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Kisbágyon Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

 
17/a. számú nyílt ülés 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 

 
 
Készült:  Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 21-én 
     megtartott nyilvános üléséről 
 
 
 
N a p i r e n d:  
 
 
1./  Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú  

Kft-vel megkötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megtárgyalása és 
elfogadása          74/2015.(XII.21.) határozat 

      Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester 
 
2./  JUNIMED Egészségügyi Szolgáltató Kft-vel kötendő orvosi ügyeleti megállapodás  
      megtárgyalása és elfogadása         75/2015.(XII.21.)határozat 
      Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester 
 
3./ Egyebek 
 a.) Tiltakozás gazdasági migránsok kötelező betelepítése ellen 
                      76/2015.(XII.21.) határozat 
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Kisbágyon Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

 
17/a. számú nyílt ülés 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 

 
Készült:  Kisbágyon Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.december 21-én    
                megtartott nyilvános testületi üléséről 
 
Testületi ülés helye: Községháza 
                                  Kisbágyon, Szabadság út 21. 
 
Jelen vannak: Nagy Attiláné polgármester, Zachar Tibor alpolgármester, Jancsó Mónika, 
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./  Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft-
vel megkötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megtárgyalása és elfogadása 
2./  JUNIMED Egészségügyi Szolgáltató Kft-vel kötendő orvosi ügyeleti megállapodás 
megtárgyalása és elfogadása       
3./ Egyebek 

a.) Tiltakozás gazdasági migránsok kötelező betelepítése ellen 
       

 
I. NAPIREND: 

 
Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft-

vel megkötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megtárgyalása és 
elfogadása 

(szerződés-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 
dr. Tóth Gabriella jegyző: A szerződés 5 évre kerül megkötésre, az árak 2016. évre 
vonatkozóan változatlanok. 
 
Nagy Attiláné polgármester: Úgy gondolom nincs gond a szolgáltatóval, az éves 
lomtalanítást is elvégzik, valamint a temetői konténert is elszállítják. Javaslom a szerződés 
elfogadását. 
 
A képviselők részéről kérdés, észrevétel nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátja a 
javaslat elfogadását. 
 



 3 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül, egyhangúlag 
elfogadja a javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 
 

74/2015.(XII.21.) Képviselő-testületi határozat 
 

Kisbágyon Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Hatvan és Térsége 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft-vel (Hatvan, 
Tarjáni út 3.) Kisbágyon község közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási 
feladatok (közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvétele, elszállítása, kezelése) 
ellátására 2016. január 1-től 2020. december 31-ig terjedő időszakra közszolgáltatási 
szerződést köt.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés 
megkötésére. 

 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:   Nagy Attiláné polgármester 

 
II. NAPIREND: 
 

JUNIMED Egészségügyi Szolgáltató Kft-vel kötendő orvosi ügyeleti megállapodás 
megtárgyalása és elfogadása 

(előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 
Nagy Attiláné polgármester: A BB MEDIC Kft. az ügyeleti ellátásra szóló szerződést 
felmondta. Új szolgáltató került kiválasztásra, több tárgyalás történt velük. A JUNIMED 
Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság vállalta a ügyeleti ellátás 
működtetését. Javaslom a megállapodás-tervezet elfogadását és kérem a megállapodás 
aláírására vonatkozó felhatalmazást. 
 
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: 
 

75/2015.(XII.21.) Képviselő-testületi határozat 
 

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bér, Buják, 
Egyházasdengeleg, Erdőkürt, Erdőtarcsa, Héhalom, Kálló, Kisbágyon, Palotás, Szirák 
Községek Önkormányzatai által közösen működtetett ügyeleti körzet ügyeleti 
feladatainak 2016. február 1-jétől határozatlan időre történő ellátására megállapodást 
köt a JUNIMED Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal (2626 
Nagymaros, Őz utca 19., Cg. 13-09-158703, adószám: 24094432-1-13, számlaszám: 
1010389842038500-00000000, képviseli: Dr. Juhász Attila) a megállapodás-
tervezetben foglaltak szerinti feltételekkel. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás aláírására. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Nagy Attiláné polgármester 
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III. Egyebek: 
 
a.) Tiltakozás gazdasági migránsok kötelező betelepítése ellen 
 
Nagy Attiláné polgármester: Felhívás érkezett a CÖF-től, mely kiküldésre került a 
képviselők részére, ismertetem a határozati javaslatot is. 
 
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: 
 

76/2015.(XII.21.) Képviselő-testületi határozat 
 

Kisbágyon Község Önkormányzat Képviselő-testülete az utóbbi időben hazánkon is 
átvonuló migrációs hullám minden tekintetben káros hatásainak megelőzésére és 
felszámolására ezúton kinyilvánítja, hogy a tiltakozik és elutasítja a bevándorlással 
kapcsolatos kötelező arányos elosztásra irányuló Európai Uniós törekvéseket.  

 
Jelen határozat elfogadásával is arra sarkallja Magyarország Kormányát, hogy minden 
nemzetközi fórumon tiltakozzék a gazdasági bevándorlók hazánkba történő kényszer 
betelepítése ellen. 

 
Határidő: azonnal. 
Felelős:   Nagy Attiláné polgármester. 

 
 
 
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 


