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Kisbágyon Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

 
6. számú nyílt ülés 

 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 
 

 
 
Készült:  Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 12-én 
     megtartott nyilvános üléséről 
 
 
N a p i r e n d:  

 
1./ Javaslat Kisbágyon Község Önkormányzata közbeszerzési szabályzata elfogadására 
       Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester      30/2016.(IV.12.) határozat 
 
2./ Javaslat pályázat benyújtására a Faluház energetikai korszerűsítésére (TOP 3.2.1-15) 
       Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester      31/2016.(IV.12.) határozat 
 
3./ Javaslat pályázat benyújtására a tájház mint többfunkciós közösségi tér kialakítására (VP- 
     6-7.4.1.1-16)          32/2016.(IV.12.) határozat 
       Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester 
 
4./ Javaslat pályázat benyújtására Szemléletformálási programokra (KEHOP-5.4.1)  
     konzorciumban Palotás és Szarvasgede Községek Önkormányzataival 
      Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester      33/2016.(IV.12.) határozat 
 
5./ Egyebek: 

a.) Javaslat a szociális ellátások térítési díjáról szóló rendelet felülvizsgálatára 
                4/2016.(IV.13.) rendelet 
b.) Kállói Rendőrörs támogatása       34/2016.(IV.12.) határozat 
c.) Jobbágyi-Szurdokpüspöki és térsége Szociális Társulás  társulási megállapodás  
      módosítása         35/2016.(IV.12.) határozat 
d.) Javaslat belső ellenőr megbízására      36/2016.(IV.12.) határozat 
e.) 2016. évi belső ellenőrzési terv megtárgyalása, elfogadása 
           37/2016.(IV.12.) határozat 
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Kisbágyon Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

 
6. számú nyílt ülés 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 

 
Készült:  Kisbágyon Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 12-én    
                megtartott nyilvános üléséről 
 
Testületi ülés helye: Községháza 
                                  Kisbágyon, Szabadság út 21. 
 
Jelen vannak: Nagy Attiláné polgármester, Zachar Tibor alpolgármester, Jancsó Mónika,  
Pogány Károly önkormányzati képviselők 
Tanácskozási joggal: dr. Tóth Gabriella jegyző 
Jegyzőkönyvvezető: Varga Anita ügyintéző 
 
Nagy Attiláné polgármester megállapítja, hogy az 5 fős testületből 4 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 közbeszerzési szabályzata elfogadására 
2./ Javaslat pályázat benyújtására a Faluház energetikai korszerűsítésére (TOP 3.2.1-15) 
3./ Javaslat pályázat benyújtására a tájház mint többfunkciós közösségi tér kialakítására (VP-6-
7.4.1.1-16) 
4./ Javaslat pályázat benyújtására Szemléletformálási programokra (KEHOP-5.4.1) 
konzorciumban Palotás és Szarvasgede Községek Önkormányzataival 
5./ Egyebek 

a.) Javaslat a szociális ellátások térítési díjáról szóló rendelet felülvizsgálatára 
 b.) Kállói Rendőrörs támogatása 

c.) Jobbágyi-Szurdokpüspöki és térsége Szociális Társulás  társulási megállapodás  
      módosítása 
d.) Javaslat belső ellenőr megbízására 
e.) 2016. évi belső ellenőrzési terv megtárgyalása, elfogadása 

 
 
I. NAPIREND: 

 
Javaslat Kisbágyon Község Önkormányzata közbeszerzési szabályzata elfogadására 

(előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 
Nagy Attiláné polgármester: A 2016 évi közbeszerzési szabályzat tervezetet kiküldtük a 
képviselők részére. 
 
Pogány Károly képviselő: Az értékhatárok folyamatos figyelemmel kíséréséért és a 
Szabályzat függelékébe történő átvezetéséért valóban a pénzügyi előadó felelős? 
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dr. Tóth Gabriella jegyző: Jeleztem már, hogy ez tévesen szerepel benne, hogy a pénzügyi 
előadó kíséri figyelemmel, másrészt szabályzatok aláírására a polgármester és a jegyző 
jogosult, a függelék esetében is, nem pedig a pénzügyi előadó, ezek módosítását már kértem. A 
függelék tételesen tartalmazza az értékhatárokat, építési beruházás esetén 15 millió forint a 
nemzeti értékhatár, ami az esetünkben alkalmazandó. Tehát például a Faluház energetikai 
korszerűsítésénél nyertes pályázat esetén az ezévi közbeszerzési tervet módosítanunk kell.  
 
