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Kisbágyon Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

 

4. számú nyílt ülés 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 
 

 

 
Készült:  Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. február 28-án 
     megtartott nyilvános rendkívüli üléséről 
 
 
N a p i r e n d:  
 
1./  Javaslat a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás  

     2018. évi költségvetésének elfogadásáról és a vagyonkezelési szerződés módosítására 
        Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester                                  10/2018. (II.28.) határozat 

   11/2018. (II.28.) határozat 
 
 
2./ Javaslat a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése  
     Társulás 17, a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás  
     Fejlesztése Társulásban tagsággal nem rendelkező- tagönkormányzata részére a  
     Társulás 2018. március 5-i üléseire előterjesztett 3. és 4. napirendi pontok  
     tárgyában határozati javaslatok elfogadására 
        Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester                                  12/2018. (II.28.) határozat 
                                                                                                             13/2018. (II.28.) határozat  
                                                                                                             14/2018. (II.28.) határozat 
                                                                                                             15/2018. (II.28.) határozat 
                                                                                                             16/2018. (II.28.) határozat 
3./ Egyebek 
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Kisbágyon Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

 
4. számú nyílt ülés 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 

 
Készült:  Kisbágyon Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február 28-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, 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 a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás  
      2018. évi költségvetésének elfogadásáról és a vagyonkezelési szerződés módosítására 
2./ Javaslat a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése  
     Társulás 17, a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás  
     Fejlesztése Társulásban tagsággal nem rendelkező- tagönkormányzata részére a  
     Társulás 2018. március 5-i üléseire előterjesztett 3. és 4. napirendi pontok  
     tárgyában határozati javaslatok elfogadására 
3./ Egyebek 
 
I.NAPIREND: 
 
Javaslat a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 

2018. évi költségvetésének elfogadásáról és a vagyonkezelési szerződés módosítására 
(előterjesztés, határozati javaslatok a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

 
Nagy Attiláné polgármester: A Társulásban is szükséges az ezévi költségvetés elfogadása, 
valamint a vagyonkezelési szerződés módosítása, az erre vonatkozó előterjesztés a határozati 
javaslatokkal kiküldésre került. 
 
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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10/2018.(II.28.) Képviselő-testületi határozat 
 
Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Zagyvakörnyéki Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja akként határoz, hogy a soron következő 
Társulási Tanácsülésen igennel szavaz a Társulás és a Szelektív Hulladékhasznosító és 
Környezetvédelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság között 2017.11.13-án kötött 
vagyonkezelési szerződés módosításáról az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti 
tartalommal.  
Kisbágyon Község Önkormányzata képviselő-testülete felhatalmazza Kisbágyon község. 
polgármesterét, hogy a Társulási Tanács tagjaként Kisbágyon Község Önkormányzata 
képviseletében a soron következő társulási tanácsi ülésen jelen határozatnak megfelelően 
szavazati jogát gyakorolja.  
 
Határidő: 2018. március 5. 
Felelős: Nagy Attiláné Kisbágyon község polgármestere 
 
 
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: 
 

11/2018.(II.28.) Képviselő-testületi határozat 
 
Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Zagyvakörnyéki Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja akként határoz, hogy a soron következő 
Társulási Tanácsülésen igennel szavaz a Társulás 2018. évi költségvetésének elfogadásáról 
jelen határozat 1. számú, 2. számú melléklete szerinti tartalommal.  
 
Kisbágyon Község Önkormányzata képviselő-testülete felhatalmazza Kisbágyon község  
polgármesterét, hogy a Társulási Tanács tagjaként Kisbágyon Község Önkormányzata 
képviseletében a soron következő társulási tanácsi ülésen jelen határozatnak megfelelően 
szavazati jogát gyakorolja.  
 
Határidő: 2018. március 5. 
Felelős: Nagy Attiláné Kisbágyon község polgármestere 
 
 
II.NAPIREND: 
 

Javaslat a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 
Társulás 17, a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás 

Fejlesztése Társulásban tagsággal nem rendelkező- tagönkormányzata részére a 
Társulás 2018. március 5-i üléseire előterjesztett 3. és 4. napirendi pontok 

tárgyában határozati javaslatok elfogadására 
(előterjesztés, határozati javaslatok a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
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Nagy Attiláné polgármester:  Az előterjesztés a határozati javaslatokkal kiküldésre került. 
Van-e valakinek kérdése? 
 
