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J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 
 

 
 
Készült:  Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 11-én 
     megtartott nyilvános üléséről 
 
 
N a p i r e n d:  

 
1./ Kisbágyon Község Önkormányzata 2015. évi költségvetése módosításának megtárgyalása,  
     elfogadása               5/2016.(V.12.) rendelet 
       Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester 
 
2./ Kisbágyon Község Önkormányzata 2015. évi költségvetése végrehajtásának  
     megtárgyalása, elfogadása            6/2016.(V.12.) rendelet 
      Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester 
 
3./ Védőnői Szolgálat 2015. évi költségvetésének teljesítése    41/2016.(V.11.) határozat 
      Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester 
 
4./ Civil szervezetek 2015. évi támogatása elszámolásának elfogadása 
       Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester      42/2016.(V.11.) határozat 
 
5./ Civil szervezetek 2016. évi támogatási kérelmének elbírálása      43/2016.(V.11.) határozat 
       Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester 
 
6./ Római Katolikus Plébánia támogatási kérelmének elbírálása    44/2016.(V.11.) határozat 
       Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester 
 
7./ Javaslat adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok  
     fejlesztéseinek támogatására kiírt pályázat benyújtására     45/2016.(V.11.) határozat 
       Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester 
 
8./ Egyebek 

a.) Kisbágyoni Tagóvoda tájékoztató 
b.) Javaslat pályázat benyújtására az óvoda épületének energetikai korszerűsítésére  

   46/2016.(V.11.) határozat 
 
 
 
 
 

 
 



Kisbágyon Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

 
8. számú nyílt ülés 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 

 
Készült:  Kisbágyon Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 11-én    
                megtartott nyilvános 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./ Kisbágyon Község Önkormányzata 2015. évi költségvetése módosításának megtárgyalása, 
elfogadása 
2./ Kisbágyon Község Önkormányzata 2015. évi költségvetése végrehajtásának 
megtárgyalása, elfogadása 
3./ Védőnői Szolgálat 2015. évi költségvetésének teljesítése 
4./ Civil szervezetek 2015. évi támogatása elszámolásának elfogadása 
5./ Civil szervezetek 2016. évi támogatási kérelmének elbírálása 
6./ Római Katolikus Plébánia támogatási kérelmének elbírálása 
7./ Javaslat adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek 
támogatására kiírt pályázat benyújtására               
8./ Egyebek 

a.) Kisbágyoni Tagóvoda tájékoztató 
b.) Javaslat pályázat benyújtására az óvoda épületének energetikai korszerűsítésére  

 
 
I. NAPIREND: 

 
Kisbágyon Község Önkormányzata 2015. évi költségvetése módosításának 

megtárgyalása, elfogadása 
(előterjesztés, rendelet-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

 
Nagy Attiláné polgármester: Köszönöm a hivatal dolgozóinak a pontosan, precízen 
előkészített anyagot, kérem a képviselő-testület tagjait, tegyék fel kérdéseiket, észrevételeiket. 
 



Pogány Károly képviselő: Valóban nagyon köszönjük az anyagot és minden segítséget, 
abban ami az évek során csak tolódott sokat tudtunk előrelépni akár adó tekintetében és egyéb 
területen is maximálisan köszönöm a munkát és a sok segítséget. 
 
A képviselők részéről további 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-tervezetet. 
 
A polgármester kihirdeti, hogy a képviselő-testület megalkotta az alábbi rendeletét. 
 

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

5/2016.(V.12.) önkormányzati rendelete 
 

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 
1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról 

(rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 
 
II. NAPIREND: 
 

Kisbágyon Község Önkormányzata 2015. évi költségvetése végrehajtásának 
megtárgyalása, elfogadása 

(előterjesztés, rendelet-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 
Nagy Attiláné polgármester: Ez már megvalósult, azért év közben is sokat kommunikáltunk, 
sok új dolog senki számára nem volt az anyagban, így egységesen, összegezve láttuk. 
 
A képviselők részéről további 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-tervezetet. 
 
A polgármester kihirdeti, hogy a képviselő-testület megalkotta az alábbi rendeletét. 
 

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

6/2016.(V.12.) önkormányzati rendelete 
 

az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról 
(rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

 
III. NAPIREND: 
 

Védőnői Szolgálat 2015. évi költségvetésének teljesítése 
(előterjesztés és határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

 



Nagy Attiláné polgármester: Látható, hogy Palotásnak 143.000.-Ft mínusza van, 
Kisbágyonnak pedig 64.000.-Ft plusz, de kötöttünk egy megállapodást, hogy nem fogjuk 
ezeket a dolgokat realizálni, kikompenzáljuk a dolgokat. 
 
dr. Tóth Gabriella jegyző: Igen, tekintettel arra, hogy az iskolánál pedig a gyermekek 
nincsenek megosztva, hanem az összes Palotási Általános Iskolába járó gyermek Palotást 
terheli. Hozzá tenni nem  kell, ha nullásra sikerül kihozni, akkor az már jó dolog. A Védőnői 
Szolgálat majd a Művelődési Házból át fog költözni az új orvosi rendelő hátsó részébe, mai 
napon megrendelésre került a bútor részére. 
 
