
 1 

Kisbágyon Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

 

1. számú nyílt ülés 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 
 

 
Készült:  Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 25-én 
     megtartott nyilvános üléséről 
 
N a p i r e n d:  
1./ Javaslat az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló önkormányzati  
     rendelet elfogadására                                  1/2017.(I.26.) rendelet 
       Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester 
2./ Beszámoló a 2016. évi adóhatósági tevékenységről, adó hátralékok alakulásáról 
       Előterjesztő: dr. Tóth Gabriella jegyző            1/2017.(I.25.) határozat 
3./ Javaslat adóhátralékok elévülés miatti törlésére           2/2017.(I.25.) határozat 
       Előterjesztő: dr. Tóth Gabriella jegyző 
4./ Javaslat Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. év I. félévi  
     munkatervére               3/2017.(I.25.) határozat 
       Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester 
5./ 2017. évi közbeszerzési terv megtárgyalása, elfogadása          4/2017.(I.25.) határozat 
       Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester 
6./ Javaslat Kisbágyon Község Polgármestere tiszteletdíjának megállapítására  
       Előterjesztő: Zachar Tibor alpolgármester           5/2017.(I.25.) határozat 
                 6/2017.(I.25.) határozat 
7./ Javaslat Kisbágyon Község Polgármestere költségtérítésének megállapítására 
       Előterjesztő: Zachar Tibor alpolgármester           7/2017.(I.25.) határozat 
                 8/2017.(I.25.) határozat 
8./ Javaslat az alpolgármester tiszteletdíja megállapítására          9/2017.(I.25.) határozat 
       Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester         10/2017.(I.25.) határozat 
               11/2017.(I.25.) határozat 
9./ Javaslat az alpolgármester költségtérítésének megállapítására       12/2017.(I.25.) határozat   
       Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester         13/2017.(I.25.) határozat       
10./ Javaslat vízkárelhárítási terv elkészíttetésére         14/2017.(I.25.) határozat 
       Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester 
11./ Javaslat a Watchmen Kft-vel megkötött ingatlan üzemeltetési és használati szerződés  
       módosítására             15/2017.(I.25.) határozat 
       Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester 
12./ Javaslat Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálatára        16/2017.(I.25.) határozat 
       Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester 
13./ Egyebek: 

a.) Suzuki személygépkocsik értékesítése                                  17/2017.(I.25.) határozat 
              18/2017.(I.25.) határozat 
b.) Pályázat külterületi helyi közutak fejlesztéséhez, önkormányzati utak kezeléséhez, 
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerezésére
                         19/2017.(I.25.) határozat 
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Kisbágyon Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

 
1. számú nyílt ülés 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 

 
Készült:  Kisbágyon Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. január 25-én    
                megtartott nyilvános testületi üléséről 
 
Testületi ülés helye: Községháza 
                                  Kisbágyon, Szabadság út 21. 
 
Jelen vannak: Nagy Attiláné polgármester, Zachar Tibor alpolgármester, Jancsó Mónika 
Ildikó, Mérészné Holecz Mária 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 az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló önkormányzati  
rendelet elfogadására  
2./ Beszámoló a 2016. évi adóhatósági tevékenységről, adó hátralékok alakulásáról  
3./ Javaslat adóhátralékok elévülés miatti törlésére    
4./ Javaslat Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. év I. félévi  
munkatervére      
5./ 2017. évi közbeszerzési terv megtárgyalása, elfogadása   
6./ Javaslat Kisbágyon Község Polgármestere tiszteletdíjának megállapítására  
7./ Javaslat Kisbágyon Község Polgármestere költségtérítésének megállapítására 
8./ Javaslat az alpolgármester tiszteletdíja megállapítására   
9./ Javaslat az alpolgármester költségtérítésének megállapítására        
10./ Javaslat vízkárelhárítási terv elkészíttetésére    
11./ Javaslat a Watchmen Kft-vel megkötött ingatlan üzemeltetési és használati szerződés  
módosítására        
12./ Javaslat Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálatára   
13./ Egyebek: 
a.) Suzuki személygépkocsik  
b.) Pályázat külterületi helyi közutak fejlesztéséhez, önkormányzati utak kezeléséhez, 
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerezésére  
 
