
 1 

Kisbágyon Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

 

5. számú nyílt ülés 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 
 

 

 
Készült:  Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. április 10-én 
     megtartott nyilvános rendkívüli üléséről 
 
 
N a p i r e n d:  

 
1./ Javaslat lakossági ivóvíz és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére támogatási  
     kérelem benyújtására                                         
       Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester     33/2017. (IV.10.) határozat 
 
2./ Javaslat az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet területi ellátási kötelezettséghez  
       tartozással kapcsolatos nyilatkozattételre 
       Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester     34/2017. (IV.10.) határozat 
 
3./ Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társuláshoz  
     csatlakozás 
       Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester     35/2017. (IV.10.) határozat 
 
4./ Egyebek 
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Kisbágyon Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

 
5. számú nyílt ülés 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 

 
Készült:  Kisbágyon Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. április 10-én    
                megtartott nyilvános rendkívüli 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 lakossági ivóvíz és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére támogatási 
kérelem benyújtására                                         
2./ Javaslat az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet területi ellátási kötelezettséghez 
tartozással kapcsolatos nyilatkozattételre 
3./ Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társuláshoz 
csatlakozás 
4./ Egyebek 
 
 
I.NAPIREND: 
 

Javaslat lakossági ivóvíz és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére 
támogatási kérelem benyújtására 

 (pályázati kiírás, határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 
Nagy Attiláné polgármester: A korábbi évekhez hasonlóan az idei évben is az 
önkormányzatoknak kell igényelniük a lakossági ivóvíz és csatornaszolgáltatás ráfordításainak 
csökkentésére a támogatást. Az ÉRV Zrt megküldte a benyújtáshoz szükséges határozati 
javaslatot és a szükséges jognyilatkozatot, azonban döntenünk kell a benyújtást illetően. 
 
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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33/2017.(IV.10.) Képviselő-testületi határozat 

 
Kisbágyon Község Önkormányzatának képviselő-testülete döntött abban, hogy 2017. 
évre vonatkozóan a lakossági ivóvíz és csatornaszolgáltatás ráfordításainak 
csökkentésére támogatási kérelmet kíván benyújtani. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó rendelet pályázathoz 
szükséges mellékleteinek, nyilatkozatainak aláírására. 

 
           Felelős: Nagy Attiláné polgármester 
           Határidő: azonnal 
 
 
II. NAPIREND: 
 

Javaslat az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet területi ellátási kötelezettséghez 
tartozással kapcsolatos nyilatkozattételre 

(előterjesztés, határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 
Nagy Attiláné polgármester: A korábbi években is szó esett már róla, hogy a dél-nógrádi 
települések ne Salgótarjánhoz mint súlyponti kórházhoz, hanem Hatvanhoz tartozzanak annak 
közelségére és a jobb közlekedésre tekintettel. A környező településekről elindult egy ezirányú 
kezdeményezés, amelyhez javaslom mi is csatlakozzunk, hogy a hatvani Albert Schweitzer 
Kórházat igénybe tudja venni Kisbágyon lakossága is. 
 
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: 
 

34/2017.(IV.10.) Képviselő-testületi határozat 
 

Kisbágyon Község Képviselő Testülete az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről 
szóló 2006.évi CXXXII. törvény 5/V 2.§ bekezdésének C. pontjára hivatkozással kéri 
az illetékes államigazgatási szervet hogy Kisbágyon Község mint fekvő betegellátás, 
mint járóbeteg ellátás tekintetében a hatvani Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet 
területi ellátási kötelezettségéhez tartozzon. 
Felkéri a jegyzőt, hogy a határozatot az illetések egészségügyi államigazgatási szerv és 
a hatvani Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet részére küldje meg. 

 
Felelős: Nagy Attiláné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
III. NAPIREND: 
 

Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társuláshoz 
csatlakozás 

(határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
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Nagy Attiláné polgármester: A Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás 
Fejlesztése Társuláshoz való csatlakozást javaslom tekintettel arra, hogy a Kft-ben már 
törzstőkével rendelkezünk. A jelenlegi információk szerint a Társulásnak több pályázati 
lehetősége is meg fog nyílni és szeretnénk ha ebből már Kisbágyon is részesülhetne. 
 
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: 
 
 

35/2017.(IV.10.) Képviselő-testületi határozat 
 

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 
32. cikk (1) bekezdés k) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvényben foglaltak alapján a Hatvan és Környéke Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társuláshoz kíván csatlakozni.  

 
Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan és Környéke 
Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás társulási megállapodását 
elfogadja, azt magára nézve teljes egészében kötelezőnek ismeri el, elfogadja a társulás 
céljait, továbbá a feladatok megvalósításához ráeső költségvetési hozzájárulást 
biztosítja és felhatalmazza Kisbágyon Község Polgármesterét a megállapodás 
aláírására, valamint Kisbágyon Község Önkormányzata képviseletére.  

 
Felelős: Nagy Attiláné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
A képviselők részéről bejelentés, észrevétel nem volt, Nagy Attiláné polgármester a testületi 
ülést bezárja. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
                 Nagy Attiláné                                       dr. Tóth Gabriella 
                  polgármester                                                                jegyző 


