúlag 
elfogadja a javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 

 
65/2016.(IX.21.) 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 igennel szavaz arra, hogy a Társaság a tagjaitól 2016. augusztus 20. napjáig 
legfeljebb 17.100.000,-Ft, azaz Tizenhétmillió-egyszázezer forint összegű tagi kölcsönt 
vegyen fel, melyet a társaság 2019. augusztus 31. napjáig köteles visszafizetni a tagok 
részére annak jegybanki alapkamatnak megfelelő ügyleti kamatával.  

 
Kisbágyon Község Önkormányzata, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság tagja 
felhatalmazza Kisbágyon Község Önkormányzata Polgármesterét, hogy jelen határozat 
szerint igennel szavazzon az ügyvezetés által 2016. augusztus 2. napján 
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kezdeményezett határozat-tervezetre és a szavazólapot a megadott határidőn belül 
juttassa vissza a társaság részére.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kisbágyon Község Polgármestere 
 
 

A képviselők részéről kérdés, észrevétel nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátja a 
társaság részére történő tagi kölcsön nyújtására vonatkozó javaslat elfogadását. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül, egyhangúlag 
elfogadja a javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 
 

66/2016.(IX.21.) 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, 2016. augusztus 20. napjáig 58.209,-Ft, azaz Ötvennyolcezer-
kettőszázkilenc forint összegű tagi kölcsönt nyújt a társaság részére működési költség 
finanszírozása céljából a jelen határozati javaslat mellékletében foglalt 
kölcsönszerződés rendelkezései szerint. 

 
A tagi kölcsön visszafizetésének határideje: 2019. augusztus 31. napja. 
A tagi kölcsön pénzügyi fedezetét a tartalék terhére biztosítja. 
Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen előterjesztés 3. számú 
mellékletét képező kölcsönszerződés szövegét elfogadja, és felhatalmazza Kisbágyon 
Község Önkormányzata Polgármesterét a kölcsönszerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kisbágyon Község Polgármestere 

 
 
V. Egyebek: 
a.) Mérész Gergő lakásszerzési támogatás kérelme 
 
Nagy Attiláné polgármester: Mérész Gergő lakásszerzési támogatás iránt nyújtott be 
kérelmet. A helyi rendeletünk szerint az önkormányzat az első lakásvásárláshoz 70.000.-Ft  
visszatérítendő támogatást tud nyújtani. Egy évi türelmi idő után 60 hónap egyenlő részletben 
kell visszafizetni az összeget.  
 
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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67/2016.(IX.21.) Képviselő-testületi határozat 
 

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete Mérész Gergő 3046 Kisbágyon, 
Szabadság út 41. szám alatti lakos részére a Kisbágyon, Szabadság út 41. szám alatti 
265 hrsz. alatti lakóház, udvar megnevezésű ingatlan megvásárlásához a lakáshoz jutás 
helyi támogatásról szóló 13/2000.(XI.27.) önkormányzati rendelet alapján 70.000.-Ft  
visszatérítendő kamatmentes támogatást nyújt, melyet egy év türelmi idő után 60 hónap 
alatt havi egyenlő részletekben kell visszafizetni. 
A támogatást az önkormányzat 2016. évi költségvetése általános tartalékának terhére  
biztosítja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Nagy Attiláné polgármester 

 
 
b.) I. Palóc Disznótor 
 
Nagy Attiláné polgármester: Samu László megkeresett egy együttműködési megállapodással, 
hogy Kisbágyonban 2016. november 26-án megrendezésre kerülne az I. Palóc Disznótor. A 
megállapodás tartalmazza, hogy nekünk mit kell biztosítani és, hogy ők mit biztosítanának. 
Együttműködés-tervezet ismertetése. Az első kérdés, hogy mi szeretnénk-e együttműködni az 
egyesülettel, oda kívánjuk-e adni a területet részükre. 
 
Zachar Tibor alpolgármester. Együttműködést nem javaslok, az önkormányzat semmiféle 
felelősséget nem vállal a rendezvényért, maximum a területet tudjuk részükre odaadni. 
 
Pogány Károly képviselő: Ekkora rendezvény lebonyolítására véleményem szerint 
Kisbágyonban nincs alkalmas terület.  
 