 
 
 



 3 

I. NAPIREND: 
 

Javaslat az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló önkormányzati 
rendelet elfogadására 

(előterjesztés, rendelet-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 
Nagy Attiláné polgármester: December havi testületi ülésen a testület a rendelet-tervezetet 
jóváhagyta további véleményezésre. A vélemények megérkezése alapján javaslom elfogadásra 
a rendeletet. 
 
A képviselők részéről kérdés, észrevétel nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátja a 
rendelet-tervezet 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 
 

1/2017.(I.26.) önkormányzati rendelete 
 

az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról 
(rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

II. NAPIREND: 
 

Beszámoló a 2016. évi adóhatósági tevékenységről, adó hátralékok alakulásáról  
(előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

 
dr. Tóth Gabriella jegyző: Már nem annyira súlyos a helyzet, mint volt korábban az 
adóhátralékokkal kapcsolatban. Évente két alkalommal felülvizsgáljuk az egyenlegközlőkön 
kívül a tartozásokat, ekkor élünk a felszólítások lehetőségével, és akinél szükséges behajtási 
intézkedésekkel.  
 
A képviselők részéről kérdés, észrevétel nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátja a 
beszámoló elfogadását. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül, egyhangúlag 
elfogadja a beszámolót és az alábbi határozatot hozza: 
 

1/2017.(I.25.) Képviselő-testületi határozat 
 

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. évi adóhatósági  
tevékenységről, adó hátralékok alakulásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 
 

III. NAPIREND: 
 

Javaslat adóhátralékok elévülés miatti törlésére 
(előterjesztés, határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
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dr. Tóth Gabriella jegyző: Az elévült adótartozások között nagyon sok a pótléktartozás, itt 
legtöbb esetben már a tőketartozások rendezésre kerültek, de a rendszer automatikusan 
számolta a pótlékot és ezek felhalmozódtak és ott maradtak rendezetlenül míg a tőketartozás 
rendezésre került. Az egyéb bevételek között az idegen bevétel, a régi szemétdíj tartozások, 
melyek továbbutalandók, így bevételként a mi költségvetésünket nem érintenék. A 
kommunális adónál 211.003.-Ft, a gépjárműadónál 207.025.-Ft 40 %-a lenne az önkormányzat 
bevétele. 
 
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 javaslat és az alábbi határozatot hozza: 
 

2/2017.(I.25.) Képviselő-testületi határozat 
 

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jegyző tájékoztatása alapján 
2016. december 31-ig elévült 1.463.258,- Ft adóhátralék törlését tudomásul veszi az 
alábbi részletezés szerint: 

- magánszemélyek kommunális adója: 211.003,- Ft,  /18 fő/ 
- gépjárműadó: 207.025,- Ft;  /11 fő/ 
- pótlék:      345.064,- Ft, /57 fő/  
- egyéb: 571.568,- Ft /14 fő/ 
- közigazgatási bírság részben utalandó: 115.398,- Ft /4 fő/ 
- igazgatási szolgáltatási díj: 13.200,- Ft /1 fő/ 

 
 

IV. NAPIREND: 
 

Javaslat Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2017. év I. félévi munkatervére 

(munkaterv a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 
Nagy Attiláné polgármester: A munkaterv a kötelező napirendeket tartalmazza, az aktuális 
napirendekkel ki fogjuk egészíteni, melyek időközben jelentkeznek. 
 
