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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 2017. december 13-án 
     megtartott nyilvános üléséről 
 
 
N a p i r e n d:  
 
1./  Javaslat szociális étkezés szakmai programjának módosítására 
       Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester                                  90/2017.(XII.13.) határozat 
 
2./ Javaslat a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Kft  
     székhelyének áthelyezésére                                                          91/2017.(XII.13.) határozat 
       Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester 
 
3./ Javaslat a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Kft 
     fióktelepeinek társasági szerződésből való törlésére                    92/2017.(XII.13.) határozat 
       Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester 
 
4./ Javaslat a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Kft 
     telephelyeinek társasági szerződésből való törlésére                   93/2017.(XII.13.) határozat 
       Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester 
 
5./ Javaslat belső ellenőr megbízására                                              94/2017.(XII.13.) határozat 
       Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester 
 
6./ Javaslat 2018. évi belső ellenőrzési terv elfogadására                95/2017.(XII.13.) határozat 
       Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester 
 
7./ Egyebek 
a) ÉRV Zrt-vel kötendő bérleti üzemeltetési szerződés elfogadása 
                                                                                                          96/2017.(XII.13.) határozat 
b) Dél-Nógrádi Vízmű Kft-vel kötendő engedményezési megállapodás elfogadása 
                                                                                                         97/2017.(XII.13.) 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 2017. december 13-án    
                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 
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 szociális étkezés szakmai programjának módosítására 
2./ Javaslat a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Kft  
     székhelyének áthelyezésére                                                           
3./ Javaslat a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Kft 
     fióktelepeinek társasági szerződésből való törlésére                     
4./ Javaslat a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Kft 
     telephelyeinek társasági szerződésből való törlésére                    
5./ Javaslat belső ellenőr megbízására                                               
6./ Javaslat 2018. évi belső ellenőrzési terv elfogadására                 
7./ Egyebek 
a) ÉRV Zrt-vel kötendő bérleti üzemeltetési szerződés elfogadása                                                                                            
b) Dél-Nógrádi Vízmű Kft-vel kötendő engedményezési megállapodás elfogadása 
                                                                                                    
 
I.NAPIREND: 

 
Javaslat szociális étkezés szakmai programjának módosítására 

 (előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 
Nagy Attiláné polgármester: A Nógrád Megyei Kormányhivatal a szociális étkeztetés 
szakmai ellenőrzését végezte el, amely során mindössze néhány apró módosítást javasoltak. A 
szakmai program tekintetében az ellátottjogi képviselő adataiban következett be változás, az 
elérhetősége megváltozott, és azért hogy az adatok megváltozása miatt ne kelljen a szakmai 
programot módosítani. 
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A képviselők részéről kérdés, észrevétel nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátja a 
határozati javaslat elfogadását. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül, egyhangúlag 
elfogadja a javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 
 

90/2017.(XII.13.) Képviselő-testületi határozat 
 

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális étkeztetésre 
vonatkozó módosított szakmai programot jóváhagyja. 
 
Felelős: Nagy Attiláné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
II. NAPIREND: 
 
Javaslat a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Kft 

székhelyének áthelyezésére 
(előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

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

91/2017.(XII.13.) Képviselő-testületi határozat 
 

Kisbágyon Község Önkormányzata 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 igennel szavazzon 
arra, hogy a társaság székhelye 3000 Hatvan, Szepes Béla 2. szám alá kerüljön 
áthelyezésre. 

 
Kisbágyon Község Önkormányzata felhatalmazza Kisbágyon Község Polgármesterét, 
hogy a soron következő taggyűlésen Kisbágyon Község Önkormányzata tagot 
képviselje, helyette és nevében tagsági jogokat Kisbágyon Község Önkormányzata 
jelen képviselő-testületi határozatában foglaltaknak megfelelően gyakorolja. 

 
Határidő: A kft. soron következő taggyűlésén 
Felelős: Nagy Attiláné Kisbágyon Község Polgármestere  
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III. NAPIREND: 
 
Javaslat a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Kft 

fióktelepeinek társasági szerződésből való törlésére 
 (előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

 
Nagy Attiláné polgármester: Sor kerül a fióktelepek törlésére is a társasági szerződésből. 
 
A képviselők részéről kérdés, észrevétel nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátja a 
határozati javaslat elfogadását. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül, egyhangúlag 
elfogadja a javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 
 

92/2017.(XII.13.) Képviselő-testületi határozat 
 

Kisbágyon Község Önkormányzata 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 igennel szavazzon 
arra, hogy a társaság 5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1., 5126 Jászfényszaru, 
05/147. hrsz. és 3350 Kál, 029/26. hrsz. alatti fióktelepei a társasági szerződésből 
törlésre kerüljenek. 

 
Kisbágyon Község Önkormányzata felhatalmazza Kisbágyon Község Polgármesterét, 
hogy a soron következő taggyűlésen Kisbágyon Község Önkormányzata tagot 
képviselje, helyette és nevében tagsági jogokat Kisbágyon Község Önkormányzata 
jelen képviselő-testületi határozatában foglaltaknak megfelelően gyakorolja. 

 
 

Határidő: A kft. soron következő taggyűlésén 
Felelős: Kisbágyon Község Polgármestere  

 
 
IV. NAPIREND: 
 
Javaslat a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Kft 

telephelyeinek társasági szerződésből való törlésére 
(előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

 
Nagy Attiláné polgármester: A telephelyek is törlésre kerülnek a társasági szerződésből. 
 