A képviselők részéről további kérdés, észrevétel nem hangzott el, a polgármester szavazásra 
bocsátja a javaslat elfogadását. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül, egyhangúlag 
elfogadja a javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 
 

30/2016.(IV.12.) Képviselő-testületi határozat 
 

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kisbágyon község 
Önkormányzata Közbeszerzési szabályzatát elfogadja. 

 
II. NAPIREND: 
 

Javaslat pályázat benyújtására a Faluház energetikai korszerűsítésére (TOP 3.2.1-15) 
(előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

 
Nagy Attiláné polgármester: A Területi Operatív Programban Kisbágyon részéről csak a 
Faluház energetikai korszerűsítésére tudunk pályázatot benyújtani. A pályázat előkészületei 
már folyamatban vannak, a projektmenedzsment már dolgozik. A fűtéskorszerűsítéssel egy 
kazánházzal bővülne az épület, a konvektorok kikerülnek, egy energiahatékonyabb fűtési 
rendszer kerül kialakításra.  
 
A képviselők részéről további kérdés, észrevétel nem hangzott el, a polgármester szavazásra 
bocsátja a javaslat elfogadását. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül, egyhangúlag 
elfogadja a javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 
 
 

31/2016.(IV.12.) Képviselő-testületi határozat 
 

Kisbágyon Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani 
a Faluház (Kisbágyon, Szabadság út 21., Kisbágyon belterület 285/7. hrsz) energetikai 
korszerűsítésére az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” címen kiírt 
pályázatra. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Nagy Attiláné polgármester 
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III. NAPIREND: 
 

Javaslat pályázat benyújtására a tájház mint többfunkciós közösségi tér kialakítására 
(VP-6-7.4.1.1-16) 

(előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 
 
Nagy Attiláné polgármester: A pályázat benyújtási határideje módosult április 21-re. 
Javaslom a pályázat benyújtását többfunkciós közösségi tér kialakítására.  
 
A képviselők részéről további kérdés, észrevétel nem hangzott el, a polgármester szavazásra 
bocsátja a javaslat elfogadását. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül, egyhangúlag 
elfogadja a javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 
 

32/2016.(IV.12.) Képviselő-testületi határozat 
 

Kisbágyon Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani 
a Kisbágyon, Rákóczi út 3. (Kisbágyon Belterület 200. hrsz.) szám alatti önkormányzati 
tulajdonú ingatlan többfunkciós közösségi térré történő kialakítására a „Településképet 
meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, 
fejlesztése, energetikai korszerűsítés” címen kiírt pályázatra. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Nagy Attiláné polgármester 

 
 
IV. NAPIREND: 
 

Javaslat pályázat benyújtására Szemléletformálási programokra (KEHOP-5.4.1) 
konzorciumban Palotás és Szarvasgede Községek Önkormányzataival 

(előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 
 
Nagy Attiláné polgármester: KEHOP  pályázat keretében van szintén lehetőség 100%-os 
támogatottsággal pályázni szemléletformálási programokra. Az energiatakarékosság, 
energiatudatosság, megújuló energiaforrások használata tárgykörben jelentene 
programsorozatot, Palotás és Szarvasgede önkormányzataival közösen konzorciumban 
valósulna meg, így javaslom a kiküldött tájékoztató alapján a 3 település pályázatának 
konzorciumban történő benyújtását. 
 
dr. Tóth Gabriella jegyző: A Tempo Consulting kompletten bonyolítja a pályázatot, nekünk 
nem kerül kiadásba, 100%-os támogatottságú, segíteni fognak a programok szervezésében is. 
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A képviselők részéről további kérdés, észrevétel nem hangzott el, a polgármester szavazásra 
bocsátja a javaslat elfogadását. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül, egyhangúlag 
elfogadja a javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 
 

