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Kisbágyon Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

 

8. számú nyílt ülés 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 
 

 

 
Készült:  Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. május 24-én 
     megtartott nyilvános testületi üléséről 
 
N a p i r e n d:  

 
1./ Beszámoló a 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 
      Előterjesztő: dr. Tóth Gabriella jegyző         42/2017.(V.24.) határozat 
     Meghívott: Soósné Tóth Anna családgondozó 
2./ Kisbágyon Község Önkormányzata 2016. évi költségvetése módosításának megtárgyalása,  
     elfogadása                 5/2017.(V.25.) rendelet 
       Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester 
3./ Kisbágyon Község Önkormányzata 2016. évi költségvetése végrehajtásának  
     megtárgyalása, elfogadása              6/2017.(V.25.) rendelet 
      Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester 
4./ Védőnői Szolgálat 2016. évi költségvetésének teljesítése      43/2017.(V.24.) határozat 
      Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester 
5./ Civil szervezetek 2016. évi támogatása elszámolásának elfogadása 
       Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester        44/2017.(V.24.) határozat 
6./ Civil szervezetek 2017. évi támogatási kérelmének elbírálása      45/2017.(V.24.) határozat 
       Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester 
7./ 2016. évi belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása, elfogadása      46/2017.(V.24.) határozat 
      Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester 
8./ Javaslat belső ellenőr megbízására         47/2017.(V.24.) határozat 
       Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester 
9./ Javaslat 2017. évi belső ellenőrzési terv megtárgyalására, elfogadására 
       Előterjesztő: dr. Tóth Gabriella jegyző         48/2017.(V.24.) határozat 
10./ Javaslat Szirák és Térsége Szennyvízcsatorna Beruházási és Üzemeltetési Önkormányzati  
       Társulás társulási megállapodásának módosítására       49/2017.(V.24.) határozat 
          Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester 
11./ Javaslat VP6-7.2.1-7.4.1.3-16 A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető                                    
       szolgáltatásinak fejlesztésére Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális   
       fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése  című pályázat benyújtására 
          Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester        50/2017.(V.24.) határozat 
12./ Fogorvosi ügyelet biztosítása          51/2017.(V.24.) határozat 
          Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester 
13./ Egyebek 
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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 2017. május 24-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: Koncz Anita aljegyző, Soósné Tóth Anna családsegítő 
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./ Beszámoló a 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 
2./ Kisbágyon Község Önkormányzata 2016. évi költségvetése módosításának megtárgyalása, 
elfogadása 
3./ Kisbágyon Község Önkormányzata 2016. évi költségvetése végrehajtásának megtárgyalása, 
elfogadása 
4./ Védőnői Szolgálat 2016. évi költségvetésének teljesítése 
5./ Civil szervezetek 2016. évi támogatása elszámolásának elfogadása 
6./ Civil szervezetek 2017. évi támogatási kérelmének elbírálása 
7./ 2016. évi belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása, elfogadása 
8./ Javaslat belső ellenőr megbízására 
9./ Javaslat 2017. évi belső ellenőrzési terv megtárgyalására, elfogadására 
10./ Javaslat Szirák és Térsége Szennyvízcsatorna Beruházási és Üzemeltetési Önkormányzati 
Társulás társulási megállapodásának módosítására 
11./ Javaslat VP6-7.2.1-7.4.1.3-16 A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető                   
szolgáltatásinak fejlesztésére Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális 
fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése  című pályázat benyújtására 
12./ Fogorvosi ügyelet biztosítása 
13./ Egyebek 
 
 
I.NAPIREND: 
 

Beszámoló a 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 
(előterjesztés és határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
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Nagy Attiláné polgármester: Megkérem Soósné Tóth Anna családgondozót a beszámoló 
szóbeli kiegészítésére. 
 
Soósné Tóth Anna családgondozó: Igyekeztem a beszámolóban kihangsúlyozni, hogy 
mekkora változáson ment keresztül a gyermekjóléti szolgálat, nem igazán pozitív ez a változás, 
elvettek tőlünk minden lehetőséget. Nagy kihívás a gyermekjóléti szolgálatnál eredményeket 
elérni, azon vagyunk mindig, hogy valamiféle javulás legyen. Hiába tudjuk mi az amit meg 
kellene tennünk, véghez kellene vinni, a Központ nélkül nem tudjuk. 
 
A képviselők részéről kérdés, észrevétel nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátja a 
beszámoló elfogadását. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül, egyhangúlag 
elfogadja a beszámolót és az alábbi határozatot hozza: 
 

42/2017.(V.24.) Képviselő-testületi határozat 
 

Kisbágyon Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat  
2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 
beszámolót  e l f o g a d j a. 

