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Kisbágyon Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

 
11/a. számú nyílt ülés 

 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 
 

 
 
Készült:  Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. július 26-án 
     megtartott nyilvános testületi üléséről 
 
 
N a p i r e n d:  

 
1./ Javaslat Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. év II. félévi  
     munkatervére                     53/2016.(VII.26.) határozat 
       Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester 
 
2./ Beszámoló a 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 
      Előterjesztő: dr. Tóth Gabriella jegyző      54/2016.(VII.26.) határozat 
 
3./ Temetői veszélyes fák kivágására érkezett árajánlatok megtárgyalása 
       Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester     55/2016.(VII.26.) határozat 
 
4./ Egyebek 

a.) Javaslat vadászati jog átengedésére     56/2016.(VII.26.) határozat 
 

5./ Lelt Éva Andrea meghallgatása a Palotási Gyermeklánc Óvoda magasabb vezetői  
     álláshelyére benyújtott pályázatával kapcsolatban 
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Kisbágyon Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

 
11/a. számú nyílt ülés 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 

 
Készült:  Kisbágyon Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. július 26-án    
                megtartott nyilvános testületi üléséről 
 
Testületi ülés helye: Községháza 
                                  Kisbágyon, Szabadság út 21. 
 
Jelen vannak: Nagy Attiláné polgármester, Zachar Tibor alpolgármester, Mérészné Holecz 
Mária,  Pogány Károly önkormányzati képviselők 
Tanácskozási joggal: dr. Tóth Gabriella jegyző, Lelt Éva Andrea pályázó 
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 Képviselő-testületének 2016. év II. félévi 
munkatervére 
2./ Beszámoló a 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 
3./ Temetői veszélyes fák kivágására érkezett árajánlatok megtárgyalása 
4./ Egyebek 

a.) Javaslat vadászati jog átengedésére 
5./ Lelt Éva Andrea meghallgatása a Palotási Gyermeklánc Óvoda magasabb vezetői 
álláshelyére benyújtott pályázatával kapcsolatban 

 
 
I.NAPIREND: 
 

Javaslat Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. év II. félévi 
munkatervére 

(munkaterv a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 
Nagy Attiláné polgármester: A munkatervben a fő napirendi pontok szerepelnek, melyek 
kötelező érvényűek, természetesen még közben is adódhatnak egyéb aktuális tárgyalandó 
témák. 
 
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 javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 
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53/2016.(VII.26.) Képviselő-testületi határozat 
 

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. év II. félévi 
munkatervét elfogadja. 

 
 
II. NAPIREND: 
 

Beszámoló a 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 
(beszámoló a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

 
Nagy Attiláné polgármester: A beszámoló még mindig elég pozitív képet ad Kisbágyonról, 
de már azért a 2016-os évben voltak esetek, de még mindig az mondható, hogy 
problémamentes település vagyunk, nincsenek nagyon nagy gondok a családokkal sem. Soósné 
Tóth Anna családsegítő hétfőn délutánonként van a településen, de, ha bármilyen probléma 
adódik telefonon bármikor elérhető. 
 
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: 
 

54/2016.(VII.26.) Képviselő-testületi határozat 
 

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. 
évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót   
e l f o g a d j a. 

 
 
III. NAPIREND: 
 

Temetői veszélyes fák kivágására érkezett árajánlatok megtárgyalása 
(ajánlatok a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

 
Nagy Attiláné polgármester: A temetői veszélyes fák kivágására 3 ajánlat érkezett be.  
Piricz János   135.000.-Ft + Áfa 
Duhonyi László bruttó 168.000.-Ft 
Szabó Róbert  bruttó 150.000.-Ft 
 
Pogány Károly képviselő: Duhonyi Lászlónál biztonságot jelenthet, hogy rendelkezik 
autódaruval, emelőkosaras autóval, nem töri össze a síremlékeket, ha viszont az árakat nézzük, 
akkor a Szabó Róbert ajánlata a legkedvezőbb. 
 
Zachar Tibor alpolgármester: A felelősséget mindenképpen vállalniuk kell, a szerződést úgy 
kell megírni, hogy mindenféle okozott kárért ők felelnek. 
 
Nagy Attiláné polgármester: Javaslom Szabó Róbert egyéni vállalkozó ajánlatának 
elfogadását. 
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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: 
 

55/2016.(VII.26.) Képviselő-testületi határozat 
 

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete a temetői veszélyes fák 
kivágására érkezett árajánlatok közül Szabó Róbert ajánlatát fogadta el bruttó  
150.000.-Ft áron. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 

 
IV. Egyebek: 
 
a.) Javaslat vadászati jog átengedésére   
(meghatalmazás a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 
Nagy Attiláné polgármester: Micsutka András kérelmet adott be, hogy a bérelt 
földterületének a vadászati jogát szeretné a Kisbágyon 060/5 és 068 hrsz-ú területekre 
vonatkozóan. Javaslom a meghatalmazásban szereplő területek vadászati jog átengedését. 
 
