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Kisbágyon Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

 
4. számú nyílt ülés 

 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 
 

 
 
Készült:  Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 2-án 
     megtartott nyilvános üléséről 
 
 
N a p i r e n d:  

 
1./ Javaslat Kisbágyon Község Önkormányzata a Képviselő-testület és szervei szervezeti- és  
     működési szabályzatáról szóló 7/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelete módosítására 
       Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester            3/2016.(III.3.) rendelet 
 
2./ Palotási Mikrotérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás társulási megállapodásának  
     módosítása             20/2016.(III.2.) határozat 
       Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester 
 
3./ Palotás és Kisbágyon Óvodai Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának  
     módosítása             21/2016.(III.2.) határozat 
       Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester 
 
4./ Egyebek: 
 a.) Házi gondozás és házi segítségnyújtás                   22/2016.(III.2.) határozat 

b.) „Testvértelepülési programok és együttműködések” pályázat 
             23/2016.(III.2.) határozat 
c.) Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata       24/2016.(III.2.) határozat 
d.) Tervezői megbízás          25/2016.(III.2.) határozat 
e.) Rákóczi út 34. szám alatti szolgálati lakás felújítása      26/2016.(III.2.) határozat 

     27/2016.(III.2.) határozat 
            f.) Munkagép és tehergépjármű bérlése        28/2016.(III.2.) határozat 
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Kisbágyon Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

 
4. számú nyílt ülés 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 

 
Készült:  Kisbágyon Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 2-án    
                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./ Javaslat Kisbágyon Község Önkormányzata a Képviselő-testület és szervei szervezeti- és  
     működési szabályzatáról szóló 7/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelete módosítására 
2./ Palotási Mikrotérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás társulási megállapodásának  
     módosítása 
3./ Palotás és Kisbágyon Óvodai Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának  
     módosítása 
4./ Egyebek 

a.) Házi gondozás és házi segítségnyújtás   
b.) „Testvértelepülési programok és együttműködések” pályázat 
c.) Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata   
d.) Tervezői megbízás           
e.) Rákóczi út 34. szám alatti szolgálati lakás felújítása            

            f.) Munkagép és tehergépjármű bérlése         
 
I. NAPIREND: 

 
Javaslat Kisbágyon Község Önkormányzata a Képviselő-testület és szervei szervezeti- és 

működési szabályzatáról szóló 7/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelete módosítására 
(rendelet-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

 
Nagy Attiláné polgármester: A kormányzati funkciók szakfeladatonként változnak, mivel 
tartalmazza az SZMSZ, ezért annak módosítása szükséges. 
 
dr. Tóth Gabriella jegyző: A korábbi rendeletmódosításnak megfelelően a szociális rendeletet 
ahogy módosítottuk, így az átruházott hatásköröket is módosítottuk az 1. számú mellékletben, a 
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2. számú mellékletben pedig egyrészt a Kincstár törölt kormányzati funkciókat az NGM 
rendelet módosítás következtében, másrészt kellett ehelyett újakat felvennünk amiket 
használunk. A nem szereplőket dőlt betűvel jelöltem, hogy jól látható legyen mi került 
felvételre, szakfeladatként a folyóirat, időszaki kiadvány kiadása a Kisbágyoni Hírmondó 
miatt, nem volt nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, 
ártalmatlanítása kormányzati funkció, illetve intézményen kívüli gyermekétkeztetés került be, 
mert bevezetésre került a szünidei gyermekétkeztetés intézménye, ezért, amennyiben lesz a 
településen olyan rászorult gyermek akinél ezt meg kell állapítani, akkor lehessen mire 
könyvelni ezen tételeket. 
 
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 
 

3/2016. (III.3.) önkormányzati rendelete 
 

a Képviselő-testület és szervei Szervezeti- és Működési Szabályzatáról szóló 7/2014. 
(XI.27.) önkormányzati  rendelete módosításáról 

 (rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 
II. NAPIREND: 
 

Palotási Mikrotérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás társulási 
megállapodásának módosítása 

(előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 
dr. Tóth Gabriella jegyző: Erdőkürt társulásba való belépése és Kozárd kilépése miatt a 
társulási megállapodás módosításáról már korábban döntöttünk. Vanyarc kérelme nem érkezett 
meg a Magyar Államkincstárhoz Erdőkürt kiléptetésével kapcsolatban, ezért nem tudták 
hozzánk bejegyezni Erdőkürt belépését, hiszen jelenleg másik társulás tagja és mivel ezt 
nálunk nem vezeti át, ezért Kozárdot sem lépteti ki. Így mind a jelenlegi hét településnek, 
illetőleg Kozárdnak is új határozatot kell hoznia, tekintettel arra, hogy Vanyarc kérelme még 
nincs bent a magyar Államkincstárban. Emiatt a törzskönyvi bejegyzés dátuma szerepel 
minden dokumentumban, amit nem tudunk, hogy mely nap lesz, ez pénzügyileg fog némi 
gondot okozni, mert így az állami támogatást, ahogy szerettük volna nem tudjuk igénybe 
venni, hanem lehetséges, hogy Vanyarc kapja meg Erdőkürt vonatkozásában, holott a feladatot 
már mi látjuk el, majd év közben pénzeszközátadással átadja részünkre, mi pedig évközben 
megkapjuk Kozárdra, amit átadunk Szurdokpüspökinek.  
 
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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20/2016.(III.2.) Képviselő-testületi határozat 
 

Kisbágyon Község Önkormányzata megismerte Erdőkürt Község Önkormányzata, 
Palotási Mikrotérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Társuláshoz a törzskönyvi 
bejegyzés napjával a gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatási feladatok ellátására 
való csatlakozási szándékát - melyben nyilatkozott, hogy elfogadja a társulás célját, 
vállalja a költségek megállapodás szerint viselését és a megállapodásban foglaltakat 
magára nézve kötelezőnek ismeri el, valamint Kozárd Község Önkormányzata Palotási 
Mikrotérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulásból törzskönyvi nyilvántartásban 
való átvezetéssel hatályba lépő kilépését elfogadja. 
 
A képviselő-testület a megállapodás törzskönyvi bejegyzés napjával való - Erdőkürt 
Község Önkormányzata csatlakozása, Kozárd Község Önkormányzata kilépése, a 
szolgáltatás irodái címének pontosítása, valamint a társulás által ellátott szolgáltatások 
tekintetében - módosítását és az egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást 
elfogadja. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított és az egységes 
szerkezetű társulási megállapodás aláírására. 
A Társulási Tanács elnökét felkéri a társulási megállapodás módosításának törzskönyvi 
nyilvántartásban történő átvezetésének megkérésére. 
 
Határidő: soron kívül - a tagönkormányzatok egybehangzó döntését követően 
Felelős: Szabó Mihály polgármester, társulási tanács elnöke 

 
 
III. NAPIREND: 
 

Palotás és Kisbágyon Óvodai Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának 
módosítása 

(előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 
dr. Tóth Gabriella  jegyző: A Palotás és Kisbágyon által fenntartott Óvodai 
Intézményfenntartó társulásnál is kormányzati funkcióváltozás történik, illetőleg még azzal 
egészülne ki, hogy a korábbi társulási megállapodásban úgy szerepelt, hogy az óvodavezető 
2015-ig rendelkezik vezetői megbízással, ami a tavalyi döntés értelmében 2020, melyet majd 
akkor módosítunk újra, ha nyugdíjba vonul Krekács Istvánné óvodavezető, de most ezt a két 
dolgot átvezetnénk, hogy helyesen szerepeljen.  
 
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: 
 

21/2016.(III.2.) Képviselő-testületi határozat 
 

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Palotás és Kisbágyon Óvodai  
Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodása módosítását és az egységes   
szerkezetbe foglalt megállapodást 2016. március 23-i  hatályba lépéssel jóváhagyja.  
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Ezzel egyidejűleg a 2013. augusztus 7-én kelt egységes szerkezetű társulási   
megállapodást  hatályon kívül helyezi. 