Nagy Attiláné polgármester: Javaslom, hogy most ne döntsünk, hanem egy személyes 
konzultációra hívjuk meg a szervezőt, járjuk be a helyszínt, további egyeztetések lefolytatása 
után hozzunk döntést. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag egyetért a javaslattal. 
 

 
S Z Ü N E T 

 
 
A képviselő-testület munkáját KÖZMEGHALLGATÁSSAL folytatja az alábbi 
napirendekkel: 
 
Napirend: 
1./ Tájékoztató a 2015. évi önkormányzati feladatok végrehajtásáról és a 2016. évi feladatok, 
tervek ismertetése. 
2./ Tájékoztató szennyvízberuházás lezárásáról 
3./ Egyebek 
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I. NAPIREND: 
 
Tájékoztató a 2015. évi önkormányzati feladatok végrehajtásáról és a 2016. évi feladatok, 

tervek ismertetése 
(tájékoztató a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

 
 
Hozzászólások, kérdések: 
 
Baranyi Balázs állampolgár: Az unokámat most műtötték hatodszorra öt év alatt, nem 
kaptam semmiféle támogatást, tüzelőanyagot sem. Ilyennek kellene adni a segélyt, nem annak 
aki nem szorul rá. 
 
Nagy Attiláné polgármester: A segélyt kérni kell, olyannak nem tudjuk adni, aki nem is 
igényli. 
 
dr. Tóth Gabriella jegyző: Az idei évben nem érkezett Önöktől segélykérelem, amelyet 
elbírálhattunk volna. Be kell jönni a hivatalba, kitöltjük a megfelelő kérelmet és elbírálásra 
kerül. 
 
Szita János állampolgár: A beszámolóból nem derült ki, hogy az adó milyen százalékban 
kerül befizetésre. Van aki fizeti és van aki nem, sajnos mindig az jár rosszul aki becsületesen 
fizeti. Milyen módon kerül behajtásra az adóhátralék? 
 
Nagy Attiláné polgármester: Az elmúlt évben nagy mértékben javult a fizetési morál is és a 
behajtási tevékenységnek köszönhetően a kötelezettségnek is többen tettek eleget, vagy önként 
befizették, vagy a NAV-on keresztül került behajtásra. Körülbelül 87%-ban sikeres a befizetés, 
van azonban akinél nem tudjuk behajtani. 
 
dr. Tóth Gabriella jegyző: Az elmúlt másfél évben két alkalommal is megindítottuk a 
letiltásokat, inkasszókat, a bérrel, illetve nyugellátással rendelkezők esetében, ugyanis 
esetükben az adók behajthatók a rendszeres jövedelemből. Az Országos Egészségbiztosítási 
Pénztárat keressük meg azon adatok szolgáltatása céljából, hogy ki honnan rendelkezik 
jövedelemmel és az egyes munkáltatóknak küldjük a letiltásokat, hogy minél több adó 
folyhasson be a településen, mivel ez a település bevétele, amiből van lehetőség apróbb 
fejlesztésekre, illetve esetleges nyertes pályázat esetén önerő biztosítására. Pontosan ez a 
célunk, illetve az adó rendezése, volt számos elévült adótétel, amely régen elhunyt 
személyeknek halmozódott fel, ahol örökös sem volt. Van a településen jó pár olyan ingatlan, 
amelynek nem lehet fellelni a tulajdonosát, egyedül ezzel vagyunk gondban, vannak olyan 
ingatlantulajdonosok, akiket semmilyen módon nem tudunk utolérni. Öt évig természetesen az 
adótartozást tartjuk, minden évben próbálkozunk ezt behajtani. 
 
Szita János állampolgár: Két személy volt diákmunkán, csak ők ketten jelentkeztek vagy nem 
volt több keret? 
 
Nagy Attiláné polgármester: Ki volt plakátolva a hirdetőre, aki jelentkezett, az 
foglalkoztatásra is került, négy személy volt, nem lett elutasítva senki. 
 