A képviselők részéről kérdés, észrevétel nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátja a 
munkaterv elfogadását. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül, egyhangúlag 
elfogadja a munkatervet és az alábbi határozatot hozza: 
 

3/2017.(I.25.) Képviselő-testületi határozat 
 

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. év I. félévi munkatervét 
elfogadja. 
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V. NAPIREND: 
 

2017. évi közbeszerzési terv megtárgyalása, elfogadása 
(előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

 
Nagy Attiláné polgármester: Eddig még csak a ravatalozó felújítására benyújtott pályázatunk 
nyertes, ami csak 6,5 millió forint, nem éri el a 15 millió forintot, így nem kell beletenni a 
közbeszerzési tervbe, ha időközben mégis lesz olyan nyertes pályázat, mely közbeszerzési 
eljárás köteles, akkor módosítani fogjuk. 
 
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: 
 

4/2017.(I.25.) Képviselő-testületi határozat 
 

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

 
 

VI. NAPIREND: 
 

Javaslat Kisbágyon Község Polgármestere tiszteletdíjának megállapítására 
(előterjesztés, határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

 
Nagy Attiláné polgármester: Bejelentem személyes érintettségemet és kérem kizárásomat a 
döntéshozatalból, megkérem Zachar Tibor alpolgármestert a határozati javaslat ismertetésére. 
 
Zachar Tibor alpolgármester: Látható, hogy végre megpróbálták rendezni a polgármesterek 
tiszteletdíjának kérdését, mivel ennek összegét törvény határozza meg, javaslom a határozati 
javaslat elfogadását. 
 
Az alpolgármester szavazásra bocsátja a polgármester kérése alapján, személyes érintettsége 
okán kizárását a döntéshozatalból.  
 
A képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadja a javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 
 

5/2017.(I.25.) Képviselő-testületi határozat 
 

Kisbágyon Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagy Attiláné 
polgármestert, kérésére - személyes érintettsége okán - kizárja a döntéshozatalból.  

 
A képviselők részéről kérdés, észrevétel nem hangzott el, az alpolgármester szavazásra 
bocsátja a polgármester tiszteletdíjára vonatkozó javaslat elfogadását. 
 
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül, egyhangúlag 
elfogadja a javaslat elfogadását és az alábbi határozatot hozza: 
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6/2017.(I.25.) Képviselő-testületi határozat 
 

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete Nagy Attiláné polgármester 
tiszteletdíját 2017. január 1. napjától az Mötv. 71. § (5) bekezdése alapján az 500 fő 
alatti lakosságszámú település polgármestere illetménye 50%-ában, azaz havi bruttó 
149.600 Ft összegben állapítja meg. 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 
VII. NAPIREND: 

 
Javaslat Kisbágyon Község Polgármestere költségtérítésének megállapítására 

(előterjesztés, határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 

Nagy Attiláné polgármester: A költségtérítésem megállapításánál is bejelentem személyes 
érintettségemet és kérem kizárásomat a döntéshozatalból. 
 
Az alpolgármester szavazásra bocsátja a polgármester kérése alapján, személyes érintettsége 
okán kizárását a döntéshozatalból.  
 
A képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadja a javaslatot, alábbi határozatot hozta: 
 

7/2017.(I.25.) Képviselő-testületi határozat 
 

Kisbágyon Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagy Attiláné 
polgármestert, kérésére - személyes érintettsége okán - kizárja a döntéshozatalból.  

 
A képviselők részéről kérdés, észrevétel nem hangzott el, az alpolgármester szavazásra 
bocsátja a polgármester költségtérítésének megállapítására vonatkozó javaslat elfogadását. 
 
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül, egyhangúlag 
elfogadja a javaslat elfogadását és az alábbi határozatot hozza: 
 

 
8/2017.(I.25.) Képviselő-testületi határozat 

 
Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete Nagy Attiláné polgármester 
költségtérítését az Mötv. 71. § (6) bekezdése alapján 2017. január 1. napjától illetménye 
15 %-ában, azaz  22.400 Ft-ban állapítja meg. 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 
 

VIII. NAPIREND: 
 

Javaslat az alpolgármester tiszteletdíja megállapítására 
(előterjesztés, határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

 
Nagy Attiláné polgármester: Az alpolgármester tiszteletdíja esetén a ciklus elején 
megállapítottunk 52.400.-Ft-ot, mely összegnél nem lehet kevesebbet megállapítani. 
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Zachar Tibor alpolgármester: Bejelentem személyes érintettségemet és kérem kizárásomat a 
döntéshozatalból. 
 
