Kisbágyon Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
14/b számú nyílt ülési
JEGYZŐKÖNYVE

Készült: Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én
megtartott közmeghallgatással egybekötött nyilvános ülésről.

N a p i r e n d:

1./

Falubusz értékesítése
Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester

60/2015.(X.21.) határozat

KÖZMEGHALLGATÁS NAPIRENDJEI:

1./

Tájékoztató a 2014. évi önkormányzati feladatok végrehajtásáról és a 2015. évi
feladatok, tervek ismertetése
Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester

2./

Egyebek
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Kisbágyon Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
14/b számú nyílt ülési
JEGYZŐKÖNYVE

Készült: Kisbágyon Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 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: 15 fő
Nagy Attiláné polgármester megállapítja, hogy az 5 fős képviselő-testület 5 tagja jelen van, az
ülés határozatképes, a rendkívüli ülést megnyitja.
A polgármester javaslatot tesz a rendkívüli ülés napirendjére.
A képviselő-testület a rendkívüli ülés napirendjére tett javaslatot elfogadja, mely az alábbi:
Napirend:
1./Falubusz értékesítése

I. NAPIREND:
Falubusz értékesítése
Nagy Attiláné polgármester: Az EMVA falubusz pályázaton a kisbágyoni falugondnoki
szolgálat feladatellátásához a jobbágyi székhelyű társulás, amelynek keretein belül a feladatot
ellátjuk sikeresen pályázott mikrobuszra, az új Fiat típusú mikrobuszt már át is vettük, azonban
ahogy arról korábban is beszéltünk az önerő (ÁFA) biztosításához szükség van a jelenleg
használt falubusz értékesítésére. A salgótarjáni FIAT kereskedés 2 millió forintot ajánlott fel a
falubusz beszámításaként, azonban ennél kedvezőbb ajánlatok érkeztek magánszemélyektől,
amelyek közül a legmagasabb Unghy Noémi kisbágyoni lakos ajánlata, 2.200.000 Ft-os
vételárral. Javaslom a testületnek, hogy értékesítsük a falubuszt a legmagasabb ajánlatot tevő
részére.
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:
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60/2015.(X.21.) Képviselő-testületi határozat
Kisbágyon Község Önkormányzata a tulajdonát képező 2008 évjáratú Fiat Ducato 250
típusú LDN-579 rendszámú gépjárművét a legmagasabb árat ajánló Unghy Noémi 3046
Kisbágyon, Szabadság út 63. szám alatti lakos részére értékesíti 2.200.000 Ft vételáron.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés
megkötésére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Nagy Attiláné polgármester

SZÜNET
A képviselő-testület
napirendekkel:

munkáját

KÖZMEGHALLGATÁSSAL

folytatja

az

alábbi

Napirend:
1./
Tájékoztató a 2014. évi önkormányzati feladatok végrehajtásáról és a 2015. évi
feladatok, tervek ismertetése.
2./
Egyebek.

I. NAPIREND:
Tájékoztató a 2014. évi önkormányzati feladatok végrehajtásáról és a 2015. évi
feladatok, tervek ismertetése
(tájékoztató a jegyzőkönyvhöz csatolva)
II. EGYEBEK:
Hozzászólások, kérdések:
Tóth Istvánné állampolgár: Örülünk a nyertes pályázatoknak, de Kisbágyonban azért már
csak egy ravatalozóra lenne szükség és a temetőben egy rendes útra.
El lehet mondani, hogy tényleg nagyon szépül a falu, rendben van a Faluház, orvosi rendelő,
óvodát újítják fel, falugondnoki szolgálat működik. Mindent megkap a lakosság, amire
szüksége van. 3-4 éve volt szó buszváró építéséről, ebben nem történt előrelépés, nagyon jó
lenne az Italbolt előtt egy fedett buszváró.
Nagy Attiláné polgármester: Másik fontos dolog a járda, sajnos sok helyen még hely sincs
járdának. A buszmegállóra sincs sajnos területünk. A bolt előtti terület magánterület.
Szita János állampolgár: Nagyon rossz állapotban vannak a járdák, nem lehet végigmenni
rajtuk, sok helyen benőtte a fű, gaz.
A Kossuth úton a mellettünk lévő területet kitakarították, azóta nem történik semmi, újra
benőtte a gaz. A játszótéren többször kellene füvet vágni, valamint a játszótéren és annak
környékén nagyon sok a szemét.
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Nagy Attiláné polgármester: Nagyon sok zöldterületünk van, nem győzzük a fűnyírást,
megpróbáljuk rangsorolni a területeket.
Ujmor Krisztián állampolgár: A játszótér nagyon veszélyes, balesetveszélyes, körbe kellene
keríteni. A gyerekek könnyen kiszaladnak az útra.
Nagy Attiláné polgármester: Már volt erről szó, hogy sövénnyel körbekerítjük a területet, így
nem tudnak olyan könnyen kiszaladni az útra a gyermekek.
Pogány Károlyné állampolgár: A Táncsics úton nagyon rossz állapotú és veszélyes az út,
teljesen be van süllyedve, be fog szakadni.
Nagy Attiláné polgármester: Jeleztem már a problémát a szennyvízberuházás kivitelezője
felé.
Makács Tibor állampolgár: A szennyvízberuházással kapcsolatban, aki fizeti az LTP-t az
vissza fogja kapni a többletet?
Nagy Attiláné polgármester: 265.900.-Ft volt az érdekeltségi hozzájárulás a
csatornaberuházás kezdetén. A kivitelezés folyamán az önkormányzati társulás pályázott
önerőre, így faragtuk le azokat az összegeket, amely a lakosságot érinti. Az önerővel csökkenni
fog a 265.900.-Ft-os összeg. A felszabadított összeggel a tulajdonos szabadon rendelkezhet
majd.
Az állampolgárok részéről további kérdés, észrevétel nem hangzott el, a polgármester
megköszöni a részvételt, a közmeghallgatást bezárja.
Kmf.

Nagy Attiláné sk
polgármester

dr. Tóth Gabriella sk
jegyző
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