 
II. NAPIREND: 
 
Kisbágyon Község Önkormányzata 2016. évi költségvetése módosításának megtárgyalása, 

elfogadása 
(rendelet-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

 
Nagy Attiláné polgármester: Zárszámadási időszakban vagyunk, ahhoz, hogy a 2016. évet le 
tudjuk zárni, ahhoz bizonyos módosításokra van szükség. 
 
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-tervezetet. 
 
A polgármester kihirdeti, hogy a képviselő-testület megalkotta az alábbi rendeletét: 
 

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

5/2017.(V.25.) önkormányzati rendelete 
 

a 2016. évi költségvetés módosításáról I. 
 (rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

 
III. NAPIREND: 
 

Kisbágyon Község Önkormányzata 2016. évi költségvetése végrehajtásának 
megtárgyalása, elfogadása 

(rendelet-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
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Nagy Attiláné polgármester: Az anyagot mindenki megkapta, kérem a képviselőket tegyék 
fel kérdéseiket, észrevételeiket. 
 
Mérészné Holecz Mária képviselő: Jelenleg hány főnek van folyamatban lakásvásárlási 
támogatás visszafizetés? Mi a visszajelzés, fizetik rendszeresen? 
 
Nagy Attiláné polgármester: Jelenleg még kettő van folyamatban, mindketten rendezik, meg 
nézzük évente, ha nem fizetnek figyelmeztetjük őket. A 2016. év szépen zárult számunkra, 
ügyesen tartalékolunk, takarékosan gazdálkodunk. 
 
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 
 

6/2017.(V.25.) önkormányzati rendelete 
 

az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról 
(rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

 
 
IV. NAPIREND: 
 

Védőnői Szolgálat 2016. évi költségvetésének teljesítése 
(előterjesztés, határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

 
Nagy Attiláné polgármester: Jelenleg helyettesítéssel oldjuk meg a védőnői szolgálat 
működését. A szolgálat működtetéséhez nem kell plusz összeget hozzátenni. 
 
A képviselők részéről kérdés, észrevétel nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátja a 
javaslat elfogadását. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazatal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül, egyhangúlag 
elfogadja a javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 
 

43/2017.(V.24.) Képviselő-testületi határozat 
 

Palotás és Kisbágyon Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei a közös 
feladatellátású Védőnői Szolgálat 2016. évi költségvetési beszámolóját és a 
hozzájárulások elszámolását az alábbiak szerint elfogadják: 

 
A Védőnői Szolgálat költségvetését 4 683 000 forint bevétellel és 4 292 000 forint 
kiadással elfogadja, melyből a 2016. évi költségvetési kiadás 4 292 000 forint.  
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Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) fedezi a védőnői szolgálat 2016. évi 
személyi juttatást, járulékot valamint a dologi kiadásokat. Kisbágyon Község 
Önkormányzata 2016. évi védőnői szolgálathoz nem utalt támogatást, így elszámolási 
különbözet nem keletkezett.  

 
Határidő: zárszámadási rendelet elfogadása  
Felelős: Nagy Attiláné polgármester 

 
V.NAPIREND: 
 

Civil szervezetek 2016. évi támogatása elszámolásának elfogadása 
(előterjesztés és határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

 
Pogány Károly képviselő: Gazdasági számítás szerint december végén záródik egy év, de mi 
pár évvel ezelőtt azért állapodtunk meg abban, hogy júniustól március 31-ig terjed az 
elszámolásunk, mert az egy éves időszak. Ha az a rend, hogy december 31-ig számoljunk 
mindig el, akkor a mostani támogatásunk december 31-ig szól és január végén a támogatást 
újra el kell indítani, mert nem lesz a civil szervezeteknek pénzük.  
 
Nagy Attiláné polgármester: Én beszéltem erről jegyző asszonnyal, pénzügyileg és 
számvitelileg az önkormányzatnak december 31-ig el kell számolni. Volt egy olyan javaslatom, 
hogy ne kerüljön ez az összeg visszafizetésre, hanem az idei támogatást ezzel az összeggel 
emeljük meg. 
 
Pogány Károly képviselő: Mivel a számla valóban 2017. január 12-én kelt, így a határozati 
javaslatban szereplő összeget befizetem az önkormányzat pénztárba. A jövőben pedig 
határozzuk meg, hogy minden év december 31-ig számoljunk el a támogatással.  
 
