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Kisbágyon Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

 
16/a. számú nyílt ülés 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 

 
 
Készült:  Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-án 
     megtartott nyilvános üléséről 
 
 
 
N a p i r e n d:  
 
 
1./ Javaslat Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési támogatás  
     és az önkormányzat által nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015.      
     (II.13.) önkormányzati rendelete módosítására         12/2015.(XI.27.) rendelet 
      Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester 
 
2./ Kisbágyon Község Önkormányzata stratégiai ellenőrzési terve (2015-2019) 
      Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester      63/2015.(XI.26.) határozat 
 
3./  Palotási Mikrotérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás társulási megállapodásának  
      módosítása          64/2015.(XI.26.) határozat 
      Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester 
 
4./  A Palotási Általános Iskola felvételi körzetének véleményezése     
      Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester      65/2015.(XI.26.) határozat 
 
5./ Egyebek 

a.) Tar Község Önkormányzata Jobbágyi-Szurdokpüspöki és térsége Szociális   
    Társuláshoz való csatlakozási szándéka      66/2015.(XI.26.) határozat 
b.) Szeretetmenü, népkonyhai szolgáltatás      67/2015.(XI.26.) határozat 
c.) Bér és Környéke Kistermelői Közösség létrehozása    68/2015.(XI.26.) határozat 
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Kisbágyon Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

 
16/a. számú nyílt ülés 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 

 
Készült:  Kisbágyon Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-án    
                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: 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./ Javaslat Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési támogatás 
és az önkormányzat által nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015.(II.13.) 
önkormányzati rendelete módosítására  
2./Kisbágyon Község Önkormányzata stratégiai ellenőrzési terve (2015-2019) 
3./Palotási Mikrotérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás társulási megállapodásának 
módosítása     
4./A Palotási Általános Iskola felvételi körzetének véleményezése    
5./ Egyebek 
     a.) Tar Község Önkormányzata Jobbágyi-Szurdokpüspöki és térsége Szociális Társuláshoz  
          való csatlakozási szándéka   
     b.) Szeretetmenü, népkonyhai szolgáltatás    
     c.) Bér és Környéke Kistermelői Közösség létrehozása 
 
 
I. NAPIREND: 

 
Javaslat Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési 

támogatás és az önkormányzat által nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 
4/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete módosítására 

(rendelet-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 
Nagy Attiláné polgármester: A módosítás arra irányul, hogy a szociális tüzifa támogatásban 
részesülőktől ellenszolgáltatást az önkormányzat nem kér, pályázati előírás miatt szükséges 
volt ezt beleírni a helyi rendeletbe. 
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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 
 

12/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelete 
 

a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott szociális ellátások helyi 
szabályairól szóló 4/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete módosítására 

(rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 
 
II. NAPIREND: 
 

Kisbágyon Község Önkormányzata stratégiai ellenőrzési terve (2015-2019) 
(ellenőrzési terv a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

 
dr. Tóth Gabriella jegyző: Az önkormányzatnak kötelező rendelkeznie ellenőrzési tervvel is, 
az éves ellenőrzési terven túl egy hosszú távú stratégiai ellenőrzési tervet is kötelező volt 
készíteni. Ezidáig nem rendelkezett az önkormányzat vele, a belső ellenőrrel egyeztetetten 
készült a terv, ez alapján fogjuk a jövő évi ellenőrzési tervet is elfogadni, a prioritásokat szem 
előtt tartva. 
 
Mérészné Holecz Mária képviselő: A közbiztonság fejlesztése, erősítése érdekében térfigyelő 
kamerarendszer fejlesztésével javaslom a hosszú távú célkitűzéseket kiegészíteni. 
 
A képviselők részéről további 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: 
 
 

63/2015.(XI.26.) Képviselő-testületi határozat 
 

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kisbágyon Község 
Önkormányzata 2015-2019. évekre szóló Stratégiai ellenőrzési tervét elfogadja. 
 