33/2016.(IV.12.) Képviselő-testületi határozat 
 

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani 
konzorciumban Palotás és Szarvasgede Községek Önkormányzataival a KEHOP-5.4.1. 
azonosítószámú Szemléletformálási programok című felhívásra. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, a 
konzorciumi megállapodás megkötésére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Nagy Attiláné polgármester 
 

 
V. Egyebek: 
 
a.) Javaslat a szociális ellátások térítési díjáról szóló rendelet felülvizsgálatára 
(rendelet-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva)       
 
Nagy Attiláné polgármester: A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény 
értelmében a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális szolgáltatások intézményi térítési 
díját a fenntartó állapítja meg. A jelenleg hatályos a szociális ellátások térítési díjáról szóló 
5/2015. (III.27.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatra szorul. A 2016. évi adatok alapján a 
szociális étkeztetés személyi térítési díja 100%-os térítési fizetési kötelezettség esetén 345 Ft. 
 
A képviselők részéről kérdés, észrevétel nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátja a 
rendelet elfogadását. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül, egyhangúlag 
elfogadja a rendelet-tervezetet. 
 
A polgármester kihirdeti, hogy a képviselő-testület megalkotta az alábbi rendeletét. 
 

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

4/2016.(IV.13.) önkormányzati rendelete 
 

a szociális ellátások térítési díjáról 
(rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

 
b.) Kállói Rendőrörs támogatása 
 
Nagy Attiláné polgármester: Kálló településen önálló rendőrörs kezdi meg működését. 
Bútorzat, eszközök beszerzése várhatóan 2 millió forintba fog kerülni, ehhez kérik a 
lakosonkénti 50.-Ft-os, tehát Kisbágyon esetében 20.050.-Ft támogatást.  
 



 6 

A képviselők részéről további kérdés, észrevétel nem hangzott el, a polgármester szavazásra 
bocsátja a javaslat elfogadását. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül, egyhangúlag 
elfogadja a javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 
 

34/2016.(IV.12.) Képviselő-testületi határozat 
 

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nógrád Megyei Rendőr-
főkapitányság részére a Kállói Rendőrörs bútorzatának beszerzéséhez lakosonként 50 
Ft, összesen 22.050 Ft támogatást nyújt. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés 
megkötésére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Nagy Attiláné polgármester 

 
 
c.) Jobbágyi-Szurdokpüspöki és térsége Szociális Társulás  társulási megállapodás 
módosítása 
(előterjesztés, határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 
Nagy Attiláné polgármester: A Jobbágyi-Szurdokpüspöki és térsége Szociális Társulás 
társulási megállapodásának módosítása szükséges a kormányzati funkciók,  telephely és 
ellátottak számára nyitva álló helyiségek pontosítása és az  ellátottak számára nyitva álló új 
helyiség miatt. 
 
A képviselők részéről további kérdés, észrevétel nem hangzott el, a polgármester szavazásra 
bocsátja a javaslat elfogadását. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül, egyhangúlag 
elfogadja a javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 
 

 35/2016.(IV.12.) Képviselő-testületi határozat 
 

Kisbágyon Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jobbágyi-Szurdokpüspöki 
és térsége Szociális Társulás  társulási megállapodásának 2016. április 26-i hatályú – a 
kormányzati funkciók, telephely és ellátottak számára nyitva álló helyiségek 
pontosítása és az  ellátottak számára nyitva álló új helyiség miatti - módosítását és az 
egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást elfogadja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított és az egységes 
szerkezetű társulási megállapodás aláírására. 
 