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: 
 
 

12/2018.(II.28.) Képviselő-testületi határozat 

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, támogatja, hogy a Kelet-
Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás és a REGIO-KOM Térségi Kommunális 
Szolgáltató Társulás, illetve e társulások vagy tagjaik 100 %-os kizárólagos tulajdonában álló 
gazdasági társaság vagy társaságok a Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságban részesedést szerezzenek, és ennek érdekében 
felhatalmazza a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 
elnökét arra, hogy az üzletrész megszerzéséhez való beleegyezés megadása során a Kft. 
taggyűlésén igennel szavazzon, valamint a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodás Fejlesztése Társulást és a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodás Fejlesztése Társulást megillető elővásárlási jogról lemondjon azzal a feltétellel, 
hogy 

a) a társulások, illetve a társulások vagy tagjaik 100 %-os kizárólagos tulajdonában álló 
gazdasági társaság, illetve társaságok írásban bejelentsék vételi szándékukat az üzletrészre 
vonatkozóan, 

b) a vételár eléri a megvásárolni kívánt üzletrész névértékét, továbbá 

c) a vevő vállalja, illetve a vevők vállalják, hogy a vételárat legkésőbb 2019. január 1-ig 
megfizetik, továbbá 

d) a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás, és részben a 
Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás üzletrésze és 
szavazati joga a társaságban nem változik. 

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 szerződése 
ehhez szükséges 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 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül, egyhangúlag 
elfogadja a javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 
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13/2018.(II.28.) Képviselő-testületi határozat 
 

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, támogatja, hogy a 
Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
új ügyvezetője Drabos Imréné (született: Tóth Zita) legyen, havonta bruttó 1.500.000 Ft 
illetmény megállapítása mellett. Ennek érdekében felhatalmazza a Zagyvakörnyéki Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás elnökét arra, hogy az ügyvezetőváltásról való 
döntés során a Kft. taggyűlésén ennek megfelelően szavazzon. 

Felhívja a Képviselő-testület a delegált tanácstagot, hogy a fenti álláspontot a társulási tanács 
ülésén képviselje és igennel szavazzon az ügyvezetőváltás és a Kft. társasági szerződése ehhez 
szükséges 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 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül, egyhangúlag 
elfogadja a javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 
 
 

14/2018.(II.28.) Képviselő-testületi határozat 
 

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, támogatja, hogy a 
Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
új székhelye a Kft. vagyonkezelésében álló Hatvan külterület 054/14. helyrajzi számú ingatlan 
legyen, és ennek érdekében felhatalmazza a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodás Fejlesztése Társulás elnökét arra, hogy a székhely megváltoztatásáról való 
szavazás során a Kft. taggyűlésén ennek megfelelően szavazzon. 

Felhívja a Képviselő-testület a delegált tanácstagot, hogy a fenti álláspontot a társulási tanács 
ülésén képviselje és igennel szavazzon a székhelymódosítás és a Kft. társasági szerződése 
ehhez szükséges 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 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül, egyhangúlag 
elfogadja a javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 
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15/2018.(II.28.) Képviselő-testületi határozat 
 

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, támogatja, hogy a 
Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
új telephelyei a következők legyenek:  

- 2194 Tura, 0272/7 helyrajzi számú ingatlan, 
- Jászfényszaru külterület 05/147. helyrajzi számú ingatlan, 
- a vagyonkezelési szerződés megkötésének a feltételével Kál külterület 029/26. helyrajzi 

számú ingatlan. 

Ennek érdekében felhatalmazza a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás 
Fejlesztése Társulás elnökét arra, hogy a telephely bejegyzéséről való szavazás során a Kft. 
taggyűlésén ennek megfelelően szavazzon. 

Felhívja a Képviselő-testület a delegált tanácstagot, hogy a fenti álláspontot a társulási tanács 
ülésén képviselje és igennel szavazzon a székhelymódosítás és a Kft. társasági szerződése 
ehhez szükséges 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 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül, egyhangúlag 
elfogadja a javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 
 
 

16/2018.(II.28.) Képviselő-testületi határozat 
 

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy támogatja a 
Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
közhasznú jogállásának megszerzését. Ennek érdekében felhatalmazza a Zagyvakörnyéki 
Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás elnökét arra, hogy a közhasznú 
jogállás megszerzéséről való szavazás során a Kft. taggyűlésén ennek megfelelően szavazzon. 

Felhívja a Képviselő-testület a delegált tanácstagot, hogy a fenti álláspontot a társulási tanács 
ülésén képviselje és igennel szavazzon a székhelymódosítás és a Kft. társasági szerződése 
ehhez szükséges módosítása 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 bejelentés, észrevétel nem volt, Nagy Attiláné polgármester a testületi 
ülést bezárja. 
 
 
 

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