A polgármester szavazásra bocsátja az alpolgármester kérése alapján, személyes érintettsége 
okán kizárását a döntéshozatalból.  
 
A képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadja a javaslatot, alábbi határozatot hozta: 

 
9/2017.(I.25.) Képviselő-testületi határozat 

 
Kisbágyon Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Zachar Tibor 
alpolgármestert, kérésére - személyes érintettsége okán - kizárja a döntéshozatalból.  

 
A képviselők részéről kérdés, észrevétel nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátja 
az alpolgármester tiszteletdíjára vonatkozó javaslat elfogadását. 
 
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül, egyhangúlag 
elfogadja a javaslat elfogadását és az alábbi határozatot hozza: 
 

 
10/2017.(I.25.) Képviselő-testületi határozat 

 
Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete Zachar Tibor társadalmi 
megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 2017. január 1. napjától a társadalmi 
megbízatású polgármester tiszteletdíja 35 %-ában, 52.400 Ft-ban állapítja meg. 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 
 
IX. NAPIREND: 
 

Javaslat az alpolgármester költségtérítésének megállapítására 
(előterjesztés, határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

 
Zachar Tibor alpolgármester: Bejelentem személyes érintettségemet és kérem kizárásomat a 
döntéshozatalból. 
 
A polgármester szavazásra bocsátja az alpolgármester kérése alapján, személyes érintettsége 
okán kizárását a döntéshozatalból.  
 
A képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadja a javaslatot, alábbi határozatot hozta: 
 

11/2017.(I.25.) Képviselő-testületi határozat 
 

Kisbágyon Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Zachar Tibor 
alpolgármestert, kérésére - személyes érintettsége okán - kizárja a döntéshozatalból.  

 
A képviselők részéről kérdés, észrevétel nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátja 
az alpolgármester költségtérítése megállapítására vonatkozó javaslat elfogadását. 
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A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül, egyhangúlag 
elfogadja a javaslat elfogadását és az alábbi határozatot hozza: 
 

12/2017.(I.25.) Képviselő-testületi határozat 
 

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete Zachar Tibor társadalmi 
megbízatású alpolgármester költségtérítését az Mötv. 80. § (3) bekezdése alapján 2017. 
január 1. napjától a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja 15%-ában, azaz 
7.900 Ft-ban állapítja meg. 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 
 
Zachar Tibor alpolgármester: Bejelentem, hogy, mint társadalmi megbízatású 
alpolgármester az alpolgármesteri tiszteletdíjam 50 %-áról alpolgármesteri megbízatásom 
idejére lemondok. (nyilatkozat a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 
Nagy Attiláné polgármester: Mivel Zachar Tibor alpolgármester tiszteletdíja 50%-áról 
lemondott, ezért tiszteletdíját 26.200.-Ft összegben javaslom megállapítani. 
 
A képviselők részéről kérdés, észrevétel nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátja 
az alpolgármester tiszteletdíjára vonatkozó javaslat elfogadását. 
 