A képviselők részéről további kérdés, észrevétel nem hangzott el, a polgármester szavazásra 
bocsátja a javaslat elfogadását. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazatal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül, egyhangúlag 
elfogadja a javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 
 

44/2017.(V.24.) Képviselő-testületi határozat 
 

Kisbágyon Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évben támogatott 
civil szervezetek elszámolásait elfogadja azzal, hogy a Kisbágyoni Polgár- és 
Vagyonvédelmi Egyesület által benyújtott 2017. 01. 12-én kelt K0058/2017 sorszámú 
számla nem számolható el a 2016. évi támogatás terhére, így 26.262 Ft visszafizetendő 
Kisbágyon Község Önkormányzata javára. 

 
 
VI. NAPIREND: 

 
Civil szervezetek 2017. évi támogatási kérelmének elbírálása 

(előterjesztés, határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 
Pogány Károly képviselő: Itt viszont szeretném a kért támogatási összeget 210.000.-Ft-ra 
megemelni. 



 6 

 
Nagy Attiláné polgármester: A Kisbágyon Ifjúságáért és Hagyományaiért Alapítvány 
150.000.-Ft támogatást kér, könyvelésre, számlavezetési díjra és rendezvényekre, továbbá 
természetbeni támogatásként kéri a Faluház és a falubusz alkalmankénti térítésmentes 
használatát. A Kisbágyoni Polgár- és Vagyonvédelmi Egyesület pedig 210.000.-Ft támogatást 
kér, banki-, számviteli költségre, formaruha vásárlására, rendezvényekre. A támogatási 
keretösszeg 500.000.-Ft. 
 
Jancsó Mónika képviselő: Javaslom, hogy adjuk meg a kért összegeket, a többit pedig 
helyezzük tartalékba, majd meglátjuk mit hoz az év. 
 
A képviselők részéről további kérdés, észrevétel nem hangzott el, a polgármester szavazásra 
bocsátja a javaslat elfogadását. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazatal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül, egyhangúlag 
elfogadja a javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 
 

45/2017.(V.24.) Képviselő-testületi határozat 
 

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi 
költségvetésében elfogadott támogatási keretet a benyújtott kérelmek alapján az 
alábbiak szerint osztja fel: 

 
Kisbágyoni Polgár- és Vagyonvédelmi Egyesület   210.000.-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 2013. 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 

 
 
VII. NAPIREND: 
 

2016. évi belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása, elfogadása 
(előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

 
Nagy Attiláné polgármester: Az önkormányzatoknak belső ellenőrzési feladatokat is el kell 
végeztetni, melyre az Universal Audit Kft. lett felkérve. Az ellenőrzéssel kapcsolatban 
elkészült a jelentés, Kisbágyont érintőlegesen az óvodával és az étkezéssel kapcsolatban 
vizsgálták, javaslom a jelentés elfogadását. 
 
A képviselők részéről kérdés, észrevétel nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátja a 
jelentés elfogadását. 
 



 7 

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

46/2017.(V.24.) Képviselő-testületi határozat 
 

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kisbágyon Község 
Önkormányzata által jóváhagyott ellenőrzési program szerinti Palotási Gyermeklánc 
Óvoda átfogó ellenőrzéséről szóló belső ellenőrzési jelentést elfogadja. 

 
 
VIII. NAPIREND: 
 

Javaslat belső ellenőr megbízására 
(előterjesztés, határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

 
Nagy Attiláné polgármester: Javaslom a 2017-es évre is az Universal Audit Kft-t megbízni a 
belső ellenőrzési feladatok ellátásával 100.000.-Ft+ÁFA megbízási összeggel.  
 
A képviselők részéről kérdés, észrevétel nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátja a 
jelentés elfogadását. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül, egyhangúlag 
elfogadja a jelentést és az alábbi határozatot hozza:  
 

47/2017.(V.24.) Képviselő-testületi határozat 
 

Kisbágyon Község Önkormányzata 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 2017. június 1. napjától 2017. december 31-ig terjedő 
időszakra 100.000.-Ft+ÁFA megbízási összeggel.  
A képviselő-testület a megbízási szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
IX. NAPIREND: 
 

Javaslat 2017. évi belső ellenőrzési terv megtárgyalására, elfogadására 
(előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

 
Nagy Attiláné polgármester: 2017. évre Kisbágyont érintően a vagyongazdálkodási rendszer, 
a 2016. évi leltár vizsgálata került tervezésre. 
 
A képviselők részéről kérdés, észrevétel nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátja a 
jelentés elfogadását. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül, egyhangúlag 
elfogadja a jelentést és az alábbi határozatot hozza:  
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48/2017.(V.24.) Képviselő-testületi határozat 
 

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. évi belső ellenőrzési 
tervét elfogadja. 