Fehér Sándorné állampolgár: Szeretném megkérdezni, hogy fakivágással kapcsolatban 
szükséges-e kérni engedélyt? A házunk körül 10 db fenyőfa kiszáradt, ahová ültettük annak 
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idején a területnek nem volt tulajdonosa, most viszont valaki megvásárolta. Nem a mi 
területünkön van a fa, viszont mi ültettük 35 évvel ezelőtt és most szeretnénk kivágatni, mert 
rontja a ház állapotát. 
 
dr. Tóth Gabriella jegyző: Ami a saját ingatlanon belül van fa, annak a kivágásához nem kell 
engedély. Ami közterületen található, az fakivágási engedélyhez kötött, mert a közterületen 
lévő fákat, a fás szárú növények védelméről szóló kormányrendelet szerint pótolni kell, és 
ennek van egy illetéke is. Ezt nálam kell kérelmezni, mely illetékköteles és a kivágott fát is 
pótolni kell másik fa ültetésével. Ha viszont más magánszemély tulajdonában lévő területen 
van a fa, mondjuk a szomszéd telkén, akkor azt csak a szomszéd vághatja ki. Azonban, ha ez a 
fa kárt okoz, mert átlóg a tetőre, a csatornát rongálja, akkor lehetősége van birtokvédelmi 
eljárás keretében kérni azt, hogy az átlógó ágakat vágja le, de a fa kivágására nem kötelezhető.  
 
Hutter Lászlóné állampolgár: Játszótér melletti terület mikor lesz kitakarítva? 
 
Nagy Attiláné polgármester: Már egyszer kitakarítottuk és most újra benőtte a gaz. Sajnos 
nagyon nehéz helyzetben vagyunk közmunkával kapcsolatban, egyrészt öröm, hogy a 
településen mindenki, aki tud dolgozni az dolgozik is, de így közmunkásunk csak 3 fő van. 
Egyre nagyobb gondot jelent majd a közterületek fűnyírása, eddig a temetőnél a sírok között is 
vágtuk a füvet, nem ígérem, hogy ezután is tudjuk vállalni. A játszótér melletti területtel 
kapcsolatban azt tudom mondani, hogy esetleg összefogással megoldhatjuk, de három 
közmunkás nem fogja győzni. 
 
Tóth János állampolgár: Az égetéssel kapcsolatban az lenne az észrevételem, hogy amikor 
ide jöttem a játszótér mellett tüzelés volt közterületen, nem tudom mikor gyújthatták meg, de 
még füstölt, nehogy valami gond legyen.  
 
Nagy Attiláné polgármester: Köszönjük a jelzést. 
 
 
II. NAPIREND: 

Tájékoztató szennyvízberuházás lezárásáról 
 
Nagy Attiláné polgármester: Nagy örömünkre szolgál, hogy ez a több éves áldozatos munka 
valóban célt ért, meg tudott valósulni Kisbágyonban is a csatornaberuházás. Volt sok ellenzője 
is, de utólag mindenki belátta, hogy erre a XXI. században szükség van. Sikerült 
megállapítanunk egy érdekeltségi hozzájárulást, ami az akkori önerő és pályázott összeg 
ismeretében 265.900.-Ft volt, egy ingatlanra. Szinte egyedüliként Kisbágyon vállalta, hogy 
minden ingatlantulajdonosnak a számlanyitási díjat és egy havi részletet befizetett, mely egy 
millió forintjába került az önkormányzatnak. Sokan nem vették komolyan és esetükben nem 
került további fizetésre. Sokan éltek is vele, rendszeresen fizették havonta az összegeket, de 
voltak akik az egyösszegű befizetés lehetőségével éltek. Nagy örömünkre szolgál, hogy az 
önerőt több pályázat árán sikerült leküzdenünk 30.000.Ft-ra. A Társulat ülésezett, az 
intézőbizottság meghozta a döntését és határozatban kinyilvánította az új érdekeltségi 
hozzájárulás összegét, mely 30.000.-Ft. A Víziközmű Társulat zároltatja a számlákat, az 
érdekeltségi hozzájárulás összegét, a 30.000.-Ft-ot az OTP át fogja utalni a Társulatnak, a 
fennmaradó összegről minden ingatlantulajdonosnak az önkormányzatnál kell nyilatkoznia. 
Aki lakáscélra kívánja felhasználni a befizetett összeget, vállalja, hogy ezt a felhasználást 
számlával igazolja, megkapja a 30% állami támogatást.  Aki nem kívánja lakáscélra 
felhasználni, az az állami támogatás nélküli összeget fogja visszakapni, melyet szabadon 
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felhasználhat. Aki egy összegben fizette be az összeget, annak a 30.000.-Ft levonásra kerül és a 
fennmaradó összeget visszautalják részére. Nagyon fontos, hogy aki 2015. október 22-ig nem 
kötött rá a csatornahálózatra, annak talajterhelési díj bevallási kötelezettsége van  
 
