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Kisbágyon Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

 

6. számú nyílt ülés 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 
 

 

 
Készült:  Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. április 25-én 
     megtartott nyilvános testületi üléséről 
 
 
N a p i r e n d:  

 
1./ Javaslat Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési hulladék-  
     gazdálkodásról szóló 14/2013. (XII.23.) önkormányzati rendelete módosítására 
        Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester           4/2017.(IV.26.) rendelet 
 
2./ Javaslat Támogatási szerződés és Praxisjog adásvételi szerződés megkötésére 
        Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester      36/2017.(IV.25.) határozat 
 
3./ Egyebek 

a.) Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit 
Közhasznú Kft-vel megkötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 
felmondása          37/2017.(IV.25.) határozat 
b.) Javaslat a Kisbágyon belterület 113. hrsz-ú ingatlan  mint közterület elnevezésére 
                         38/2017.(IV.25.) határozat 
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Kisbágyon Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 
 

6. számú nyílt ülés 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 
 
 
Készült:  Kisbágyon Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. április 25-én    
                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, Koncz Anita aljegyző 
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 hulladék-  
     gazdálkodásról szóló 14/2013. (XII.23.) önkormányzati rendelete módosítására 
2./ Javaslat Támogatási szerződés és Praxisjog adásvételi szerződés megkötésére 
3./ Egyebek 
a.) Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft-
vel megkötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés felmondása 
b.) Javaslat a Kisbágyon belterület 113. hrsz-ú ingatlan  mint közterület elnevezésére 
 
I.NAPIREND: 
 
Javaslat Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési hulladék- 

gazdálkodásról szóló 14/2013. (XII.23.) önkormányzati rendelete módosítására 
(rendelet-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

 
Nagy Attiláné polgármester: Koordináló szervként létrehozták a NHKV Nemzeti 
Hulladékgazdálkodást Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságot. 
A rendeletben módosítani kell néhány dolgot van, amit hatályon kívül kell helyezni. 
 
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. 
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A polgármester kihirdeti, hogy a képviselő-testület megalkotta az alábbi rendeletét: 
 

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

4/2017.(IV.26.) önkormányzati rendelete 
 

a települési hulladékgazdálkodásról szóló 14/2013. (XII.23.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

(rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 

II. NAPIREND: 
 

Javaslat Támogatási szerződés és Praxisjog adásvételi szerződés megkötésére 
(előterjesztés, határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

 
Nagy Attiláné polgármester: Horti Roland gyöngyöspatai orvostanhallgatóval szeretnénk egy 
szerződést kötni, amely biztosítaná az elkövetkezendő időszakra Palotás és Kisbágyon 
háziorvosi szolgálatának zavartalan működését. 
 
dr. Tóth Gabriella jegyző: 2021. júniusában tudja letenni a háziorvosi szakvizsgát, tehát 
ennek a végéig támogatásban részesülne és onnantól tud önállóan praktizálni és innentől 
számított 10 évre vállalja a háziorvosi szolgálatot a két településen. Dr. Migály László 
háziorvos vállalta az ő rezidensi képzését, tehát a rezidensi képzés nagy részét is itt töltené már 
Palotáson a háziorvosi rendelőben.  
 
Jancsó Mónika képviselő: A támogatásnak körülbelül mennyi a ránk eső része? 
 
dr. Tóth Gabriella jegyző: Nettó 150.000.-Ft-ért volt hajlandó lekötni magát, ennek 
Kisbágyonra eső része 22% jelen lakosságszám alapján. Ragaszkodunk ahhoz, hogy ügyvéd 
által ellenjegyzett négyoldalú szerződést kössünk. 
 
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: 
 

36/2017.(IV.25.) Képviselő-testületi határozat 
 

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete a melléklet tartalommal 
elfogadja a Horti Roland 3035 Gyöngyöspata, Szűcsi út 49. szám alatti lakos 
orvostanhallgatóval kötendő négyoldalú – Palotás Község Önkormányzata, Kisbágyon 
Község Önkormányzata, MEDI-MIG Kft, Horti Roland - Támogatási szerződés és 
Praxisjog adásvételi szerződést. 
Palotás Község Önkormányzata és Kisbágyon Község Önkormányzata a Támogatási 
szerződés és Praxisjog adásvételi szerződés 10. pontjában meghatározott havi nettó 
150.000 Ft-ot és a járulékos költségeket lakosságszámarányosan viselik a szerződés 
időtartama alatt úgy hogy Kisbágyon Község Önkormányzata a rá eső részt minden 
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naptári év december 15. napjáig átadott pénzeszközként átadja Palotás Község 
Önkormányzatának. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Felelős: Nagy Attiláné polgármester 
Határidő: azonnal 
 

III. Egyebek: 
 
a.) Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú 
Kft-vel megkötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés felmondása 
(előterjesztés, határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 
Nagy Attiláné polgármester: A Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft megfelelőségi véleménye visszavonásra került, 
nekünk fel kell mondani a közszolgáltatási szerződést. 
 
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: 
 

37/2017.(IV.25.) Képviselő-testületi határozat 
 

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény 37. § (1)-(2) bekezdései alapján a Hatvan és Térsége 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft-vel megkötött 
hulladékgazdálkodási szerződést 6 hónapos felmondási idővel felmondja. 
A Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy haladéktalanul kezdje meg a 
megfelelőségi véleménnyel bíró Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató felkutatását a 
törvényes feltételeknek megfelelő hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 
megköthetősége, valamint a közszolgáltatás ellátásának biztosítása érdekében.  

 
Felelős: Nagy Attiláné polgármester 
Határidő: azonnal 
 

b.) Javaslat a Kisbágyon belterület 113. hrsz-ú ingatlan  mint közterület elnevezésére 
(előterjesztés, határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 
Nagy Attiláné polgármester: A Büszkeségpont pályázat keretében azt a vállalást tettük, hogy 
a felállításra kerülő Mindszenty szobor körüli közterület a hely méltó elnevezése érdekében a 
Mindszenty nevet kapja. Javaslom a 113. hrsz-ú ingatlan mint közterület elnevezését 
Mindszenty térként. 
 
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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38/2017.(IV.25.) Képviselő-testületi határozat 

 
Kisbágyon Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  - Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában 
biztosított feladatkörében eljárva, figyelemmel ezen törvény 14. § (2) bekezdés a) 
pontjában, valamint Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 
közterületek elnevezéséről és a házszámozás rendjéről szóló 9/2014. (XI.27.) 
önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdésében foglaltakra -  Kisbágyon belterület 
„kivett beépítetlen terület” művelési ágú 113-as  helyrajzi számú ingatlant  „tér” 
művelési ágú ingatlanra változtatja, és  „Mindszenty tér” –nek nevezi el. 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt az elnevezéssel kapcsolatos intézkedések 
megtételére: 
- a határozat tartalmát a Központi Címregiszteren (KCR) vezesse át, 
- gondoskodjon a határozat közzétételéről, 
- a döntést közölje a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező közigazgatási 

szervekkel, közművekkel, intézményekkel. 
 

Felelős: Nagy Attiláné polgármester, dr. Tóth Gabriella jegyző 
Határidő: azonnal 

 
Bejelentések: 
 
Nagy Attiláné polgármester: A belterületi utak, járdák felújítására a pályázat benyújtásra 
került. 
- Elkezdődött a temető parkoló előtt a földmunka. 
 
A képviselők részéről bejelentés, észrevétel nem volt, Nagy Attiláné polgármester a testületi 
ülést bezárja. 
 
 
 

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


