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Kisbágyon Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

 

13. számú nyílt ülés 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 
 

 

 
Készült:  Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. november 8-án 
     megtartott nyilvános rendkívüli üléséről 
 
 
N a p i r e n d:  
 
1./  Javaslat a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás  
      17 tagönkormányzata részére a Társulás 2017. november 13-i ülésére előterjesztett  
      napirendi pontok tárgyában határozati javaslatok elfogadására    74/2017. (IX.6.) határozat 
        Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester                                  75/2017. (XI.8.) határozat 

               76/2017. (XI.8.) határozat 
                                                                                                             77/2017. (XI.8.) határozat 
2./ Egyebek 
a) Watchmen Kft által bérelt Kisbágyon, Rákóczi út 34. szám alatti konferenciaterem 
berendezésének megvásárlása                                                             78/2017. (XI.8.) határozat 
b) Kistraktor beszerzésére érkezett árajánlatok megtárgyalása           79/2017. (XI.8.) határozat  
c) Palotási Általános Iskola felvételi körzetének véleményezése        80/2017. (XI.8.) határozat 
d) Nagy Attiláné polgármester jutalmazása                                         81/2017. (XI.8.) határozat 
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Kisbágyon Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

 
13. számú nyílt ülés 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 

 
Készült:  Kisbágyon Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. november 8-án    
                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, 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 a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás  
      17 tagönkormányzata részére a Társulás 2017. november 13-i ülésére előterjesztett  
      napirendi pontok tárgyában határozati javaslatok elfogadására     
2./ Egyebek 
a) Watchmen Kft által bérelt Kisbágyon, Rákóczi út 34. szám alatti konferenciaterem 
berendezésének megvásárlása 
b) Kistraktor beszerzésére érkezett árajánlatok megtárgyalása 
c) Palotási Általános Iskola felvételi körzetének véleményezése         
d) Nagy Attiláné polgármester jutalmazása 
 
I.NAPIREND: 
 
Javaslat a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 

Társulási Tanácsa tagjának delegálására 
 (előterjesztés, határozati javaslatok a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

 
Nagy Attiláné polgármester: Csatlakoztunk a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodás Fejlesztése Társuláshoz és mivel a megfelelőségi vélemény visszavonására 
tekintettel a korábbi közszolgáltatóval a szerződés felmondásra került, így most az új 
közszolgáltatási szerződés megkötéséhez meg kell hoznunk az előterjesztésben szereplő 
döntéseket. 
 
A képviselők részéről kérdés, észrevétel nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátja a 
javaslat elfogadását.  
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A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül, egyhangúlag 
elfogadja a javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 
 

74/2017.(XI.8.) Képviselő-testületi határozat 
 

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a támogatja 
a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás és a 
Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 
részesedésszerzését Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaságban, valamint azt, hogy a Társulások elnöke az 
előterjesztés 1. és 2. mellékletei szerinti tervezetekben foglalt tartalommal az 
üzletrész-átruházási szerződést megkösse, és a társaság társasági szerződésének a 
módosítását megszavazza.  
A képviselő-testület támogatja, hogy a Társulások elnöke az előterjesztés 1. és 2. 
mellékletei szerinti tervezetektől eljárása során az ügy érdemét nem érintő mértékben, 
utólagos tájékoztatási kötelezettséggel eltérhessen. 
Felhívja a Képviselő-testület a delegált tanácstagot, hogy a fenti álláspontot a társulási 
tanács ülésén képviselje és igennel szavazzon az üzletrész átruházás és a Kft. társasági 
szerződés módosítása tárgyában. 
 
Felelős: Nagy Attiláné polgármester, a társulási tanács képviselő-testület által 

delegált tagja 
Határidő: a társulási tanács ülésén (vagy a megismételt ülésen) 

 
 
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: 
 

75/2017.(XI.8.) Képviselő-testületi határozat 
 

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a támogatja 
a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás és a 
Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság között a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötését az 
előterjesztés 3. melléklete szerinti tervezetnek megfelelő tartalommal. 
A képviselő-testület támogatja, hogy a társulás elnöke az előterjesztés 3. melléklete 
szerinti tervezettől eljárása során az ügy érdemét nem érintő mértékben, utólagos 
tájékoztatási kötelezettséggel eltérhessen. 
Felhívja a Képviselő-testület a delegált tanácstagot, hogy a fenti álláspontot a társulási 
tanács ülésén képviselje és igennel szavazzon a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
szerződés megkötése tárgyában. 
 
Felelős: Nagy Attiláné polgármester, a társulási tanács képviselő-testület által 

delegált tagja 
Határidő: a társulási tanács ülésén (vagy a megismételt ülésen) 
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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: 
 

76/2017.(XI.8.) Képviselő-testületi határozat 
 

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy támogatja a 
Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás és a 
Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság között a vagyonkezelési szerződés megkötését az előterjesztés 4. melléklete 
szerinti tervezetnek megfelelő tartalommal.  
A képviselő-testület támogatja, hogy a társulás elnöke az előterjesztés 4. melléklet 
szerinti tervezettől eljárása során az ügy érdemét nem érintő mértékben, utólagos 
tájékoztatási kötelezettséggel eltérhessen. 
Felhívja a Képviselő-testület a delegált tanácstagot, hogy a fenti álláspontot a társulási 
tanács ülésén képviselje és igennel szavazzon a vagyonkezelési szerződés megkötése 
tárgyában. 
 