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül, egyhangúlag 
elfogadja a javaslat elfogadását és az alábbi határozatot hozza: 
 
 

13/2017.(I.25.) Képviselő-testületi határozat 
 

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete tekintettel arra, hogy Zachar 
Tibor társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja 50 %-áról lemondott az 
Önkormányzat javára tiszteletdíját 26.200 Ft összegben állapítja meg. 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 

 
X. NAPIREND: 
 

Javaslat vízkárelhárítási terv elkészíttetésére 
 

Nagy Attiláné polgármester: Az önkormányzat nem rendelkezik vízkárelhárítási tervvel, ezért 
el kell készíttetnünk. Próbáltam tájékozódni, kértem árajánlatot, egy ajánlat érkezett eddig, 
még további két cégtől is kérek ajánlatot. 
 
dr. Tóth Gabriella jegyző: Most már a belvízelvezetésre benyújtható pályázatoknak is a 
feltétele, hogy rendelkezzünk vízügyi hatóság által jóváhagyott vízkárelhárítási tervvel.  
 
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: 
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14/2017.(I.25.) Képviselő-testületi határozat 

 
Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete a település vízkárelhárítási 
tervének elkészíttetése érdekében felhatalmazza a polgármestert az árajánlatok 
bekérésére, és azok ismeretében dönt a vízkárelhárítási terv megrendeléséről. 

 
 
XI. NAPIREND: 
 

Javaslat a Watchmen Kft-vel megkötött ingatlan üzemeltetési és használati szerződés 
módosítására 

(szerződés-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 
Nagy Attiláné polgármester: Változatlan feltételek mellett további egy évre 
meghosszabbítanánk a bérleti szerződést. 
 
Mérészné Holecz Mária képviselő: A 10.000.-Ft-ot a Watchmen Kft javasolta vagy volt már 
velük előzőleg valamilyen szóbeli megállapodás? 
 
Nagy Attiláné polgármester: Volt velük egy szóbeli megállapodás, tavalyi évben is ennyi 
bérleti díjat fizettek. Javaslom a szerződés-tervezet elfogadását. 
 
A képviselők részéről további kérdés, észrevétel nem hangzott el, a polgármester szavazásra 
bocsátja a szerződés-tervezet elfogadását. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül, egyhangúlag 
elfogadja a javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 
 

15/2017.(I.25.) Képviselő-testületi határozat 
 

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tulajdonában lévő Kisbágyon, 
Rákóczi út 34. szám, 124 hrsz alatti 90 m2 alapterületű, volt Iskola épülete megnevezés 
alatt nyilvántartott ingatlant 2017. január 1. napjától 2017. december 31. napjáig terjedő 
határozott időre 10.000 Ft/hó bérleti díjért az Üzemeltető Watchmen 
Biztonságtechnikai, Vagyonvédelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
(székhelye: 3043 Egyházasdengeleg, Rákóczi út 72., képviseli: Bozsó Szilárd 
ügyvezető) üzemeltetésébe és használatába adja. 

 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ingatlan üzemeltetési és 
használati szerződés aláírására. 

 
 
XII. NAPIREND: 
 

Javaslat a Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálatára 
(határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

 
dr. Tóth Gabriella jegyző: Törvényességi felhívás érkezett a Kormányhivataltól a HÉSZ 
felülvizsgálatára vonatkozóan, azonban olyan összeget von maga után, amivel év közben 
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tervezés, előirányzat nélkül nem tudtunk tavaly foglalkozni  A Helyi Építési Szabályzat 2003. 
évi, jogszabály szerint 10 évente felül kell vizsgáltatni, mely még nem történt meg. A hatályos 
jogszabályoknak már nem felel meg, ezért mindenképpen indokolt ebben az évben megbízni 
egy tervezőt, főépítészt ennek a felülvizsgálatával. Jelen pillanatban információink szerint 
milliós nagyságrendű a rendezési terv módosítás, HÉSZ felülvizsgálat. Javaslom, hogy a 
határozati javaslatot fogadja el a testület, kérjünk rá árajánlatokat és  tervezzük be a 
költségvetésbe, és a legmegfelelőbb árajánlat alapján kezdjünk bele a felülvizsgálatba. 
 