Határidő: soron kívül 
Felelős: Nagy Attiláné polgármester 

 
d.) Javaslat belső ellenőr megbízására 
(előterjesztés, határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
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dr. Tóth Gabriella jegyző: Az államháztartásról szóló törvény értelmében kötelező belső 
ellenőrzést lefolytatni a szabályszerűség és a gazdálkodás tekintetében. Évek óta az Universal 
Audit Kft. látja el ezt a feladatot a közös hivatalhoz tartozó mindhárom önkormányzatnál, a 
megbízási díj a csatolt megbízási szerződés szerint a tavalyi évivel azonos, tehát 80.000.-
Ft+ÁFA összegért látja el ezt a feladatot Kisbágyon esetében.  Javasoljuk, hogy ezévben is az 
Universal Audit Kft-vel kössünk a belső ellenőrzés lefolytatására szerződést. 
 
A képviselők részéről további kérdés, észrevétel nem hangzott el, a polgármester szavazásra 
bocsátja a javaslat elfogadását. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül, egyhangúlag 
elfogadja a javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 
 

36/2016.(IV.12.) Képviselő-testületi határozat 
 

Kisbágyon Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  megbízza az Universal 
Audit Kft-t (Salgótarján, Kölcsey út 19.) a 2011. évi CXCV. törvény, valamint a 
370/2011.(XII.31.) Korm.rendelet 15.§ (7) bekezdés alapján szabályozott belső 
ellenőrzési feladatok ellátásával 2016. április 15. napjától 2016. december 31-ig terjedő 
időszakra 80.000.-Ft+ÁFA megbízási összeggel.  
A képviselő-testület a megbízási szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert.  

 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Nagy Attiláné polgármester 

 
e.) 2016. évi belső ellenőrzési terv megtárgyalása, elfogadása 
(előterjesztés, határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 
Nagy Attiláné polgármester: Javasoljuk, hogy 2016. évben a Palotási Gyermeklánc Óvoda 
kisbágyoni telephelyén a szabályozottság és a gazdálkodás legyen a belső ellenőr által 
felülvizsgálva. 
 
A képviselők részéről kérdés, észrevétel nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátja a 
javaslat elfogadását 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül, egyhangúlag 
elfogadja a javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 
 

37/2016.(IV.12.) Képviselő-testületi határozat 
 

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kisbágyon Község 
Önkormányzata 2016. évi Éves Ellenőrzési Tervét az alábbiak szerint fogadja el: 

 
Kisbágyon Község Önkormányzata 

2016. évi Éves Ellenőrzési Terve 
Revizori nap 

Rendelkezésre álló tényleges munkanapok száma  
1. Rendszerellenőrzés  

A Palotási Gyermeklánc Óvodában és annak kisbágyoni telephelyén a 
15 
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szabályozottság és a gazdálkodás átfogó vizsgálata, melynek keretében a 
szabályszerűség, szabályzatok megléte, aktualitása kerül ellenőrzésre. 
 

   
2. Szabályszerűségi ellenőrzés  

Az ellátott feladatok megfelelően szabályozottak-e, tevékenységük során 
érvénysülnek-e a hatályos jogszabályok, belső szabályzatok, vezetői 
rendelkezések előírásai. A belső ellenőrzési rendszer áttekintése, FEUVE 
Szabályzat. 
 

15 

3. Egyéb feladatok 
Kockázatelemzésen alapuló ellenőrzési tervek készítése. Módszertani útmutató 
figyelembevételével éves ellenőrzési jelentés összeállítása. A vezetői 
döntéshozatalhoz szükséges tanácsadói feladatok ellátása, véleményezés, 
ajánlások megfogalmazása. A belső ellenőrzési tevékenységre vonatkozó 
jogszabályok, nemzetközi és hazai államháztartási belső ellenőrzési standardok, 
módszertani útmutatók változásainak folyamatos figyelemmel kísérése. 

5 

 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Nagy Attiláné polgármester 

 
 
Bejelentések: 
 
Zachar Tibor alpolgármester: Lakossági bejelentés volt, hogy a temetőben lévő fákon 
letöredezett faágak vannak, valakit meg kell keresni, hogy ezeket levágja. 
 
Nagy Attiláné polgármester: Más helyen is vannak ilyen fák, érdeklődni fogok ki vállal ilyen 
munkát és milyen áron. 
 
 
A képviselők részéről bejelentés, észrevétel nem volt, Nagy Attiláné polgármester a testületi 
ülést bezárja. 
 
 

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


