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Kisbágyon Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

 
11. számú nyílt ülés 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 

 
 
Készült:  Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. szeptember 27-én 
     megtartott nyilvános testületi üléséről 
 
N a p i r e n d:  
 

1./  Javaslat a Szelektív Nonprofit Kft. 2017. üzleti évére vonatkozó beszámolója elfogadására 
        Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester       51/2018.(IX.27.) határozat 
 
2./  Javaslat a Szelektív Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosítása elfogadására 
        Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester                                   52/2018.(IX.27.) határozat 
 
3./  Javaslat tiszteletdíj megállapítására a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék- 
      gazdálkodás Fejlesztése Társulás elnöke részére                           53/2018.(IX.27.) határozat 
       Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester 
 
4./ Javaslat Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás  
    2018. évi költségvetése pénzügyi teljesítéséről szóló I. félévi beszámolójának és a 2018. évi   
    költségvetés előirányzat módosításának elfogadására                     54/2018.(IX.27.) határozat 
      Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester                  
 
5./ Javaslat a TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00048 azonosítószámú „Kisbágyoni óvoda energetikai      
     korszerűsítése” projektben önerő vállalására                                  55/2018.(IX.27.) határozat 
       Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester 
 
6./ Egyebek 
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Kisbágyon Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 
 

11. számú nyílt ülés 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 
 
Készült:  Kisbágyon Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. szeptember 27-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: 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 a Szelektív Nonprofit Kft. 2017. üzleti évére vonatkozó beszámolója elfogadására 
2./  Javaslat a Szelektív Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosítása elfogadására 
3./  Javaslat tiszteletdíj megállapítására a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék- 
      gazdálkodás Fejlesztése Társulás elnöke részére                            
4./ Javaslat Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás  
    2018. évi költségvetése pénzügyi teljesítéséről szóló I. félévi beszámolójának és a 2018. évi   
    költségvetés előirányzat módosításának elfogadására                      
5./ Javaslat a TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00048 azonosítószámú „Kisbágyoni óvoda energetikai      
     korszerűsítése” projektben önerő vállalására                                   
6./ Egyebek 
 
 
I. NAPIREND: 

Javaslat a Szelektív Nonprofit Kft. 2017. üzleti évére vonatkozó beszámolója elfogadására 
(előterjesztés, határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

 
Nagy Attiláné képviselő: Az előterjesztés a határozati javaslattal kiküldésre került, van-e 
esetleg kérdés vele kapcsolatban? 
 
A képviselők részéről további kérdés, észrevétel nem hangzott el, a polgármester szavazásra 
bocsátja a javaslat elfogadását. 
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül, egyhangúlag 
elfogadja a javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 
 

51/2018.(IX.27.) Képviselő-testületi határozat 
 

Kisbágyon Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Társulási 
Tanács elnökét, hogy a Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság soron következő taggyűlésén a társaság - az 
előterjesztés 1. melléklete szerinti- 2017. évi beszámolójának elfogadását szavazatával 
támogassa. 
Felhívja a Képviselő-testület a delegált tanácstagot, hogy a fenti álláspontot a társulási 
tanács ülésén képviselje és igennel szavazzon. 
 
Felelős: Nagy Attiláné polgármester, a társulási tanács képviselő-testület által 

delegált tagja 
Határidő: a társulási tanács ülésén 

 
 
II. NAPIREND: 
 

Javaslat a Szelektív Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosítása elfogadására 
 (előterjesztés, határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

 
Nagy Attiláné polgármester: Merült fel kérdés az anyaggal kapcsolatban? 
 
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: 
 

52/2018.(IX.27.) Képviselő-testületi határozat 
 

Kisbágyon Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Társulási 
Tanács elnökét, hogy a Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság soron következő taggyűlésén a társaság társasági 
szerződésének - az előterjesztés 2. melléklete szerinti- módosítását szavazatával 
támogassa. 
 
Felhívja a Képviselő-testület a delegált tanácstagot, hogy a fenti álláspontot a társulási 
tanács ülésén képviselje, és igennel szavazzon. 
 