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: 
 

56/2016.(VII.26.) Képviselő-testületi határozat 
 

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában 
lévő Kisbágyon 060/5 és 068 hrsz-ú szántó művelési ágú területekre vonatkozóan a 
vadászati jog átengedéséhez hozzájárul Micsutka András (3060  Pásztó, Akácfa u. 
25/b.) részére. 

 
 
Bejelentések: 
 
Nagy Attiláné polgármester: Mai napon érkezett kérelem Holecz Bélánétól a Kisbágyon, 
Szabadság út 13. szám alatt üzemelő kisbolt vezetőjétől a bérleti szerződés megszüntetésére 
vonatkozóan. A döntését elfogadjuk és tiszteletben tartjuk. 
- A Bethlen Gábor Alaphoz benyújtott pályázat sajnos forráshiány miatt nem támogatott, 
nyújtottunk be pályázatot a Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciójára, a 
Faluház és az Óvoda épületének energetikai korszerűsítésére, a járda felújítására, hangosításra 
és székekre Közkincs pályázatot, most augusztus 15-ig benyújtandó a sportparkra vonatkozóan 
pályázat, illetve az adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatására a 
Ravatalozó felújítására is most aktuális a benyújtás. 
- Közfoglalkoztatással kapcsolatban a múlt héten két fő munkaviszonya megszüntetésre került, 
jelenleg 3 fő közfoglalkoztatott dolgozik. 
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- Településüzemeltetéssel összefüggő feladatok ellátására eseti jelleggel megbízási jogviszonty 
létesítünk Pernye Lászlóval.  
 
V. NAPIREND: 
 
 

Lelt Éva Andrea meghallgatása a Palotási Gyermeklánc Óvoda magasabb vezetői 
álláshelyére benyújtott pályázatával kapcsolatban 

 
Nagy Attiláné polgármester bejelenti, hogy Lelt Éva Andrea pályázó nyilatkozott arra 
vonatkozóan, hogy nem kéri zárt ülés tartását, így meghallgatása nyilvános testületi ülés 
formájában zajlik. (nyilatkozat a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 
Nagy Attiláné polgármester: Mindenki előtt ismeretes, hogy a Palotási Gyermeklánc Óvoda 
vezetőváltás előtt áll, Krekács Istvánné nyugdíjba vonulása miatt. A kiírt pályázatra két 
jelentkező volt Lelt Éva Andrea és Bali Veronika Katalin. Szerettük volna, ha ők személyesen 
is bemutatkoznak, elmondják az elképzeléseiket.  
 
Mérészné Holecz Mária képviselő: Miért választotta éppen a Palotási Gyermeklánc Óvodát, 
nekem érdekes, hogy Budapestről valaki idejön ilyen kis településre? 
 
Lelt Éva Andrea pályázó: A férjem héhalmi lakos volt, ő felköltözött hozzám Budapestre, a 
ház itt áll üresen évek óta, tervezzük a leköltözést vidékre Héhalomba. Ahhoz, hogy egy 
településre leköltözzön az ember, az első a munkahely megteremtése, amikor megláttam és 
hallottam, hogy a palotási óvoda vezetői állása felszabadul nyugdíjazás miatt, ezért úgy 
gondoltam, akkor itt a lehetőség. Természetesen nem azonnal tudunk leköltözni, ha sikerül az 
állást megkapnom, hanem időbe telik, míg a régi házat lakható állapotba tesszük. Vonzó volt 
számomra, hogy kis közösség, nem áll tőlem távol a vidéki életmód és azért Palotás, mert ez 
van legközelebb Héhalomhoz.  
 
dr. Tóth Gabriella jegyző: Mennyi időn belül tervezhető, hogy leköltöznek, ha kinevezésre 
kerül? 
 
Lelt Éva Andrea pályázó: Nem hónapokról van szó, 2-3 éven belül. Addig napi bejárással 
oldanám meg Budapestről, busszal, illetve gépkocsival. 
 
dr. Tóth Gabriella jegyző: A pályázatában nem tér ki a kisbágyoni óvodára. Mi az 
elképzelése az óvodai telephely jövőjét illetően, tekintettel arra, hogy alacsony 
gyermeklétszámmal működik? 
 