Felelős: Nagy Attiláné polgármester, a társulási tanács képviselő-testület által 

delegált tagja 
Határidő: a társulási tanács ülésén (vagy a megismételt ülésen) 

 
 
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: 
 

77/2017.(XI.8.) Képviselő-testületi határozat 
 

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 37/B. §-a alapján az előterjesztés 5. 
melléklete szerinti tartalommal a Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal vagyonkezelési szerződést köt. 
A képviselő-testület támogatja, hogy a polgármester az előterjesztés 5. melléklet 
szerinti tervezettől eljárása során az ügy érdemét nem érintő mértékben, utólagos 
tájékoztatási kötelezettséggel eltérhessen. 
Felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert a vagyonkezelési szerződés 
megkötésére. 
 
Felelős: Nagy Attiláné polgármester 
Határidő: a társulási tanács ülésén (vagy a megismételt ülésen) 
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II.NAPIREND: 
Egyebek 

  
a) Watchmen Kft által bérelt Kisbágyon, Rákóczi út 34. szám alatti konferenciaterem 
berendezésének megvásárlása 
 
Nagy Attiláné polgármester: A Watchmen Kft-vel a bérleti szerződés erre az évre nem került 
már megkötésre a konferenciaterem bérletére vonatkozóan, és Bozsó Szilárd ügyvezető 
tájékoztatása szerint a konferenciaterem és az azt kiszolgáló konyha berendezését elszállítanák. 
Tekintettel arra, hogy korábban is ez a terem adott helyt rendezvényeinknek és üres állapotban 
nem igazán tudnánk használni, javaslom a berendezésének megvásárlását. Próbáltam többször 
egyeztetni erre vonatkozóan, a Watchmen Kft 1.000.000 Ft + ÁFA árat kér a konferenciaterem 
és a konyha komplett berendezéséért. 
 
 
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: 
 

78/2017.(XI.8.) Képviselő-testületi határozat 
 

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Kisbágyon, 
Rákóczi út 34. szám alatti konferenciaterem és a hozzá tartozó konyha teljes 
berendezését megvásárolja a Watchmen Biztonságtechnikai, Vagyonvédelmi és 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságtól (cégjegyzék száma: 12-09-007296, 
adószáma: 23308354-2-12, székhelye: 3043 Egyházasdengeleg, Rákóczi út 72., 
képviseli: Bozsó Szilárd ügyvezető) 1.000.000 Ft + ÁFA áron. 
 

 

Határidő: azonnal 
Felelős: Nagy Attiláné polgármester 

 
 
 
b) Kistraktor beszerzésére érkezett árajánlatok megtárgyalása 
(árajánlatok a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 
Nagy Attiláné polgármester: A korábban is oly sokat emlegetett zöldterület-kezeléshez 
kistraktor beszerzésére megkértük az árajánlatot, a beérkezett ajánlatok közül javaslom a 
Shibauri P155F típusú kistraktor beszerzését, amelyet Zachar Tibor alpolgármester úr javasolt 
szárzúzóval együtt, amelyre a legkedvezőbb ajánlatot a hatvani Oraker Kft adta. 
 
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: 
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79/2017.(XI.8.) Képviselő-testületi határozat 
 

Kisbágyon Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Shibaura P155F típusú 
kistraktor és szárzúzó beszerzésére érkezett árajánlatok közül az ORAKER Kft (3000 
Hatvan, Horváth M. út 69.) ajánlatát fogadja el: 
Shibaura P155F kistraktor bruttó 1.590.000 Ft 
KDL-AGRI EF-105 szárzúzó bruttó 260.000 Ft 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szállítási szerződésmegkötésére. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Nagy Attiláné polgármester 

 
 
c) Palotási Általános Iskola felvételi körzetének véleményezése 
(előterjesztés, határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 
Nagy Attiláné polgármester: A korábbi évekhez hasonlóan javaslom a Palotási Általános 
Iskola felvételi körzetének változatlanul hagyását. 
 
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: 
 

80/2017.(XI.8.) Képviselő-testületi határozat 
 

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nógrád Megyei 
Kormányhivatal tájékoztatóját a 2017/2018. 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 
2018/2019. tanítási évben is. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az egyetértést tartalmazó 
döntésről a Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatalát tájékoztassa. 

 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Nagy Attiláné polgármester 

 
d) Nagy Attiláné polgármester jutalmazása 
 
Zachar Tibor alpolgármester: Javaslom Nagy Attiláné polgármester részére nettó 50.000.-Ft 
egyszeri jutalom megállapítását. 
 
A képviselők részéről kérdés, észrevétel nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátja a 
javaslat elfogadását. 
 
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással egyhangúlag elfogadja a javaslatot és 
az alábbi határozatot hozza: 
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81/2017.(XI.8.) Képviselő-testületi határozat 
 

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete Nagy Attiláné polgármester 
részére a település fejlesztése érdekében végzett tevékenységért nettó 50.000.-Ft 
egyszeri jutalmat állapít meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Zachar Tibor alpolgármester, dr. Tóth Gabriella jegyző 

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

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