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: 
 

41/2016.(V.11.) Képviselő-testületi határozat 
 

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Palotás Önkormányzattal 
közös feladatellátású Védőnői Szolgálat 2015. évi költségvetési beszámolóját és a 
hozzájárulások elszámolását az alábbiak szerint elfogadják: 

 
A Védőnői Szolgálat költségvetését 3 956 000 forint bevétellel és 4 035 000 forint 
kiadással elfogadja, melyből a 2015. évi működési kiadás 4 035 000 forint.  
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) fedezi a védőnői szolgálat 2015. évi 
személyi juttatások, járulékok valamint a dologi kiadások Kisbágyon Község 
Önkormányzatát is érintő részét. Kisbágyon Község Önkormányzata 2015. évi 
védőnői szolgálathoz nem utalt támogatást, így elszámolási különbözet nem 
keletkezett. A bevétel és kiadások közötti 79 000 forint különbözet Palotás Község 
Önkormányzatát terheli. 
 
Határidő: zárszámadási rendelet elfogadása  
Felelős: Nagy Attiláné polgármester 

 
 
IV. NAPIREND: 
 

Civil szervezetek 2015. évi támogatása elszámolásának elfogadása 
(előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

 
dr. Tóth Gabriella jegyző: Időközben a Kisbágyon Ifjúságáért és Hagyományaiért 
Alapítvány is benyújtotta 2015. évi támogatásról szóló elszámolást, tehát a kiküldött 
táblázatot szóban egészíteném ki annyival, hogy 358.321.-Ft-al az Alapítvány is elszámolt, 
ebből 200.000.-Ft-ot a színjátszó csoport táboroztatására fordítottak, illetőleg települési 
rendezvények és az alapítvány működtetésével kapcsolatos költségek merültek fel, mint 
könyvelési díj, pénzforgalmi jutalék, számlavezetési díj, illetve Falunapi sütő- főzőverseny 
díjai, ping-pong verseny, civil fórum díjai, mikuláscsomagok, karácsonyi vendéglátás, stb. 
 
A képviselők részéről kérdés, észrevétel nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátja 
az elszámolás elfogadását. 



 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül, egyhangúlag 
elfogadja az elszámolást és az alábbi határozatot hozza: 
 
 

42/2016.(V.11.) Képviselő-testületi határozat 
 

Kisbágyon Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évben támogatott 
civil szervezetek elszámolásait elfogadja. 

 
 
V. NAPIREND: 
 

Civil szervezetek 2016. évi támogatási kérelmének elbírálása 
(előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

 
dr. Tóth Gabriella jegyző: Egyszerűsödött a helyzet a tavalyi évhez képest, tekintettel arra, 
hogy a Sportegyesület már támogatási kérelmet nem nyújtott be. Kérelmet a Kisbágyoni 
Polgár- és Vagyonvédelmi Egyesület nyújtott be, 180.000.-Ft támogatást kér erre az évre, 
banki költségekre, számviteli szolgáltatásra, 12 db kézi lámpára, illetve 24 db polgárőr ing és 
póló megvásárlására, tehát főleg működési kiadásokra, valamint táboroztatásra, 24 fő 
gyermekkel számolva 295.200.-Ft-ba kerülne a gyermekek táboroztatása. Valamint a 
Kisbágyoni Ifjúságáért és Hagyományaiért Alapítvány nyújtott még be kérelmet, az 
Alapítvány 150.000.-Ft támogatást igényelne könyvelési, számlavezetési díjakra, tehát 
működési költségekre, valamint a rendezvényeken való részvételre, programok 
finanszírozására, továbbá a falubusz alkalmankénti térítésmentes használatát kérik.  
 
Nagy Attiláné polgármester: Így, ezek alapján javasom a Kisbágyoni Polgár- és 
Vagyonvédelmi Egyesület részére összesen 480.000.-Ft, a Kisbágyoni Ifjúságáért és 
Hagyományaiért Alapítvány részére pedig 150.000.-Ft támogatás megállapítását. 