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: 
 

16/2017.(I.25.) Képviselő-testületi határozat 
 

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Helyi Építési Szabályzatról 
szóló 9/2003. (IX.30.) rendeletének (továbbiakban: HÉSZ) felülvizsgálatához 
szükséges forrást biztosítja az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a HÉSZ felülvizsgálatára vonatkozó 
árajánlatok beszerzésére. 
 
 

XIII. Egyebek: 
 
a.) Suzuki személygépkocsik értékesítése 
(előterjesztés, határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 
Nagy Attiláné polgármester: Pásztó Kistérség Többcélú Társulása 2013-ban megszűnt, a 
társulást alapító önkormányzatok lakosságarányos közös tulajdonát képező, Suzuki SX4 és 
Suzuki Ignis típusú személygépkocsik az orvosi ügyelet működését szolgálták, illetve 
szolgálják ma is. A gépjárművek értékesítése a Társulás vagyoni helyzetének végleges 
rendezését eredményezheti. A Suzuki SX4 típusú gépjárművet Pásztó Város Önkormányzata 
vásárolná meg, melynek értékbecslés alapján megállapított forgalmi értéke 960.000.-Ft. A 
Suzuki Ignis típusú személygépkocsit pedig a héhalmi orvosi ügyelethez tartozó 
önkormányzatok vásárolnák meg, melynek értékbecslés alapján megállapított forgalmi értéke 
610.000.-Ft. 
 
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: 
 

 
17/2017.(I.25.) Képviselő-testületi határozat 

 
Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2013. június 30-án 
megszűnt, Pásztó Kistérség Többcélú Társulását alapító önkormányzatok lakosságarányos 
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közös tulajdonát képező, Suzuki SX4 (KKG-019) és Suzuki Ignis (KKG-080) típusú 
személygépkocsik értékesítésére vonatkozó javaslatot és az alábbiak szerint határoz: 
1. Pásztó Városi Önkormányzat részére értékesíti a Suzuki SX4 típusú, KKG-019 

forgalmi rendszámú személygépkocsiban fennálló tulajdonrészét.  A személygépkocsi 
értékbecslés alapján megállapított forgalmi értéke 960.000 Ft, melyet vételárként 
elfogad. Ebből az önkormányzatot a 2013. január 1-i lakossági nyilvántartás szerint, 
13.276.-Ft azaz tizenháromezer-kettőszázhetvenhat forint illeti meg az 1. számú 
melléklet szerint. 

2. Héhalom Község Önkormányzata (vagy a héhalmi orvosi ügyelethez tartozó 
önkormányzatok) részére értékesíti a Suzuki Ignis típusú, KKG-080 forgalmi 
rendszámú személygépkocsiban fennálló tulajdonrészét. A személygépkocsi 
értékbecslés alapján megállapított forgalmi értéke 610.000 Ft, melyet vételárként 
elfogad. Ebből az önkormányzatot a 2013. január 1-i lakossági nyilvántartás szerint, 
8.436.-Ft azaz nyolcezer-négyszázharminchat forint illeti meg a 2. számú melléklet 
szerint. 

3. A személygépkocsik értékbecslésének díja arányos részének (illetve a pásztói orvosi 
ügyelethez tartozó önkormányzatok esetében a javítási költségeknek is, melyet az 1-2. 
számú melléklet tartalmaz) levonását követően az önkormányzatot megillető összeg az 
alábbi számlaszámra utalandó, az adás-vételi szerződés megkötését követő 15 
munkanapon belül. 

Neve: Kisbágyon Község Önkormányzata  
Számlaszám: 11741024-15452094 
Költségekkel csökkentett vételár (önkormányzati részesedés): 
Suzuki SX4 12.862.-, Ft, azaz tizenkettőezer-nyolcszázhatvankettő forint 
Suzuki Ignis 8.021.- Ft, azaz nyolcezer-huszonegy forint 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, az 1. és 2. pontban jelzett 
járműértékesítéshez kapcsolódó adás-vételi szerződés aláírására és az ehhez kapcsolódó 
feladatok ellátására.  
 