Lelt Éva Andrea pályázó: Eljöttem, bejáráson Polgármester Asszony és Szabó Mihály 
polgármester úr megadta a lehetőséget, hogy megnézzem az intézményt. Én már akkor 
felmértem azt, hogy a polgármester asszony és a község nagyon szeretné megtartani ezt az 
óvodát, természetesen ezen lennék én is, abban segítenék, hogy a székhelyóvoda minél több 
anyagi tevőleges eszközrendszert, játékokat, amiben csak tud segítsen. Ez az egy intézmény 
van ebben a kis községben, nagyon fontos, hogy az itt élő emberek kisgyermekei jól érezzék 
magukat, legalább ez az egy dolog megmaradjon nekik, ahol a gyermekeiket biztonságban 
tudják.  
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Mérészné Holecz Mária képviselő: Ragaszkodunk ahhoz, hogy maradjon Kisbágyonban 
óvoda, amíg meg bírjuk tartani. 
 
Lelt Éva Andrea pályázó: A pályázatomban szerepel az infrastruktúrával kapcsolatos dolog, 
arra is gondoltam, hogy itt van a kisbágyoni óvoda, olyankor amikor a palotási óvoda zárva 
van, itt lehetőséget tudnánk biztosítani a gyermekeknek az elhelyezésre. Semmiképpen nem 
szerepelt terveim között a kisbágyoni óvoda megszüntetése, egyértelműen egy egészben 
gondolkodtam, amikor a pályázatomat megírtam, abban benne volt Kisbágyon is. Ha sikerül 
elnyernem a pályázatot, akkor Palotáson is lehetne harmadik csoportot indítani. 
 
Nagy Attiláné polgármester: Palotás településről elég sok gyermeket elvittek a szarvasgedei 
óvodába, ezzel kapcsolatban van valamilyen koncepciója, hogy lehetne ezt a folyamatot 
megállítani? Érzékenyen érinti ez a Társulást anyagilag is. 
 
Lelt Éva Andrea pályázó: Úgy gondolom a szülők felé kell kicsit jobban nyitni, ha a szülők 
igényeit jobban képviseli az óvoda, jobban tudjuk a szülői igények alapján a feladatainkat 
ellátni, ezáltal a szülő érdekeltebb lesz abban, hogy ha a gyermeke jól érzi magát, látja, hogy 
olyan a hozzáállás, olyan a nevelési viszony az óvodában, akkor oda fogja hozni a gyermekét. 
 
dr. Tóth Gabriella jegyző: Már nagyon sok 1-2 éves gyermek szülőjét megkeresik, 
megkörnyékezik, hogy ne a palotási óvodába írassák be a gyermeket, ezeket a szülőket, akik be 
sem mennek az intézménybe, hogyan lehet arra ösztönözni, hogy a helyi gyermekek a helyi 
óvodába járjanak? 
 
Lelt Éva Andrea pályázó: Óvodanyitogatót lehetne tartani a kisebb gyermekek szüleinek, 
játszóházat lehetne szervezni gyermekeknek, ahol megismerhetnék szabadidős tevékenység 
keretében azt az embert aki majd foglalkozni fog a gyermekkel. A szülőket kell megfogni 
mindenféleképpen, programokkal, hogy lássa a gyermeke milyen helyre kerül, hogyan érzi ott 
magát egy olyan szituációban, ami még nem kötött.  
 
dr. Tóth Gabriella jegyző: Ezt azért kérdezem, mert a palotási kettő és a kisbágyoni egy 
csoporttal sem lehet rentábilissá tenni, ezzel a gyermeklétszámmal a működést, nemhogy 
Palotáson harmadik csoport indításában gondolkodhatnánk amit korábban említett.  
 
Lelt Éva Andrea pályázó: A gyermeklétszám megvan, ott van, csak meg kell tartani. 
 
Mérészné Holecz Mária képviselő: Ez már égető kérdés, már hónapok óta a fejünk felett van, 
hogy elviszik Szarvasgedére a gyermekeket, holott akinek nem is járt még Palotásra a 
gyermeke, mi alapján döntött úgy, nem tudhatja, hogy az jobb vagy rosszabb. 
 
Lelt Éva Andrea pályázó: Ezért kellene nyitni a szülő felé, jöjjön, nézze meg, lássa, hogy mit 
csinálunk nap, mint nap, milyen munka folyik, hogyan foglalkozunk a gyermekekkel, milyen 
lehetőségek vannak a fejlesztésére. 
 
dr. Tóth Gabriella jegyző: Azok, akik nem jelennek meg az óvoda által szervezett 
rendezvényeken, azokat milyen módon célozná meg? Óvodán kívüli eszközök tekintetében 
van-e elképzelése? 
 
Lelt Éva Andrea pályázó: Ere most nem tudok válaszolni, óvodán kívüli tevékenységen nem 
gondolkodtam, még ilyen mértékben nem derítettem fel a településnek az adottságait. 
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A képviselők részéről további kérdés, észrevétel nem volt, Nagy Attiláné polgármester a 
testületi ülést bezárja, a testület munkáját zárt ülés keretében folytatja. 
 
 
 

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


