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Kisbágyon Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

 
3. számú nyílt ülés 

 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 
 

 
 
Készült:  Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 10-én 
     megtartott nyilvános üléséről 
 
 
N a p i r e n d:  

 
 
 
1./ Védőnői Szolgálat 2016. évi költségvetésének megtárgyalása, elfogadása 
       Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester        19/2016.(II.10.) határozat 
 
2./ Javaslat Kisbágyon Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet  
     elfogadására                2/2016.(II.11.) rendelet 
       Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester 
 
 3./ Egyebek 
 a.) Palotás Általános Iskola Szülői Munkaközösség kérelme 
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Kisbágyon Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

 
3. számú nyílt ülés 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 

 
Készült:  Kisbágyon Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 10-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 
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 2016. évi költségvetésének megtárgyalása, elfogadása 
2./ Javaslat Kisbágyon Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet  
     elfogadására        
3./ Egyebek 

a.) Palotási Általános Iskola Szülői Munkaközösség kérelme 
   
I. NAPIREND: 

 
Védőnői Szolgálat 2016. évi költségvetésének megtárgyalása, elfogadása 

(előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 
Nagy Attiláné polgármester: Az előterjesztés írásban kiküldésre került a képviselők részére, 
tegyék fel kérdéseiket, észrevételeiket. 
 
Jancsó Mónika képviselő: Beruházás alatt mi szerepel? 
 
dr. Tóth Gabriella jegyző: Beruházásnak tekintendő minden 5.000.-Ft feletti beszerzés. Tehát 
a számvitelről szóló törvény változása alapján beruházásba kell tenni mindent, ami 5.000.-Ft-ot 
meghalad. Tehát, ha egy 10.000.-Ft-os nyomtatót kell vásárolni már az is beruházásnak 
minősül. Egyébként beruházás cím alatt az a 207.000.-Ft, ami be van tervezve, abból monitor 
lett most vásárolva, illetve billentyűzet, egér, illetve némi bútorbeszerzés van azért betervezve 
részére, mert az orvosi rendelő átadását követően Palotáson nem az Egészségházban maradna a 
védőnő, hanem az új orvosi rendelő hátsó részében lenne. Mint látható érdekesen alakul a 
Védőnői Szolgálat költségvetése, mert a pontrendszeres megoldás nem biztos, hogy a 
legszerencsésebb, mert a 6 év alatti korosztály nagyon jól megosztható a pontszámok szerint, 
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de ott van az iskolai létszám, ami teljes egészében Palotást terheli, mert nem szerepelt 
megosztásként korábban a megállapodásban tekintettel arra, hogy több településről járnak az 
iskolába. Szeretnénk a megállapodást annak megfelelően módosítani, hogy természetesen a 
kapott OEP finanszírozáson belül, hogy a feladatellátás ne kerüljön senkinek egy forintba se, 
közös teherviseléssel egységesen működne. 
 
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: 
 

19/2016.(II.10.) 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 2016. évi költségvetését megtárgyalták. 
Palotás község Önkormányzata a védőnői szolgálat költségvetését Palotás község 
Önkormányzata éves költségvetésében megtervezi a szolgálat 2016. évi bevételét 
4.189.000 forinttal, kiadásait 4.189.000 forinttal. 
A 2016. évi OEP támogatás a védőnői szolgálat kiadásait fedezik. 
Az előirányzat szintjén Kisbágyon Község Önkormányzatát megillető 163e Ft többlet 
OEP támogatás a 2016. évi elszámoláskor kerül rendezésre. 
 
Határidő: 2016. február 15-ig a rendelettervezet előterjesztése 
Felelős: polgármesterek 

 
 
II. NAPIREND: 

 
Javaslat Kisbágyon Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet 

elfogadására 
(előterjesztés, rendelet-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

 
Nagy Attiláné polgármester: Annyi észrevételem volt, hogy a Képviselő-testület a 
polgármester hatáskörébe utalja a tartalék felhasználásának, átcsoportosításának jogát. Ebből 
nehogy probléma legyen, hogy én rendelkezek a tartalék fölött. 
 
dr. Tóth Gabriella jegyző: Ez azért került így a költségvetésbe, mert ez egyszerűsíti az 
előirányzat módosítást,  amit pénzügy így könnyebben tud kezelni, és ne kelljen minden egyes 
ilyen tartalék terhére történő előirányzat módosításhoz jegyzőkönyvi kivonatot mellékelni és 
költségvetési rendeletet módosítani, ezt a mindennapi élet egyszerűsítésére tettük bele 
mindhárom település költségvetési rendeletébe. 
 
Nagy Attiláné polgármester: Előzetesen megismertük a képviselő-testületnek a 2016. évre 
vonatkozó elképzeléseit, igyekeztünk ezeket a költségvetés tervezésekor is beépíteni. 
 
Pogány Károly képviselő: A mostani számok szerint úgy tűnik, hogy jó lehetőségünk lenne 
hitelfelvételre, az elkövetkezendő időkben nem kis arányban fognak csökkenni ezek a számok, 
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igaz, hogy nincs rá szükség, de a lehetőség adott. Reméljük, hogy pályázat útján mindenképpen 
tudunk lépni.  
 
Mérészné Holecz Mária képviselő: A földbérleti díj ebbe a költségvetésbe már benne van? 
Jobbágyinak mennyi összeget fizetünk most a falugondnoki szolgálatért? 
 
Nagy Attiláné polgármester: Benne van a földbérleti díj, összege 5.7 millió forint. 
Jobbágyinak átadott pénzként szerepel. 
 
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-tervezete. 
A polgármester kihirdeti, hogy a képviselő-testület megalkotta az alábbi rendeletét: 
 

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

1/2016. (II.11.) önkormányzati rendelete 
 

az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 
(rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

 
III. Egyebek: 
 
a.) Általános Iskola Szülői Munkaközösség kérelme 
 
Nagy Attiláné polgármester: A Palotási Általános Iskola SZMK elnökétől kaptunk egy 
kérelmet. Azzal a kéréssel fordult a képviselő-testület felé, hogy lehetőségünkhöz mérten az 
Általános iskola számára megrendezendő jótékonysági bált támogatni szíveskedjünk.  
 
dr. Tóth Gabriella jegyző: Nem adható számukra az önkormányzat részéről támogatás 
tekintettel arra, hogy a szülői munkaközösség nem bejegyzett civil szervezet, a helyi rendelet 
ezt nem teszi lehetővé. 
 
A képviselők részéről bejelentés, észrevétel nem volt, Nagy Attiláné polgármester testületi 
ülést bezárja. 
 
 
 

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