 

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

 
 

18/2017.(I.25.) Képviselő-testületi határozat 
 
Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. június 30-án megszűnt, 
Pásztó Kistérség Többcélú Társulását alapító önkormányzatok lakosságarányos közös 
tulajdonát képező, jelenleg és a továbbiakban is a héhalmi orvosi ügyelethez tartozó 
önkormányzatok háziorvosi ügyeleti feladatainak ellátását szolgáló Suzuki Ignis típusú, 
KKG-080 forgalmi rendszámú személygépkocsi Héhalom Község Önkormányzata által 
610.000 Ft-ért történő megvásárlásához az ügyeleti körzethez tartozó 
önkormányzatként lakosságarányosan 27.489.- Ft összeggel hozzájárul. 
A Képviselő-testület felhatalmazza polgármestert a hozzájárulás összegének Héhalom 
Község Önkormányzata 55400022-16912766 számú fizetési számlájára történő 
átutalására.  
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b.) Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, 
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerezése pályázat 
 
 
Nagy Attiláné polgármester: A külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak 
kezeléséhez, állapot javításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzésére 
Palotás és Szarvasgede községekkel konzorciumban kívánunk pályázatot benyújtani. 
Konzorciumban 20 millió forintra lehet pályázni, az önerőt pedig a három település 
lakosságszám arányosan vállalná. 
 
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: 
 
 

19/2017.(I.25.) Képviselő-testületi határozat 
 
Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyta, hogy a VP-6-7.2.1-
7.4.1.2-16 A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak 
fejlesztésére- Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, 
állapot javításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című 
pályázatra Palotás Község Önkormányzatával és Szarvasgede Község 
Önkormányzatával konzorciumban az önkormányzat pályázatot nyújtson be az alábbi 
tartalommal:  

 
A megvalósítandó pályázati alcél a pályázati felhívás alapján:  
2. célterület: Önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzati vagyon kezelésben lévő 
utak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító 
- erőgépek és vontatott, függesztett munkagépek, 
- ágaprító gép beszerzése 

 
A fejlesztés helye 2. célterület: 

-  Kisbágyon hrsz: 05/9, 05/13, 09/1, 09/2, 09/3, 026, 031/5, 034, 036, 038, 050, 
052/2, 057, 063/2, 069, 070, 072 

 
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 – a konzorciumban részt 
vevő önkormányzatok lakosságszám arányosan - saját erőből biztosítják. 

 
 
Bejelentések:  
 
Nagy Attiláné polgármester: - A szociális célú tüzifa leszállítása és kiosztása megtörtént. 
- Az óvodába 2017. január 2-től új óvónő érkezett Bangóné Hegedűs Kitti személyében, a 
másik két óvónő januárban még heti 20 órába van foglalkoztatva, februártól pedig heti 10 
órában, hogy az óvodai nevelés megfelelően biztosított legyen.  
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- December 1-től január 31-ig a Baptista Szeretetszolgálat által biztosított volt 100 adag étel a 
településen. Lehetőség lenne a továbbiakban is szociális étkeztetés címén az étel biztosítására, 
a  térítési díj maximum 190.-Ft, a feltétel az, hogy legalább 50 fő igénylő legyen a településen. 
 
Mérészné Holecz Mária képviselő: Ősszel döntöttünk a temetői fák kivágásával 
kapcsolatban, a vállalkozó kiválasztása megtörtént. A fák még nem kerültek kivágásra. 
 
Nagy Attiláné polgármester: Felveszem a vállalkozóval a kapcsolatot és tavasszal még 
lombosodás előtt megtörténik a kivágás, gallyazás. 
 
 
A képviselők részéről bejelentés, észrevétel nem volt, Nagy Attiláné polgármester a testületi 
ülést bezárja. 
 

Kmf. 
 
 
 
                 Nagy Attiláné                                       dr. Tóth Gabriella 
                  polgármester                                                                jegyző 