 
 Határidő: értelemszerűen 
 Felelős:  dr. Tóth Gabriella jegyző 

 
 
IV. Egyebek: 
 
a.) Házi gondozás és házi segítségnyújtás 
 
Nagy Attiláné polgármester: Megszűnt a Baptista Szeretetszolgálat velünk ellátásra kötött 
szerződése, úgy néz ki egy új szervezet fogja ebben a térségben ezt a feladatot ellátni. Mivel mi 
az ellátottakat felmértük és a pontrendszer alapján nem lenne annyi ellátott, hogy mi tudnánk 
legalább egy gondozónőt foglalkoztatni, mert nem kapnánk annyi állami támogatást rá. Az 
látszik ésszerűbbnek, hogy adjuk át nekik a feladatot és nekünk nincs gondunk. Szigorodtak a 
feltételek, van a házi segítségnyújtás és a házi gondozás, az egyik szakápolót igényel, a másikat 
közfoglalkoztatott is elláthatja. Aki szakápolást igényel, ott magas pontszámok és kritériumok 
vannak. Ennek a területi ellátó központnak a vezetője Kisbágyonból Péterné Juhász Andrea 
lesz, pásztói székhellyel fog működni a szervezet. Abban kell a képviselő-testületnek dönteni, 
hogy ezt a kötelező feladatot átadja és megbízza a polgármestert a dokumentum aláírására. 
 
Mérészné Holecz Mária képviselő: Mi alapján dől el, hogy ki kerül be a gondozotti 
létszámba? 
 
dr. Tóth Gabriella jegyző: Háziorvosi pontozás alapján derül ki, nagyon szigorú feltételek 
szerint január 15-ig kellett a pontozást elvégezni. 
 
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: 
 

22/2016.(III.2.) Képviselő-testületi határozat 
 

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott házi 
segítségnyújtás feladat ellátására a Nyírségi Szociális Centrum szolnoki telephelyével 
ellátási szerződést köt. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ellátási szerződés megkötésére. 

 
 

b.) „Testvértelepülési programok és együttműködések” pályázat 
 

Nagy Attiláné polgármester: A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. meghirdetett egy pályázat 
testvértelepülési programok és együttműködésekre. A minimum pályázati összeg 500.000.-Ft 
és 2,5 millió forint a maximum összeg. Javaslom, hogy pályázzunk testvértelepülési kapcsolat 
kialakítására a szlovákiai Csallóközkürt településsel. 
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A képviselők részéről kérdés, észrevétel nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátja a 
pályázat benyújtására vonatkozó javaslat elfogadását. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül, egyhangúlag 
elfogadja a javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 
 

23/2016.(III.2.) Képviselő-testületi határozat 
 

Kisbágyon Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani 
a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt által meghirdetett „Testvértelepülési programok és 
együttműködések” pályázatra a szlovákiai Csallóközkürt (930 12 Ohrady, Novy rad 
267/8) településsel testvértelepülési kapcsolat kiépítésére. 
 
A képviselő-testület felkéri és felhatalmazza a polgármestert a pályázat határidőn belül 
történő benyújtására. 
 
Határidő: 2016. március 31. 
Felelős: Nagy Attiláné polgármester 

 
c.) Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata 
 
Nagy Attiláné polgármester: A helyi esélyegyenlőségi programot kétévente kell 
felülvizsgálni, a jogszabályok szerint ennek végső határideje most március 31. napja. A 
programot áttekintettük, az utóbbi időben nem voltak olyan változások a településen, amelyek 
érintenénk, javaslom a helyi esélyegyenlőségi program változatlanul történő hatályban tartását. 
 
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: 
 

24/2016.(III.2.) Képviselő-testületi határozat 
 

Kisbágyon Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 64/2013.(VII.8.) 
határozatával elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programját az egyenlő bánásmódról és 
az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben foglaltaknak 
megfelelően áttekintette, és úgy dönt, hogy Kisbágyon község Helyi Esélyegyenlőségi 
Programját hatályában fenntartja, annak felülvizsgálatát nem tartja szükségesnek. 
 
Határidő: azonnal (határozat feltöltése a HEP dokumentumai közé) 
Felelős: Nagy Attiláné polgármester 

 
d.) Tervezői megbízás  
 
Nagy Attiláné polgármester: Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciójára, 
többfunkciós közösségi tér kialakítására került pályázat kiírásra. Ahogy korábban egyeztettünk 
tájház-hagyományőrző közösségi ház felújítására és közösségi pinceklub kialakítására 
szeretnénk pályázatot benyújtani. Javaslom az előkészítés érdekében a Kovaterv Kft-t az 
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építési engedélyezési dokumentáció és tervezői költségbecslés elkészítésével megbízni a 
benyújtott árajánlata szerint. 
 