 
 
X NAPIREND: 
 
Javaslat Szirák és Térsége Szennyvízcsatorna Beruházási és Üzemeltetési Önkormányzati 

Társulás társulási megállapodásának módosítására 
(előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

 
Nagy Attiláné polgármester: Az önkormányzatok a beruházás idejére Társulást hoztak létre, 
mely a megvalósulással nem szűnt meg, mert akkor az áfát vissza kellene fizetni, tehát még 5 
évig fenntartási kötelezettségünk van. A Társulást tovább működtetjük, a társulási 
megállapodásnak az egységes szerkezetbe való módosítását kell most elfogadni. 
 
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: 
 

49/2017.(V.24.) Képviselő-testületi határozat 
 

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szirák és Térsége 
Szennyvízcsatorna Beruházási és Üzemeltetési Önkormányzati Társulás módosított 
társulási megállapodását elfogadja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított társulási megállapodás 
aláírására. 

 
 
XI. NAPIREND: 
 

Javaslat VP6-7.2.1-7.4.1.3-16 A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és 
alapvető szolgáltatásinak fejlesztésére Helyi termékértékesítést szolgáló piacok 

infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése  című pályázat benyújtására 
(előterjesztés, határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

 
Nagy Attiláné polgármester: Többször beszéltünk már a tálalókonyha felújítására vonatkozó 
pályázatról, elkészültek a tervek, a pályázat benyújtási határideje 2017. június 16. A pályázat 
költségvetést is érinti, mivel 85%-os támogatottságú. Jövő héten még az eszközbeszerzésekre 
kell árajánlatot kérnünk.  
 
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: 
 

50/2017.(V.24.) Képviselő-testületi határozat 
 

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „VP6-7.2.1-7.4.1.3-16 A 
vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére 
Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés 
fejlesztése”  című felhívásra pályázatot kíván benyújtani. 

 
A megvalósítandó pályázati alcél a pályázati felhívás alapján:  
2. célterület: Közkonyha fejlesztése 
- étkeztetéshez szükséges tálaló-, melegítő-, főzőkonyha fejlesztése, kialakítása 
- konyhai gépek, eszközök, bútorok és berendezési, felszerelési tárgyak, hűtő- és 
csomagolástechnika beszerzése 

 
A fejlesztés helye: Kisbágyon belterület 124. helyrajzi számú ingatlan 

 
A pályázati kiírásban meghatározott maximális támogatási intenzitás a 
kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014 (XI.26) Korm. rendelet járási 
kategóriáinak megfelelő besorolás alapján a 2. célterület esetében 85% lehet. Ezért a 
támogatáson felüli, minimálisan biztosítandó 15%-os részt az önkormányzat saját 
erőből biztosítja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Nagy Attiláné polgármester 

 
 
XII. NAPIREND: 
 

Fogorvosi ügyelet biztosítása 
(előterjesztés, határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

 
Nagy Attiláné polgármester: Az elmúlt testületi üléseken már szó volt róla, hogy minden 
településnek kell fogorvosi ügyeleti ellátás szempontjából csatlakozni valahová. Két választási 
lehetőség volt, a Gyöngyös Város Önkormányzata nem kért volna pénzbeli hozzájárulást, 
viszont azt kérte, hogy az orvos, asszisztenssel vállaljon ügyeletet, ezt a mi fogorvosunk nem 
vállalja. A másik lehetőség a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulásához történő 
csatlakozás, itt fél évre a hozzájárulás 23.000.-Ft. Javaslom a Társuláshoz való csatlakozást. 
 
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: 
 

51/2017.(V.24.) Képviselő-testületi határozat 
 

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete– az egészségügyi ellátásról 
szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. §  (1) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint – 
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2017. július 1. napjától csatlakozik a  település fogorvosi ügyeleti ellátásának 
biztosítása céljából a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulásához és a 
mellékelt határozott idejű, 2017. december 31. napjáig szóló feladatellátási szerződést 
elfogadja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a feladatellátási szerződés 
megkötésére. 
 
Határidő: 2017. május 31. 
Felelős: Nagy Attiláné polgármester 

 
 
Bejelentések: 
 
Nagy Attiláné polgármester: Az I. Világháborús emlékmű felújításra benyújtott pályázatunk 
pozitív elbírálásban részesült, igaz nem azzal az összeggel, amit benyújtottunk, módosítani kell 
a pénzügyi tervet. Maga az emlékmű és közvetlen környezete kerül felújításra. 
- A Mindszenty szobor felállításra került. Úgy lett földdel kitöltve, hogy előtte egy kis parkot 
alakíthatunk ki.  
 
 
A képviselők részéről bejelentés, észrevétel nem volt, Nagy Attiláné polgármester a testületi 
ülést bezárja. 
 
 

Kmf. 
 
 
 
                 Nagy Attiláné sk                                        Koncz Anita sk 
                  polgármester                                                             aljegyző 