Felelős: Nagy Attiláné polgármester, a társulási tanács képviselő-testület által 

delegált tagja 
Határidő: a társulási tanács ülésén 

 
 
III. NAPIREND: 
 

Javaslat tiszteletdíj megállapítására a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék- 
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gazdálkodás Fejlesztése Társulás elnöke részére 
 (előterjesztés, határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

 
Nagy Attiláné polgármester: A Társulás elnöke számára javasolt tiszteletdíjat is elfogadásra 
javaslom. 
 
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: 
 

53/2018.(IX.27.) Képviselő-testületi határozat 
 

Kisbágyon Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a 
Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás Elnöke 
részére 2018. december 1-től kezdődően havi bruttó 150.000 Ft tiszteletdíj 
megállapítását. 
Felhívja a Képviselő-testület a delegált tanácstagot, hogy a fenti álláspontot a társulási 
tanács ülésén képviselje, és igennel szavazzon. 
 
Felelős: Nagy Attiláné polgármester, a társulási tanács képviselő-testület által 

delegált tagja 
Határidő: a társulási tanács ülésén 
 
 

IV. NAPIREND: 
 

Javaslat Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás  
    2018. évi költségvetése pénzügyi teljesítéséről szóló I. félévi beszámolójának és a 2018. 

évi  költségvetés előirányzat módosításának elfogadására                      
(előterjesztés, határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

 
Nagy Attiláné polgármester: Merült fel kérdés a kiküldött, részletes anyaggal kapcsolatban? 
 
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: 
 

54/2018.(IX.27.) Képviselő-testületi határozat 
 

Kisbágyon Község Önkormányzatának Képviselő-testülete mint a Zagyvakörnyéki 
Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja akként határoz, hogy 
a soron következő Társulási Tanácsülésen igennel szavaz a Társulás 2018. I félévi 
költségvetés módosításának és a 2018. I. félévi gazdálkodási beszámoló elfogadásáról 
jelen határozat 1. számú mellékletét képező pénzforgalmi mérleg szerinti tartalommal.  
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Kisbágyon Önkormányzata képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy a 
Társulási Tanács tagjaként Kisbágyon Község Önkormányzata képviseletében a soron 
következő társulási tanácsi ülésen jelen határozatnak megfelelően szavazati jogát 
gyakorolja.  
 
Határidő: 2018.október 5. Társulási Tanács ülés 
Felelős: Nagy Attiláné Kisbágyon község polgármestere 
 

 
V. NAPIREND: 
 
Javaslat a TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00048 azonosítószámú „Kisbágyoni óvoda energetikai      

     korszerűsítése” projektben önerő vállalására                                                       
(határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

 
Nagy Attiláné polgármester: Az óvoda felújítási munkái lassan befejeződnek, azonban a 
projekt során keletkező 224 Ft önerő vállalásáról számozott döntést kell hoznunk. Javaslom a 
határozati javaslat elfogadását a 224 Ft önerő vállalására vonatkozóan. 
 
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: 
 

55/2018.(IX.27.) Képviselő-testületi határozat 
 

Kisbágyon Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújtott be a 
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül támogatott TOP-3.2.1-
15 számú Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15-NG1-2016-
00048 „Kisbágyoni óvoda energetikai korszerűsítése” című projekt megvalósítására.  
A projekt megvalósítási helyszínének címe, helyrajzi száma: 3046 Kisbágyon, Rákóczi 
út 34., Hrsz. 124. 
A projekt összes költsége 34.000.224 Ft, melyből támogatásként elszámolható költség 
34.000.000 Ft, valamint el nem számolható költség (vállalt önerő) 224 Ft. 
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az önerő rendelkezésre állását 
biztosítja és az Önkormányzat 2018. évi költségvetése terhére elkülöníti. 

 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Nagy Attiláné polgármester 

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

Kmf. 
 
 
                 Nagy Attiláné  sk                                              Koncz Anita sk 
                  polgármester                                                                   aljegyző 