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: 
 
 

25/2016.(III.2.) Képviselő-testületi határozat 
 

Kisbágyon Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Településképet 
meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér kialakítása, 
fejlesztése, energetikai korszerűsítés pályázat előkészítése céljából megbízza a 
Kovaterv Kft-t (3041 Héhalom, Petőfi S. út 11.) a tájház-hagyományőrző közösségi ház 
felújítása építési engedélyezési dokumentációjának és tervezői költségbecslésének 
elkészítésével 250.000 Ft+Áfa, a közösségi pince építési engedélyezési 
dokumentációjának és tervezői költségbecslésének elkészítésével 150.000 Ft+Áfa 
összegért. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Nagy Attiláné polgármester 

        
e.) Rákóczi út 34. szám alatti szolgálati lakás felújítása     
  
Nagy Attiláné polgármester: A szolgálati lakás rendkívül leromlott állapotú, a fürdőszobában 
a csempe is levált már a falról, szükséges a víz és gázvezeték cseréje is. A munka elvégzésével 
javaslom Zsiga Tibor egyéni vállalkozót megbízni. 
 
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: 
 
 

26/2016.(III.2.) Képviselő-testületi határozat 
 

Kisbágyon Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kisbágyon, Rákóczi út 34. 
szám alatti szolgálati lakás víz- és gázszerelési munkáinak elvégzésével Zsiga Tibor 
egyéni vállalkozót bízza meg csatolt árajánlata szerint bruttó 100.000 Ft munkadíjjal. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Nagy Attiláné polgármester 
 

Nagy Attiláné polgármester: A szolgálati lakásban a villanyvezetékek is cserére szorulnak, 
javaslom egyidejűleg azok cseréjét is. Illés Lajos egyéni vállalkozó megbízását javaslom a 
villanyszerelési munkák elvégzésére. 
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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: 
 
 

27/2016.(III.2.) Képviselő-testületi határozat 
 

Kisbágyon Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kisbágyon, Rákóczi út 34. 
szám alatti szolgálati lakás villanyszerelési munkáinak elvégzésével Illés Lajos egyéni 
vállalkozót bízza meg csatolt árajánlata szerint 71.885.- Ft összegben. 

 
Határidő: azonnal  
Felelős: Nagy Attiláné polgármester 

 
 
f.) Munkagép és tehergépjármű bérlése         
 
Nagy Attiláné polgármester: A terület ahol a falunapot is tartani szoktuk földdel történő 
feltöltésre szorul, van ahol a terepet el kell egyengetni, van ahol le kell belőle gyalulni. 
Javaslom, hogy a földmunka elvégzéséhez béreljünk munkagépet és tehergépkocsit.  
 
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: 
 

28/2016.(III.2.) Képviselő-testületi határozat 
 

Kisbágyon Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kisbágyon, Rákóczi út 34. 
szám alatti ingatlan földmunkáinak elvégzéséhez Csepela Csaba egyéni vállalkozótól 
7.000 Ft/óra  díjon  munkagépet, 6.000 Ft/óra díjon tehergépkocsit bérel. 

 
Határidő: azonnal  
Felelős: Nagy Attiláné polgármester 

 
Bejelentések: 
 
Nagy Attiláné polgármester: Az orvosi ügyeletről érkezett megkeresés, az új üzemeltető egy 
EKG készüléket vásárolt, mert a régi nem működött, ennek a megvásárlásához Kisbágyon 
Önkormányzat 10.720.-Ft-al járult hozzá. 
- Elindult volna az új közmunkaprogram, sajnos az Útőr programot vissza kellett mondanunk, 
annyira nincs foglalkoztatható személy Kisbágyonban, az a megoldást pedig nem tudjuk 
bevállalni, hogy más településről vonjunk be embereket. Sajnos a Startmunkát sem tudtuk 6 
fővel indítani, csak 5 fővel sikerült elindulni. Kóródi Zoltánnét az óvodába tudtuk felvenni 
hagyományos közfoglalkoztatás keretében, így 10% önerőt kell hozzátenni a 
foglalkoztatásához.  
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- Megjelentek a Vidékfejlesztési pályázatok, megtörténtek a tárgyalások a Goodwill Consulting 
Pályázati Tanácsadó Kft-vel az együttműködési megállapodásra vonatkozóan Palotás és 
Szarvasgede településekkel.  
 
 
A képviselők részéről bejelentés, észrevétel nem volt, Nagy Attiláné polgármester testületi 
ülést bezárja. 
 
 
 

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


