Kisbágyon Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
13/a. számú nyílt ülés
JEGYZŐKÖNYVE

Készült: Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-én
megtartott nyilvános üléséről

N a p i r e n d:
1./ A Palotási Gyermeklánc Óvoda beszámolója a 2014/2015 nevelési évről
Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester
54/2015.(IX.24.) határozat
Meghívott: Krekács Istvánné óvodavezető
2./ Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő
támogatásra támogatási igény benyújtása és önerő vállalása
55/2015.(IX.24.) határozat
Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester
3./ Egyebek:
a.) Erdőtarcsa Község csatlakozása a Héhalmi központú meglévő szennyvíz-elvezetési
agglomerációhoz.
56/2015.(IX.24.) határozat
b.) Falfűtés Rendszer Kft telephely létesítési ügye
c.) START munka tervezés
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Kisbágyon Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
13/a. számú nyílt ülés
JEGYZŐKÖNYVE
Készült: Kisbágyon Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-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, Krekács Istvánné óvodavezető
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 az ülés napirendjére tett javaslatot elfogadja, így az ülés napirendje a
következő:
N a p i r e n d:
1./ A Palotási Gyermeklánc Óvoda beszámolója a 2014/2015 nevelési évről
2./ Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő
támogatásra támogatási igény benyújtása és önerő
3./ Egyebek:
a.) Erdőtarcsa Község csatlakozása a Héhalmi központú meglévő szennyvíz-elvezetési
agglomerációhoz.
b.) Falfűtés Rendszer Kft. telephely létesítés ügye
c.) START munka tervezés

I. NAPIREND:
A Palotási Gyermeklánc Óvoda beszámolója a 2014/2015 nevelési évről
(beszámoló a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Krekács Istvánné óvodavezető: Annyival egészíteném ki, hogy 12 fő az induló létszámunk
Kisbágyonban. A három dolgozó mindenképpen dicséretet érdemel, nagyon ügyesen
megoldanak mindent. A jövőre vonatkozóan oda kell figyelni és át kell gondolni a
lehetőségeket az óvoda működtetését illetően.
Nagy Attiláné polgármester: Mindig törekszünk a hatékonyságra és a takarékosságra, de arra
figyelünk, hogy a gyermekek érdeke ne sérüljön.
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Mérészné Holecz Mária képviselő: A beszámolóban úgy van feltüntetve, hogy a konyhai
kisegítő 4 órában van alkalmazásban, ez így van? Amikor szabadságolás volt az óvodában ő
hol volt?
Nagy Attiláné polgármester: Jelenleg 8 órában van foglalkoztatva közfoglalkoztatottként.
Volt olyan időszak amikor 6 órában volt foglalkoztatva. A nyári szünidő alatt volt, amikor
szabadságon volt, illetve bent volt az óvodában nagytakarítást végeztek.
A képviselők részéről további 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:
54/2015.(IX.24.) Képviselő-testületi határozat
Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Palotási Gyermeklánc Óvoda
2014/2015 nevelési évről szóló beszámolóját elfogadja.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Nagy Attiláné polgármester