 
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: 
 

43/2016.(V.11.) Képviselő-testületi határozat 
 
 

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi 
költségvetésében elfogadott támogatási keretet a benyújtott kérelmek alapján az 
alábbiak szerint osztja fel: 

 
Kisbágyoni Polgár- és Vagyonvédelmi Egyesület  480.000.-Ft 
Kisbágyon Ifjúságáért és Hagyományaiért  Alapítvány 150.000.-Ft 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződések 
megkötésére a 2011. évi CLXXV. törvény 75.§-a szerinti feltétel teljesítésének 
igazolására a támogatott szervezet 2015. évi beszámolója bírósági letétbe helyezéséről 



és a közzétételre történő megküldésről szóló igazolás (feladóvevény) bemutatását 
követő 15 napon belül. 
 
Határidő: támogatási szerződés megkötése 30 napon belül 
Felelős: Nagy Attiláné polgármester 

 
 

VI. NAPIREND: 
 

Római Katolikus Plébánia támogatási kérelmének elbírálása 
(kérelem a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

 
Nagy Attiláné polgármester: Javaslom a Kisbágyoni Római Katolikus Plébánia részére 
50.000.-Ft támogatás megállapítását. 
 
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: 
 

44/2016.(V.11.) Képviselő-testületi határozat 
 

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi 
költségvetésének általános tartaléka terhére 50.000.-Ft támogatást biztosít a 
Kisbágyoni Római Katolikus Plébánia részére. 

 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Nagy Attiláné polgármester 

 
 
VII. NAPIREND: 
 

Javaslat adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok 
fejlesztéseinek támogatására kiírt pályázat benyújtására 

(előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 
Nagy Attiláné polgármester: Újra kiírásra került az adósságkonszolidációban nem részesült 
önkormányzatok részére pályázat. 
 
dr. Tóth Gabriella jegyző: Tavalyi évben szerettük volna a ravatalozó felújítását, javaslom 
idei évben is ennek a célnak a benyújtására a pályázatot. 
 
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: 
 
 



 
45/2016.(V.11.) Képviselő-testületi határozat 

 
Kisbágyon Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek 
támogatására kiírt pályázatot benyújtja c) köztemető felújítása, ravatalozó építése 
illetve felújítása, temetőközlekedési utak építése, felújítása alcélra a fejlesztéshez 
szükséges összeg 100 %-os mértékű támogatási igénnyel. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a 
szükséges jognyilatkozatok megtételére. 

 
Egyebek: 
 
a.) Kisbágyoni  telephely óvoda tájékoztató 
 
Nagy Attiláné polgármester: Az óvodában Nánai Mária helyettesítése két óvónővel oldódik 
meg napi 4 órában, mivel nyugdíjasként 10 órát dolgozhatnak hetente, ezért két személyt 
kellett felvenni, hogy biztosítva legyen a 20 óra.  
 
dr. Tóth Gabriella jegyző: Méri Piroska és Molnár Lászlóné személyében két bujáki 
nyugdíjas óvodapedagógus vállalta azt, hogy megbízási szerződéssel helyettesítési feladatot 
lássanak el a kisbágyoni óvodában. A megbízási szerződés 2016. augusztus 31-ig köttetett 
velük, hogy biztosított legyen folyamatosan az óvodapedagógusi jelenlét az óvodában. 
Természetesen a megbízási díjfizetés az óvodavezető által leigazolt órák alapján történik, ami 
heti 10 óránál nem lehet több. 
 
 
b.) Javaslat pályázat benyújtására az Óvoda épületének energetikai korszerűsítésére  
 
Nagy Attiláné polgármester: Felmerült, hogy a Területi Operatív Programban az energetikai 
korszerűsítésre vannak plusz források. Mi mindenáron szerettük volna az óvodafelújítást, de 
az a gyermeklétszám miatt nem fért bele a pályázatba, viszont így az energetikai 
korszerűsítésbe beleférne. Ehhez szükséges testületi döntés, hogy a pályázat benyújtható 
legyen. 
 
A képviselők részéről további kérdés, észrevétel nem hangzott el, a polgármester szavazásra 
bocsátja a javaslatot. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadja a javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 
 
 

46/2016.(V.11.) Képviselő-testületi határozat 
 

Kisbágyon Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván 
benyújtani az óvoda épületének (3046 Kisbágyon, Rákóczi út 34, 124. hrsz.) 
energetikai korszerűsítésére - nyílászáró szerkezetek cseréje, fűtési rendszer 
korszerűsítése – az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” címen kiírt 
pályázatra. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 



 
Határidő: azonnal 
Felelős: Nagy Attiláné polgármester 

 
 
Bejelentések: 
 
Nagy Attiláné polgármester: A kulturális közfoglalkoztatottunk május 13-án megszünteti 
munkaviszonyát, helyére Hutter Lászlóné kerül. 
- A Startmunka programban foglalkoztatott személyek száma 4 főre csökkent, mert Gyurik 
László elment. 
 
 
A képviselők részéről bejelentés, észrevétel nem volt, Nagy Attiláné polgármester a testületi 
ülést bezárja. 
 
 

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

 