A képviselők részéről kérdés, észrevétel nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátja a 
határozati javaslat elfogadását. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül, egyhangúlag 
elfogadja a javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 
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93/2017.(XII.13.) Képviselő-testületi határozat 
 

Kisbágyon Község Önkormányzata 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 igennel szavazzon 
arra, hogy a társaság 3000 Hatvan, 055/5 hrsz., 3000 Hatvan, 054/13. hrsz. és 3000 
Hatvan, Szepes Béla utca 2. szám alatti telephelyei a társasági szerződésből törlésre 
kerüljenek. 

 
Kisbágyon Község Önkormányzata felhatalmazza Kisbágyon Község Polgármesterét, 
hogy a soron következő taggyűlésen Hatvan Város Önkormányzata tagot képviselje, 
helyette és nevében tagsági jogokat Kisbágyon Község Önkormányzata jelen képviselő-
testületi határozatában foglaltaknak megfelelően gyakorolja. 

 
Határidő: A kft. soron következő taggyűlésén 
Felelős: Kisbágyon Község Polgármestere  

 
 
V. NAPIREND: 
 

Javaslat belső ellenőr megbízására 
 (előterjesztés, megbízási szerződés a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

 
Nagy Attiláné polgármester: Győriné Új Mária látta el eddig is ezt a feladatot nálunk, a 
munkájával elégedettek vagyunk, javaslom a szerződés megkötését vele a jövő évre 
vonatkozóan is. 
 
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: 
 

94/2017.(XII.13.) Képviselő-testületi határozat 
 

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza az Universal Audit 
Kft-t (Salgótarján, Kölcsey út 19.) a 2011. évi CXCV. törvény, valamint a 
370/2011.(XII.31.) Korm.rendelet 15.§ (7) bekezdés alapján szabályozott belső 
ellenőrzési feladatok ellátásával 2018. január 1. napjától 2018. december 31-ig terjedő 
időszakra 100.000.-Ft+ÁFA megbízási összeggel.  
A képviselő-testület a megbízási szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert.  

 
Felelős: Nagy Attiláné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
VI.NAPIREND: 

Javaslat 2018. évi belső ellenőrzési terv elfogadására 
(belső ellenőrzési terv a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
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Nagy Attiláné polgármester: 2018. évre vonatkozóan Kisbágyont érintően a TOP-os 
pályázatunk belső ellenőrzése került tervezésre. 
 
A képviselők részéről kérdés, észrevétel nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátja a 
jelentés elfogadását. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül, egyhangúlag 
elfogadja a jelentést és az alábbi határozatot hozza:  
 
 

95/2017.(XII.13.) Képviselő-testületi határozat 
 

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. évi belső ellenőrzési 
tervét elfogadja. 

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

 
 
VII. Egyebek: 
 
a.) ÉRV Zrt-vel kötendő bérleti üzemeltetési szerződés elfogadása                                                                                            
(bérleti üzemeltetési szerződés a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

Nagy Attiláné polgármester: Korábban a Dél-Nógrádi Vízmű Kft-vel álltunk szerződésben, 
de a vízműveknél bekövetkezett szervezeti változásokra tekintettel új bérleti üzemeltetési 
szerződést kell kötnünk közvetlenül az ÉRV-vel. 
 
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: 
 

96/2017.(XII.13.) Képviselő-testületi határozat 
 

Kisbágyon Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ÉRV 
Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt-vel viziközmű szolgáltatásra 
vonatkozóan kötendő bérleti üzemeltetési szerződést elfogadja és felhatalmazza a 
polgármestert a bérleti üzemeltetési szerződés aláírására. 
 
Felelős: Nagy Attiláné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
b.) Dél-Nógrádi Vízmű Kft-vel kötendő engedményezési megállapodás elfogadása 
(engedményezési megállapodás a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

Nagy Attiláné polgármester: 2018. január 1. napjától minden az önkormányzatot megillető, 
Üzemeltetőtől, vagyis az ÉRV-től kapott használati díjat és az ivóvíz rendszerre vonatkozó 
bérleti díjat, valamint bevételt a Dél-Nógrádi Vízmű Kft-re engedményeznénk, hiszen ezeket 
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eddig mi kaptuk meg amit eddig továbbadtunk a Dél-Nógrádi Vízmű Kft-nek, amely a 
használati díjakból végezte a rendszerkarbantartást, így közvetlenül az ÉRV a Dél-Nógrádi 
Vízműnek utalja át ezt az összeget. 
 
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: 
 
 

97/2017.(XII.13.) Képviselő-testületi határozat 
 

Kisbágyon Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dél-Nógrádi Vízmű Kft-
vel (3060 Pásztó, Csillag tér 21.) mint kedvezményezettel és az ÉRV 
Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt-vel mint Üzemeltetővel kötendő 
engedményezési megállapodást elfogadja, amely értelmében 2018. január 1. napjától 
minden az önkormányzatot megillető, Üzemeltetőtől kapott használati díjat és az ivóvíz 
rendszerre vonatkozó bérleti díjat, valamint bevételt a Dél-Nógrádi Vízmű Kft-re 
engedményez. 
 
Felelős: Nagy Attiláné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Bejelentések: 
 
Nagy Attiláné polgármester:  

- Kisbágyoni Hírmondó már a nyomdában van szerkesztés alatt. 
- Megérkezett a mai napon a kistraktor, bízunk benne, hogy ez nagyban meg fogja 

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

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