dr. Tóth Gabriella jegyző: Tekintettel arra, hogy a településen a szennyvízberuházás 
befejeződött és a magyar hatályos törvények értelmében, talajterhelési díjfizetési kötelezettség 
keletkezik azoknak, akik a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kötnek rá, 
ugyanakkor vízfelhasználás történik az ingatlanon. Ha az ingatlanra a vezetékes víz be van 
kötve és ezáltal ott szennyvíz keletkezik, azonban nem csatlakozott rá a csatornahálózatra, az 
elfogyasztott vízmennyiség után talajterhelési díjat kell fizetni, melynek a díja rendkívül 
jelentős. Minden elfogyasztott víz köbméter után a jogszabály szerint 1.200.Ft talajterhelési 
díjat kell fizetni, azonban a Pásztói Járás területén ezt még emeli egy 1,5-szeres 
területérzékenységi szorzó, ugyanis itt a talaj rendkívül szennyezett, tehát minden elfogyasztott 
vízköbméter után az ingatlantulajdonosnak 1.800.-Ft talajterhelési díjat kell megfizetnie. Ezt 
bevallás útján kell teljesíteni, azok az ingatlantulajdonosok, akik nem kötöttek rá a csatornára, 
talajterhelési díj fizetéshez bevallást kell benyújtaniuk minden év március 31-ig. Nagyon sokan 
azért nem kötöttek rá a csatornahálózatra, mert ez is meghaladta anyagi lehetőségeiket, de 
ennek a magas díjnak az ismeretében azt tudom javasolni, hogy a 30.000.-Ft-os rákötési 
lehetőséggel élve mielőbb csatlakozzanak a hálózatra. 
 
Bencsik Ildikó állampolgár: Egy hónapja voltam bent az OTP-nél, hogy megkérdezni meddig 
kell még fizeti a díjat, én havonta 2.700.-Ft-ot fizettem. Azt mondták, hogy még novemberig 
kell fizetni. 
 
Nagy Attiláné polgármester: Addig lehet fizetni, amíg a számla zárolva nem lesz, ők nem 
tudták még akkor, hogy a Társulat mikor fogja meghozni a határozatát az új érdekeltségi 
hozzájárulásra vonatkozóan. Én most friss információként mondom el, hogy amikor az OTP 
zárolja a számlákat már ne fizessünk.  
 
Szita János állampolgár: Az OTP írt mindenkinek 2-3 évvel ezelőtt, hogy emeli a költségeket 
100.-Ft-al, ha valaki ezt az összeget nem tette rá minden hónapban annak ennyivel kevesebb 
lehet az összege. 
 
Tóth Jánosné állampolgár: A pénzintézettől kell várnom a levelet és utána intézkedhetek az 
önkormányzatnál? 
 
Nagy Attiláné polgármester: Ide az önkormányzathoz fog érkezni az a nyilatkozat, amit majd 
meg kell tenni minden ingatlantulajdonosnak, amiről mindenkit fogunk értesíteni.  
 
Várnai Vilmosné állampolgár: Új ingatlanra vonatkozóan mi a teendő a csatornabekötéssel 
kapcsolatban? 
 
Nagy Attiláné polgármester: Bejön az önkormányzathoz, adunk egy csekket, a Víziközmű 
Társulat számlájára befizet 30.000.Ft-ot, kiépíti a rákötést, egy bekötési kérelem leadásával 
jelezzük a szolgáltatónak, aki helyszínen megköti az üzemeltetési szerződést és működik a 
rendszer. 
 