Felelős: dr. Tóth Gabriella jegyző 
Határidő: értelemszerűen 
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III. NAPIREND: 
 

Palotási Mikrotérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás társulási 
megállapodásának módosítása 

(előterjesztés, módosítás-tervezet, határozati javasat a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 
dr. Tóth Gabriella jegyző: Január 1-től változnak a családsegítésre és a gyermekjóléti 
szolgáltatásra vonatkozó jogszabályok, csak integrált szolgáltatás keretében lehet ezt a 
feladatot ellátni. Mi jelenleg is egységes szolgáltatás útján működtetjük, azonban január 1-től a 
közös hivatalok egységét nem lehet megbontani, tehát az egy közös hivatalhoz tartozó 
települések azonos szolgáltató útján kell, hogy ellássák a feladatot. A mi társulásunkat is felül 
kellett vizsgálni, a Héhalmi Közös Önkormányzati Hivatal települései közül Erdőkürt nem 
hozzánk, hanem Vanyarchoz tartozott e tekintetben, Kozárd viszont a Szurdokpüspöki Közös 
Önkormányzati Hivatalhoz tartozik, azonban nálunk látta el a feladatot. Kozárd úgy döntött, 
hogy kilép a Társulásból, Erdőkürt csatlakozni kíván a feladatellátás érdekében. 
 
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: 
 
 

64/2015.(XI.26.) Képviselő-testületi határozat 
 

Kisbágyon Község Önkormányzata megismerte Erdőkürt Község Önkormányzata, 
Palotási Mikrotérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Társuláshoz 2016. január l-jével a 
gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatási feladatok ellátására való csatlakozási 
szándékát - melyben nyilatkozott, hogy elfogadja a társulás célját, vállalja a költségek 
megállapodás szerint viselését és a megállapodásban foglaltakat magára nézve 
kötelezőnek ismeri el -, valamint Kozárd Község Önkormányzata Palotási Mikrotérségi 
Gyermekjóléti és Családsegítő Társulásból 2015. december 31-i hatállyal való kilépését 
elfogadja. 
 
A képviselő-testület a megállapodás 2016. január 1-i hatályú – Erdőkürt Község 
Önkormányzata csatlakozása, Kozárd Község Önkormányzata kilépése, a szolgáltatás 
irodái címének pontosítása, valamint a csatlakozási feltételek módosítása 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. 
 
A Társulási Tanács elnökét felkéri a társulási megállapodás módosításának törzskönyvi 
nyilvántartásban történő átvezetésének megkérésére. 
 
Határidő: soron kívül - a tagönkormányzatok egybehangzó döntését követően 
Felelős: Nagy Attiláné polgármester, Szabó Mihály társulási tanács elnöke 
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IV. NAPIREND: 
 

A Palotási Általános Iskola felvételi körzetének véleményezése 
(előterjesztés, határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

 
Nagy Attiláné polgármester: A Nógrád Megyei Kormányhivatal megküldte a jelen tanévre 
szóló Nógrád megyei általános iskolai körzetek kijelöléséről szóló tájékoztatót, mely szerint a 
Palotási Általános Iskola felvételi körzete változatlanul Palotás, Kisbágyon és Szarvasgede 
települések közigazgatási területe. 
 
A képviselők részéről kérdés, észrevétel ne 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: 
 

 
65/2015.(XI.26.) Képviselő-testületi határozat 

 
Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Palotási Általános Iskola 
2016/17. tanévre vonatkozó felvételi körzetének kijelölésére tett Nógrád Megyei 
Kormányhivatal javaslatát megismerte. 
A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Palotási Általános Iskola felvételi körzete 
Palotás, Kisbágyon és Szarvasgede települések közigazgatási területe legyen a 2016/17. 
tanítási évben is. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az egyetértést tartalmazó 
döntésről a Nógrád Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és 
Törvényességi Felügyeleti Főosztályát tájékoztassa. 

 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Nagy Attiláné polgármester 

 
 
V. Egyebek: 
 
a.) Tar Község Önkormányzata Jobbágyi-Szurdokpüspöki és térsége Szociális 
Társuláshoz való csatlakozási szándéka 
(határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 
dr. Tóth Gabriella jegyző: Jobbágyi-Szurdokpüspöki és Térsége Szociális Társulás társulási 
megállapodásának módosítása, hasonlóan a palotásihoz szükséges. A Szurdokpüspökihez 
tartozó Tar település csatlakozna a társuláshoz, a házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés 
feladatellátás tekintetében. Jobbágyi Önkormányzata kérte, hogy soron kívül hozza meg a 
testület a döntést, tekintettel arra, hogy november 30-ig be tudják nyújtani a módosítást. 
 