II. NAPIREND:
Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő
támogatásra támogatási igény benyújtása és önerő
(előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Nagy Attiláné polgármester: Idei évben is kiírásra került a pályázat szociális célú
tüzelőanyag igénylésére. Szociális tüzifát a településen lakásfenntartási támogatásban
részesülők 2014. decemberi, 2015. januári és februári átlagszáma alapján lehet igényelni. A
mutatószám alapján Kisbágyon lehetséges szociális tüzifa igénye 24 m3.
dr. Tóth Gabriella jegyző: Az önerő m3-ként 1.000.-Ft +áfa, tehát bruttó 1.270.-Ft-ot hozzá
kell tenni az önkormányzatnak m3-enként. Nálunk az átlag alapján az adott hónapokban 12 fő
részesült lakásfenntartási támogatásban, személyenként 2 m3 tüzifa igényelhető, tehát 24 m3
tüzifára nyújthatunk be igényt.
Tekintettel arra, hogy van az önkormányzatnak elkülönített kerete még a szociális juttatásokon
belül, saját hatáskörben is vásárolhat szociális tüzifát emellé. Tehát, amennyiben ilyen irányú
igény van, hogy a testület úgy érzi, akkor dönthet úgy, hogy emellé a 24 m3 tüzifa mellé
vásárol még saját keretből tüzifát.
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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55/2015.(IX.24.) 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 24 m3 tűzifa támogatására nyújtja be, melynek önrészét 30.480
forint összeggel és annak szállítási költségét az Önkormányzat vállalja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási igény benyújtására.
Határidő: 2015. szeptember 30.
Felelős: Nagy Attiláné polgármester
III. Egyebek:
a.) Erdőtarcsa község csatlakozása a Héhalmi központú meglévő szennyvíz-elvezetési
agglomerációhoz
dr. Tóth Gabriella jegyző: Erdőtarcsa Község a települési kommunális szennyvizek
elvezetésének és tisztításának megoldása érdekében a Héhalmi központú meglévő szennyvízelvezetési agglomerációhoz szeretne csatlakozni. A héhalmi szennyvíztisztító telep
üzemeltetője nyilatkozott, hogy nincs akadálya a csatlakozásnak. Erdőtarcsa csatlakozásához
az 5 település önkormányzatának hozzájárulása 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:
56/2015.(IX.24.) Képviselő-testületi határozat
Kisbágyon Község Önkormányzata a Márkus és társai Kft által 10/2015. munkaszámon
készített „Vanyarc és térsége szennyvíz-elvezetési agglomeráció lehatárolási
tanulmány” és a héhalmi szennyvíztisztító telep üzemeltetőjének nyilatkozata alapján
támogatja, hogy Erdőtarcsa Község a települési kommunális szennyvizek elvezetésének
és tisztításának megoldása érdekében a 25/2002. (II.27.) Korm.rendelet 2. számú
mellékletében feltüntetett Héhalmi központú meglévő szennyvíz-elvezetési
agglomerációhoz csatlakozzon.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Attiláné polgármester

b.) Falfűtés Rendszer Kft. telephely létesítés ügye
Nagy Attiláné polgármester: Korábbi testületi ülésen úgy döntött a képviselő-testület, hogy
felhatalmaz a további egyeztetések lefolytatására. Javaslom, hogy hívjuk meg testületi ülésre és
közösen alakítsunk ki valamilyen álláspontot a tervezett beruházásról és a területigényéről.

4

c.) START munka tervezés
Nagy Attiláné polgármester: Meg kell tervezni a jövő évi startmunkát, milyen programban
induljunk, illetve induljunk-e egyáltalán. Lehetséges programelemek a belterületi utak
karbantartása, belvízelvezetés, bio- és megújuló energia felhasználás, helyi sajátosságokra
épülő közfoglalkoztatás, illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása, mezőgazdasági földutak
karbantartása. Ebből a mezőgazdasági földutak karbantartásában most vettünk részt, az illegális
hulladéklerakó-helyek felszámolásában jelenleg vagyunk, tehát maradnánk most a
belvízelvezetésnél, melyben 6 fővel gondoltam tervezni. Erre elkészítjük a tervet és benyújtjuk
a munkaügyi központ felé.
A képviselő-testület egyhangúlag egyetért a javaslattal.
Bejelentések:
Nagy Attiláné polgármester: A raktár elkészült, átadásra került. 2.039.000.-Ft volt a
kivitelezői számla, ez kiegyenlítésre került teljes egészében, továbbá a 183.000.-Ft pótmunka
is, melyről korábban döntött a testület.
Közmeghallgatás időpontjának javaslom 2015. október 21. 17 óra meghatározását.
További tervezett programjaink:
Idősek Napja: november 14.
Nyitott könyvtári napok program: október 10.
Tökfesztivál: október 17.
Falumikulás: december 5.
Karácsonyi játszóház: december 12.
Pogány Károly képviselő: A Táncsics út nagyon rossz állapotban van, be fog szakadni.
Nagy Attiláné polgármester: Jeleztem a kivitelező felé, október első két hetében lesz a
bejárás.
A képviselők részéről bejelentés, észrevétel nem volt, Nagy Attiláné polgármester a nyilvános
testületi ülést bezárja, a testület munkáját zárt ülés keretében folytatja.

Kmf.

Nagy Attiláné sk
polgármester

dr. Tóth Gabriella sk
jegyző
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