Rezsuta István állampolgár: Mire használható fel az állami támogatással emelt összeg? 
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Nagy Attiláné polgármester: Csak arra lehet költeni, ami az ingatlanhoz kapcsolható, például 
festés, kerítés, fürdőszoba felújítás, ablakcsere. 
 
 
III. Egyebek 
 
Hozzászólások, kérdések: 
 
Pernye Lászlóné állampolgár: Hónapok óta nem fizetünk szemétszállítási díjat, nagy gond 
lesz, ha egyszerre kell azt a sok pénzt fizetni. 
 
Nagy Attiláné polgármester: A szemétszállításnál államilag egy új rendszert építettek ki, a 
nemzeti hulladékkezelő vállalat számlázhat, sajnos még nem indult be a számlázást, ez sajnos 
országos probléma. 
 
Burik János állampolgár: Én a beszámolóhoz szeretnék hozzászólni, véleményem szerint 
nagyon gyengére sikerült. A faluról egy szó sem volt, hallottunk az Idősek Napjáról, 
mindenféle összejövetelről. Ez a falu nagyon régen nézett ki ilyen rossz állapotban, mint most, 
olyan települések, akik utánunk voltak Egyházasdengeleg, Szarvasgede, Szirák, Bér, hat évvel 
megelőztek minket. Végig kell menni a településen. Olyan pályázatíróval kell megíratni a 
pályázatokat, aki nyer. 
 
Nagy Attiláné polgármester: Nekem is frusztrációt okoz, hogy nincs közmunkásunk, ezeken 
a településeken 10-15 közmunkás dolgozik. A pályázatoknál nem az a gond, hogy kivel íratjuk. 
 
Burik János állampolgár: Van a településnek egy 50 milliós értéke nem törődik vele senki, 
be fogja nőni ezt a falut a bozót. 
 
dr. Tóth Gabriella jegyző: Semmi akadálya annak, hogy itt is a település lakói összefogjanak, 
egyrészt mindenki a saját ingatlanát és környékét tegye oly módon rendbe, hogy ne legyen 
gazos az árokpart, le legyen nyírva a fű, gondozottak legyenek a kertek. Nagyon sok az 
elhanyagolt ingatlan. A településen nincsenek regisztrált munkanélküliek, akik közmunkára 
kiközvetíthetőek lennének, azt be kell látni, hogy 3 fő munkája jóval kevesebbet tesz ki, mint 
13 fő munkája.  
 
Rezsuta István állampolgár: Ha Szarvasgedén és más településeken olyan sok közmunkás 
van, akkor hozni kell ide a településre. 
 
dr. Tóth Gabriella jegyző: Szarvasgedének is 17 közmunkás helye van, négy főt ők sem 
tudnak felvenni, mert nincs több regisztrált munkanélküli, nem tudunk egy településről sem 
átirányítani, mert a saját közmunkaprogramját sem tudja egyik szomszédos település sem 
feltölteni. 
 
Mérészné Holecz Mária képviselő: Vasárnap délelőtt gyülekezzünk itt, a faluház előtt, 
kíváncsi lennék hányan jönnének falutakarításra. 
 
Pogány Károly képviselő: Már ezen régen gondolkoztunk, honnan tudnánk közmunkást 
szerezni, hogyan lehetne megoldani. Van még egy lehetősége a testületnek, kivetni adót és 
ebből a pénzből alkalmazni embereket, akik takarítják ez a falut. Ha kapunk ötleteket, milyen 
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irányba induljunk el, nagyon szívesen elindulunk, ha nem kapunk ötleteket, akkor ez a 
lehetőségünk, közmunkásunk nincs, adót lehet kivetni, ebből a pénzből lehet takaríttatni.  
 
Szita János állampolgár: Nem adót kell kivetni, hanem büntetést. 
 
Makács Tibor állampolgár: Régebben a polgármester és a képviselők gyalogosan végigjárták 
a falut, most miért nincs ez? 
 
Nagy Attiláné polgármester: Minden nap körbejárom a falut. 
 
Tóth János állampolgár: Egy sétára hívom el azokat, akik ezt az egészet nem úgy gondolják, 
mint ahogy Pogány Úr elmondta. Van olyan ingatlan, ami előtt a terület az idén nem lett 
lenyírva. Mennyünk végig a falun és nézzünk meg más utcát is. 
 
