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Kisbágyon Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

 

15. számú nyílt ülés 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 
 

 

 
Készült:  Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 29-én 
     megtartott nyilvános üléséről 
 
 
N a p i r e n d:  
1./ Javaslat Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi  
     alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló önkormányzati rendeletének  
     megalkotására          69/2016.(XI.29.) határozat 
       Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester 
 
2./ Javaslat Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület  
     filmforgatási célú hasznosításáról szóló 7/2013. (VIII.22.) rendelete módosítására 
       Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester           7/2016.(XI.30.) rendelet 
 
3./ Javaslat a Palotási Általános Iskola felvételi körzetének meghatározására 
       Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester      70/2016.(XI.29.) határozat 
 
4./ Egyebek: 

a./ Nagy Attiláné polgármester jutalmazása      71/2016.(XI.29.) határozat 
b./ Javaslat Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit  

           Közhasznú Kft tőkeemelése eredményének megállapítására 
            72/2016.(XI.29.) határozat 

c./ Javaslat Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit  
          Közhasznú Kft társasági szerződésének módosítására    73/2016.(XI.29.) határozat 
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Kisbágyon Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

 
15. számú nyílt ülés 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 

 
Készült:  Kisbágyon Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 29-én    
                megtartott nyilvános testületi üléséről 
 
Testületi ülés helye: Községháza 
                                  Kisbágyon, Szabadság út 21. 
 
Jelen vannak: Nagy Attiláné polgármester, Zachar Tibor alpolgármester, Jancsó Mónika 
Ildikó, Pogány Károly 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 Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi  
     alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló önkormányzati rendeletének  
     megalkotására 
2./ Javaslat Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület  
     filmforgatási célú hasznosításáról szóló 7/2013. (VIII.22.) rendelete módosítására 
3./ Javaslat a Palotási Általános Iskola felvételi körzetének meghatározására 
4./ Egyebek: 
a./ Nagy Attiláné polgármester jutalmazása       
b./ Javaslat Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit  
     Közhasznú Kft tőkeemelése eredményének megállapítására 
c./ Javaslat Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit   
     Közhasznú Kft társasági szerződésének módosítására     
 
 
I. NAPIREND: 

 
Javaslat Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi 

alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló önkormányzati rendeletének 
megalkotására 

(előterjesztés, határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
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Nagy Attiláné polgármester: A rendelet csak írásba foglalja a létező állapotot az 
egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról. 
 
dr. Tóth Gabriella jegyző: Most még nem a rendelet elfogadására kerül sor, hanem egy 
határozati javaslatra, ami arról szól, hogy a testület a rendelettervezetet jóváhagyja és felkéri a 
polgármestert a tervezet illetékes szervek részére való eljuttatására további véleményezés 
céljából. A testületnek a vélemények megérkezése után kell elfogadnia a rendeletet. 
 
A képviselők részéről kérdés, észrevétel nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátja a 
határozati javaslat elfogadását. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül, egyhangúlag 
elfogadja a javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 
 

69/2016.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat 
 

Kisbágyon Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
1. Az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló 
rendelettervezetet az előterjesztés szerinti tartalommal és formában megtárgyalta és azt 
jóváhagyja. 
2. Felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt rendelettervezetet 
véleményezés céljából küldje meg az alapellátást végző háziorvosnak, 
fogszakorvosnak, védőnőnek, valamint Nemzeti Egészségfejlesztési Intézetnek (1096 
Budapest, Nagyvárad tér 2.). 
3. Felkéri a polgármestert, hogy a 2. pontban foglaltak alapján véleményezett 
rendelettervezetet a képviselő-testület soron következő ülésére terjessze elő. 

 
Felelős: Nagy Attiláné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
II. NAPIREND: 
 

Javaslat Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület 
filmforgatási célú hasznosításáról szóló 7/2013. (VIII.22.) rendelete módosítására 

(előterjesztés, rendelet-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 

Nagy Attiláné polgármester: Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013-
ban alkotta meg a közterület filmforgatási célú hasznosításáról szóló rendeletét, amelynek 
módosítása a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 2016. október 1-jétől hatályba lépő 
módosítása miatt indokolt. A törvény 3. számú melléklete határozza meg a települési 
önkormányzatok tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatának díjait a 
használat célja szerint, amelyet az önkormányzat sem léphet túl rendeletében. 
 
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. 
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A polgármester kihirdeti, hogy a képviselő-testület megalkotta az alábbi rendeletét: 
 

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

7/2016.(XI.30.) önkormányzati rendelete 
 

a közterület filmforgatási célú hasznosításáról szóló 7/2013. (VIII.22.) rendelete 
módosításáról 

 
 
III. NAPIREND: 
 

Javaslat a Palotási Általános Iskola felvételi körzetének meghatározására 
(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  
és kérte az önkormányzat egyetértő vagy módosítási javaslatot tartalmazó 2017/20118. tanévre 
vonatkozó véleményének megküldését 2016. november 30-ig. 
 