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: 
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66/2015.(XI.26.) Képviselő-testületi határozat 
 
Kisbágyon Község Önkormányzata megismerte Tar Község Önkormányzata Jobbágyi-
Szurdokpüspöki és térsége Szociális Társuláshoz 2016. január l-jével a szociális 
étkeztetés és a házi segítségnyújtás feladatok ellátására való csatlakozási szándékát - 
melyben nyilatkozott, hogy elfogadja a társulás célját, vállalja a költségek 
megállapodás szerint viselését és a megállapodásban foglaltakat magára nézve 
kötelezőnek ismeri el - elfogadja. 
 
A képviselő-testület a megállapodás 2016. január 1-i hatályú, Tar Község 
Önkormányzata csatlakozása 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. 
 
A Társulási Tanács elnökét felkéri a társulási megállapodás módosításának törzskönyvi 
nyilvántartásban történő átvezetésének megkérésére. 
 
Határidő: soron kívül - a tagönkormányzatok egybehangzó döntését követően 
Felelős: Nagy Attiláné polgármester, Schoblocher István társulási tanács elnöke 

 
 
b.) Szeretetmenü, népkonyhai szolgáltatás 
(tájékoztató a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 
Nagy Attiláné polgármester: A környező településeken van ahol már működik a szolgáltatás. 
Kisbágyonban is be szeretnék vezetni, arról szól, hogy meleg ételt adnak ingyen az igénylők 
részére. A kérésük egy hely biztosítása, ahol az étel kiosztásra kerül és egy közfoglalkoztatott 
biztosítása, aki az ételt kiosztja. 
 
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: 
 

67/2015.(XI.26.) Képviselő-testületi határozat 
 

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Baptista Szeretetszolgálat 
Egyházi Jogi Személy által fenntartott Hegymenet Klub Szenvedélybeteg és 
Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye által 2015. december 31. napjáig felajánlott 
„Szeretetmenü” napi egy tál meleg étel biztosítására tett felajánlását elfogadja, az étel 
kiosztásához helyet és 1 fő személyzetet biztosít. 

 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Nagy Attiláné polgármester 
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c.) Bér és Környéke Kistermelői Közösség létrehozása 
 
Nagy Attiláné polgármester: Bér, Buják, Erdőtarcsa, Kisbágyon, Szarvasgede, Szirák és 
Vanyarc települések szeretnék létrehozni a termelői közösséget, mely Héhalomban is 
megalakult. Voltunk már az alakuló ülésen, a szerződés-tervezet már elkészült. Az 
önkormányzatnak koordináló szerepet tulajdonítanak, keressük meg a vállalkozásokat, hívjuk 
őket össze. Ha későbbiekben startmunka keretében mezőgazdasági munkára pályázik az 
önkormányzat és olyan terméket termel, akkor ebbe az önkormányzat is be tud kapcsolódni. 
 
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: 

 
68/2015.(XI.26.) Képviselő-testületi határozat 

 
Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bér, Buják, Erdőtarcsa, 
Szarvasgede, Szirák és Vanyarc települések összefogásával létrejövő Kistermelői 
Közösségben alapító tagként részt kíván venni. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Nagy Attiláné polgármester 
 

 
Bejelentések: 
 
Nagy Attiláné polgármester: A jelenleg folyó közmunkaprogram november 30-án 
befejeződik. Új programokra van lehetőség, a téli közfoglalkoztatás december 2-án indul 4 
fővel. A napokban jelent meg az útőr program, mely az utak, járdák, vízelvezető árkok 
karbantartására szolgálna, 5 fővel lehet pályázni, tárgyi eszközöket is adnak hozzá, március 1-
től indulna ez a program. 
 
 
A képviselők részéről bejelentés, észrevétel nem volt, Nagy Attiláné polgármester a nyilvános 
testületi ülést bezárja, a testület munkáját zárt ülés keretében folytatja. 
 
 
 

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