Kiss Józsefné állampolgár: Nem értek azzal egyet, hogy nekem kivetik az adót, amikor én 
évente 5-6 alkalommal kitakarítom a járdát. Én azért nem fizetek adót, hogy a Kossuth úton 
már több ház előtt hatalmas fű és sár van a járdán. Fizesse az aki nem tartja rendben az 
ingatlanát. 
 
Zachar Tibor alpolgármester: Mindenki azt mondja az önkormányzat dolga, az 
önkormányzat az nem az 5 képviselő, hanem az a 450 ember, akik befizetik az adót, ha abból 
megoldható valami, akkor megoldjuk, ha nem akkor csak összefogással tudjuk megoldani. Én 
minden évben elmegyek a falutakarításra, az az 5-6 ember mindig ott van, más nincs. 
 
Burik János állampolgár: Évek óta egy pályázatot nem tudtatok megfogni, ami a falu javát 
szolgálná. 
 
Zachar Tibor alpolgármester: Nem tudunk csak olyan dologra pályázni, amire kiírnak 
pályázatot. 
 
dr. Tóth Gabriella jegyző: Amióta 2 éve én jegyzőként itt vagyok a településen, új falubusza 
van a településnek, melyet pályázaton nyert az önkormányzat, az orvosi rendelő felújításra 
került, ami szintén pályázatból valósult meg, elkészült a játszótér, megvalósult a 
szennyvízberuházás. 
 
Szita János állampolgár: Mennyi felszólítás lett kiküldve, mennyi bírság lett kiszabva, az 
elhanyagolt ingatlanok tulajdonosainak? Abból a bírság befizetésekből megoldható lenne a 
takarítás. 
 
dr. Tóth Gabriella jegyző: 30 feletti felszólítás lett kiküldve, több befizetés történt, több 
ingatlan rendbetettek a felszólítás hatására. Ez a pénzösszeg nem használható fel erre a célra 
jogszabály szerint, eljárási bírságból nem lehet települést üzemeltetni, ez nem tudja a 
problémát megoldani. 
 
Rezsuta István állampolgár: A temetővel kapcsolatban a 3 közmunkásról le legyen véve egy 
kis teher és át tudják magukat csoportosítani máshová, javaslom, hogy csak a nagy területeket 
vágják, a sírok között oldják meg a hozzátartozók a fűnyírást. 
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dr. Tóth Gabriella jegyző: Ez így van, eddig Önök kivételes helyzetben voltak, más 
önkormányzatoknál, így Palotáson sem vágja a füvet az önkormányzat a sírok között, csak az 
utakat tartja rendben, a hozzátartozók kötelessége a sírok közötti területet rendben tartani. 
 
Burik János állampolgár: Ez a falu el van öregedve, a temetőbe 80%-ban olyanok járnak ki, 
akik már képtelenek levágni a füvet. 
 
Nagy Attiláné polgármester: Tényleg nagy gondja most ez a képviselő-testületnek, hogyan 
oldja meg a közterületek tisztántartását, én is látom, hogy szebb is lehetne a település. 
 
dr. Tóth Gabriella jegyző: A bevételek sajnos végesek, a feladatok viszont számosak, ezzel 
kell sajnos szembesülni és küzdeni, bízunk abban, hogy ez a feladatalapú finanszírozás változni 
fog, mert amíg ez nem változik, addig az önkormányzat anyagi forrás híján nem tudja 
megoldani ezt a problémát. 
 
Nagy Attila állampolgár: Azért jöttünk ide, hogy ezt megbeszéljük, többféle felvetések 
voltak, volt az adótól kezdve, az, hogy társadalmi munkában megoldani, csak ehhez olyan 
ember is kellene aki elmegy, amikor összefogás van. 
 
Makács Tibor állampolgár: A vízmű kinek a tulajdona? 
 
Nagy Attiláné polgármester: A vízmű az önkormányzat tulajdona. 
 
 
Az állampolgárok részéről további kérdés, észrevétel nem hangzott el, a polgármester 
megköszöni a részvételt, a közmeghallgatást bezárja. 
 
 

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