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: 
 

70/2016.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat 
 

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nógrád Megyei 
Kormányhivatal tájékoztatóját a 2016/17. tanévre a Nógrád megyei általános iskolai 
körzetek kijelöléséről megismerte. 
A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Palotási Általános Iskola felvételi körzete 
Palotás, Kisbágyon és Szarvasgede települések közigazgatási területe legyen a 2017/18. 
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 

 
IV. Egyebek:  
 
a.) Nagy Attiláné polgármester jutalmazása 
 
Zachar Tibor alpolgármester: Javaslom Nagy Attiláné polgármester részére nettó 100.000.-
Ft egyszeri jutalom megállapítását. 
 
A képviselők részéről kérdés, észrevétel nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátja a 
javaslat elfogadását. 
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A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással egyhangúlag elfogadja a javaslatot és 
az alábbi határozatot hozza: 
 

71/2016.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat 
 

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete Nagy Attiláné polgármester 
részére a település fejlesztése érdekében végzett tevékenységért nettó 100.000.-Ft 
egyszeri jutalmat állapít meg. 
 

b.) Javaslat Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit 
Közhasznú Kft tőkeemelése eredményének megállapítása 
 
Nagy Attiláné polgármester: A társaság taggyűlése 2016. november 14. napján megtartott 
taggyűlésén elhatározta a társaság jegyzett tőkéjének 200.000,-Ft-tal történő felemelését. A társaság 
ügyvezetése 2016. november 15. napján kelt levelében felhívta a társaság tagjait elsőbbségi 
joguk gyakorlására. A társaság tagjai elsőbbségi jogukkal nem éltek. Erre tekintettel a társaság 
taggyűlése Kál Nagyközségi Önkormányzatát és Nagyút Községi Önkormányzatát jelölte, az 
elsőbbségi jog gyakorlására. A két település jelezte szándékát, hogy a társaság tagjai kívánnak 
lenni.   
 
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: 
 

72/2016.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat 
 

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság tagja akként határoz, hogy felhatalmazza Kisbágyon Község  
Önkormányzata Polgármesterét arra, hogy a nonprofit kft. soron következő taggyűlésén 
igennel szavazzon a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság jegyzett tőke emelésének a 
megállapítása tárgyában az alábbiak szerint: 

Tőkeemelés mértéke: 200.000,-Ft, azaz Kettőszázezer forint 
Tőkeemelésben részt vevő személyek: a taggyűlés által az elsőbbségi jog 
gyakorlására kijelölt személyek: Kál Nagyközségi Önkormányzata 100.000,-Ft 
vonatkozásában és Nagyút Községi Önkormányzatát jelöli 100.000,-Ft 
vonatkozásában 
Vagyoni hozzájárulás összetétele és értéke: illetőleg kijelölt személyeknek 
összesen 200.000,-Ft, azaz Kettőszázezer forint összegű pénzbeli vagyoni 
hozzájárulást kell teljesítenie (Kál Nagyközségi Önkormányzatának 100.000,-
Ft-ot és Nagyút Községi Önkormányzatának 100.000,-Ft-ot) 
Vagyoni hozzájárulás teljesítésének az ideje: 2016. december 31. napjáig kell a 
társaság bankszámlájára befizetni, illetőleg a tőketartalékot a társaság 
rendelkezésére bocsátani. 
 

Határidő: A kft. soron következő taggyűlése 
Felelős: Nagy Attiláné Kisbágyon Község Polgármestere 
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c.) Javaslat Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit 
Közhasznú Kft társasági szerződésének módosítására 
 
Nagy Attiláné polgármester: A társaság ügyvezetése elkészítette a társaság módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződését, melyeken átvezetésre kerültek a változások. 
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: 
 

73/2016.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat 
 

Kisbágyon Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 Hatvan, 054/14 hrsz.) 
tagja akként határoz, hogy a társaság soron következő taggyűlésén igen szavazatával 
támogatja Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésének módosítását jelen 
előterjesztés 1./számú mellékletété képező társasági szerződést egységes szerkezetbe 
foglalt szövege szerint. 

 
Kisbágyon Község Önkormányzata, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság tagja 
felhatalmazza Kisbágyon Község Önkormányzatának polgármesterét következtében 
szükséges cégbírósági változásbejegyzési eljárásban szükséges okiratok aláírására.  
 
Határidő: A kft. soron következő taggyűlése 
Felelős: Nagy Attiláné Kisbágyon Község polgármestere  

 
Bejelentések: 
 
Nagy Attiláné polgármester: Az adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok 
fejlesztési pályázatán nyertünk 6,5 millió forintot a ravatalozó felújítására. 
- A szociális tüzifa esetében 30 m3-re pályáztunk 27 m3-t kaptunk meg, a kérelmeket 
december 15-ig lehet benyújtani. 
- December 5-től ismét lesz „Szeretetmenü” a napi egy tál meleg étel ingyenes biztosítása. 
- Közmunkában jelenleg 3 fő dolgozik. 
 
A képviselők részéről bejelentés, észrevétel nem volt, Nagy Attiláné polgármester a testületi 
ülést bezárja. 
 

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


