Kisbágyon Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2. számú nyílt ülés
JEGYZŐKÖNYVE
Készült: Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. február 8-án
megtartott nyilvános üléséről
N a p i r e n d:
1./ Védőnői Szolgálat 2017. évi költségvetésének megtárgyalása, elfogadása
Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester
20/2017.(II.8.) határozat
2./ Javaslat Kisbágyon Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati
rendelet elfogadására
2/2017.(II.9.) rendelet
Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester
3./ Egyebek
a.) Ravatalozási díj felülvizsgálata
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Kisbágyon Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2. számú nyílt ülés
JEGYZŐKÖNYVE
Készült: Kisbágyon Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február 8-án
megtartott nyilvános testületi üléséről
Testületi ülés helye: Községháza
Kisbágyon, Szabadság út 21.
Jelen vannak: Nagy Attiláné polgármester, Zachar Tibor alpolgármester, Jancsó Mónika
Ildikó, 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./ Védőnői Szolgálat 2017. évi költségvetésének megtárgyalása, elfogadása
2./ Javaslat Kisbágyon Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati
rendelet elfogadására
3./ Egyebek
a.) Ravatalozási díj felülvizsgálata
I. NAPIREND:
Védőnői Szolgálat 2017. évi költségvetésének megtárgyalása, elfogadása
(előterjesztés, határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Nagy Attiláné polgármester: Egyre gyakrabban szembesülünk azzal, hogy orvos nincs
Magyarországon, hanem védőnő sincs. A védőnői állásunk folyamatosan meg van hirdetve,
jelenleg is helyettesítéssel tudjuk megoldani.
dr. Tóth Gabriella jegyző: A helyettesítésből adódóan most nem teljes bért kell kifizetnünk,
hanem a bérének a 70%-át a helyettes védőnőnek. Bízunk abban, hogy sikerül betölteni az
állást.
A képviselők részéről kérdés, észrevétel nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátja a
javaslat elfogadását.
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül, egyhangúlag
elfogadja a javaslatot és az alábbi határozatot hozza:
20/2017.(II.8.) Képviselő-testületi határozat
Palotás és Kisbágyon Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei a 2014.
február 14-én megkötött feladat ellátási szerződés alapján a közös fenntartású Védőnői
Szolgálat 2017. évi költségvetését megtárgyalták.
Palotás Község Önkormányzata a védőnői szolgálat költségvetését Palotás Község
Önkormányzata éves költségvetésében megtervezi a szolgálat 2017. évi bevételét
4.359.000 forinttal, kiadásait 4.359.000 forinttal.
A 2017. évi OEP támogatás a védőnői szolgálat kiadásait fedezik.
Az előirányzat szintjén Kisbágyon Község Önkormányzatát megillető 310.000 forint
többlet OEP támogatás a 2017. évi elszámoláskor kerül rendezésre.
II. NAPIREND:
Javaslat Kisbágyon Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelet elfogadására
(rendelet-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Nagy Attiláné polgármester: Megnyugtató ilyen összeggel indítani az évet. A 2016-os évhez
mérten megfontoltan, takarékosan, figyelembe véve az elmúlt év költségvetésének
hiányosságait terveztük a költségvetést. A beadott pályázatainak egy része komoly önerőt is
igényel majd. Ez a költségvetés bő tartalékokkal, stabil gazdálkodást tesz lehetővé az
önkormányzat számára, de a takarékoskodást továbbra is szem előtt tartjuk.
dr. Tóth Gabriella jegyző: Olyan szempontból nagyon jó a költségvetés, hogy Védőnői
Szolgálathoz nem kell hozzátenni, a Közös Hivatalhoz nem kell hozzátenni, aMikrotérségi
Gyermekjóléti és Családsegítő Társuláshoz nem kell hozzátenni, és az óvodához is minimális
összeget kell csak.
Pogány Károly képviselő: Aki ezt a költségvetést összeállította sokat dolgozhatott, nem kis
munka van benne. Az, hogy így állunk egy jó dolog, de valamit ki kellene találni, ami
látványos, hogy látható legyen mi az amit elkészítettünk. Tudom, hogy pályázunk a faluházra,
esetleg azt le lehetne keríteni.
Nagy Attiláné polgármester: A faluháznak komoly önereje lesz, ha viszont nem nyerjük meg,
akkor az önerőből el kell kezdenünk a munkát. A ravatalozó felújításához 6,5 millió forint
kevés lesz, ahhoz mindenképp hozzá kell tennünk. A ravatalozóra kapott támogatással jövő
évben el kell számolnunk. El kell döntenünk, hogy milyet szeretnénk, meg kell terveztetni és
kivitelezőt kell keresni.
A képviselők részéről kérdés, észrevétel nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátja a
rendelet-tervezet elfogadását.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül, egyhangúlag
elfogadja a rendelet-tervezetet.
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A polgármester kihirdeti, hogy a képviselő-testület megalkotta az alábbi rendeletét:
Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2017.(II.9.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
(rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva)
III. Egyebek:
a.) Ravatalozási díj felülvizsgálata
Nagy Attiláné polgármester: Nem működik, nem tudjuk ezt a díjat érvényesíteni, ha nem kell
sírhelyet váltaniuk, akkor nincs is kapcsolatunk az elhunyt hozzátartozóival.
Mérészné Holecz Mária képviselő: Más településen ezt hogyan oldják meg? Mert viszont azt
mindenki szeretné, hogy ki legyen takarítva, minden rendben lenne. Lehet, hogy
temetőgondnokot kellene alkalmazni.
Nagy Attiláné polgármester: A temetkezési vállalkozóval egyeztetek, hogy van-e rá valami
mód, hogy be lehessen szedni ezt a díjat vagy kapjunk javaslatot máshol hogyan működik. De
én azt javaslom, hogy töröljük el.
Bejelentések:
Nagy Attiláné polgármester: A hétvégi hóolvadás alkalmával nagy belvíz volt a településen.
Fel kellene szólítani Homolya Jánost, mert a Petőfi úti telkek vége ki lett árkolva, miután ő
szántja a telket, onnan tud bemenni, betúrta az árkot, így sajnos a szomszéd házat nagyon
veszélyeztette a víz. Minden ingatlantulajdonosnak is kellene felhívást küldeni, hogy a ház
előtti és a telke végén az árkokat tisztítsák ki.
- Többen jelezték már, hogy a Rákóczi út 13. előtt a közterületen balesetveszélyes a
közlekedés, két oldalt végig autók állnak az út szélén, felszólítást kell nekik is küldeni a
közterület használatára vonatkozóan.
A képviselők részéről bejelentés, észrevétel nem volt, Nagy Attiláné polgármester a testületi
ülést bezárja.
Kmf.

Nagy Attiláné
polgármester

dr. Tóth Gabriella
jegyző
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