Kisbágyon Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
9. számú nyílt ülés
JEGYZŐKÖNYVE
Készült: Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. június 27-én
megtartott nyilvános testületi üléséről
N a p i r e n d:
1./ Javaslat Települési Arculati Kézikönyv elfogadására
Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester

41/2018.(VI.27.) határozat

2./ Javaslat Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép
védelméről szóló rendelete elfogadására
9/2018.(VI.28.) rendelet
Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester
3./ Javaslat Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. év II. félévi
munkaterve elfogadására
42/2018.(VI.27.) határozat
Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester
4./ Javaslat Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás
Elnökének felhatalmazására a Szelektív Nonprofit Kft taggyűlésén a szavazati jog
gyakorlására
43/2018.(VI.27.) határozat
Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester
44/2018.(VI.27.) határozat
5./ Javaslat Bag Nagyközség Önkormányzatának Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladékgazdálkodás Fejlesztése Társuláshoz való csatlakozására, a Társulási Megállapodás 1.
számú mellékletének módosítására
45/2018.(VI.27.) határozat
Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester
6./ Javaslat Verseg Község Önkormányzatának Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladékgazdálkodás Fejlesztése Társuláshoz való csatlakozására, a Társulási Megállapodás 1.
számú mellékletének módosítására
46/2018.(VI.27.) határozat
Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester
7./ Javaslat Kisbágyon Község Polgármestere felhatalmazására a Zagyvakörnyéki Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás társulási tanácsülésein az
önkormányzatot megillető szavazati jog gyakorlására
47/2018.(VI.27.) határozat
Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester
8./ Egyebek
a.) Ravatalozó szennyvízelvezetés
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Kisbágyon Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
9. számú nyílt ülés
JEGYZŐKÖNYVE
Készült: Kisbágyon Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. június 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 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 Települési Arculati Kézikönyv elfogadására
2./ Javaslat Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép
védelméről szóló rendelete elfogadására
3./ Javaslat Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. év II. félévi
munkaterve elfogadására
4./ Javaslat Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás
Elnökének felhatalmazására a Szelektív Nonprofit Kft taggyűlésén a szavazati jog gyakorlására
5./ Javaslat Bag Nagyközség Önkormányzatának Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék
gazdálkodás Fejlesztése Társuláshoz való csatlakozására, a Társulási Megállapodás 1. számú
mellékletének módosítására
6./ Javaslat Verseg Község Önkormányzatának Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék
gazdálkodás Fejlesztése Társuláshoz való csatlakozására, a Társulási Megállapodás 1. számú
mellékletének módosítására
7./ Javaslat Kisbágyon Község Polgármestere felhatalmazására a Zagyvakörnyéki Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás társulási tanácsülésein az önkormányzatot
megillető szavazati jog gyakorlására
8./ Egyebek
a.) Ravatalozó szennyvízelvezetés
I. NAPIREND:
Javaslat Települési Arculati Kézikönyv elfogadására
(előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Nagy Attiláné polgármester: A Települési Arculati Kézikönyvvel kapcsolatban beérkeztek a
vélemények, kifogást senki nem emelt, elfogadható a jelenlegi formájában.
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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:
41/2018.(VI.27.) Képviselő-testületi határozat
Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kisbágyon Településképi
Arculati Kézikönyvét megismerte, annak tartalmával egyetért és a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2017. (XI.8.) Korm.rendelet (továbbiakban: Korm.rendelet) 43/A § alapján
Kisbágyon Településképi Arculati Kézikönyvét elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy Korm.rendelet 43/B § (1) és (3)
bekezdésében foglaltaknak tegyen eleget.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Attiláné polgármester
II. NAPIREND:
Javaslat Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép
védelméről szóló rendelete elfogadására
(rendelet-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Nagy Attiláné polgármester: Az elkészítéssel és elfogadással úgy gondolom kicsit
rendezettebb lesz a település esetlegesen kialakításra kerülő képe.
Zachar Tibor alpolgármester: A rendelet betartását az építéshatóság fogja ellenőrizni vagy az
önkormányzat?
dr. Tóth Gabriella jegyző: Az Önkormányzat fogja ellenőrizni. A rendelet az NJT felületre
fel kell töltenünk, ahonnan elérhetőek a helyi rendeletek.
A képviselők részéről kérdés, észrevétel nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátja a
rendelet-tervezet elfogadását.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül, egyhangúlag
elfogadja a rendelet-tervezetet.
A polgármester kihirdeti, hogy a képviselő-testület megalkotta az alábbi rendeletét:
Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2018.(VI.28.) önkormányzati rendelete
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a településkép védelméről
(rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva)
III. NAPIREND:
Javaslat Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. év II. félévi
munkaterve elfogadására
(munkaterv a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Nagy Attiláné polgármester: A munkaterv tartalmazza a kötelező napirendeket, melyek az
aktuális napirendekkel kiegészülnek.
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:
42/2018.(VI.27.) Képviselő-testületi határozat
Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. év II. félévi
munkatervét elfogadja.
Felelős: Nagy Attiláné polgármester
Határidő: értelemszerűen
IV. NAPIREND:
Javaslat Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás
Elnökének felhatalmazására a Szelektív Nonprofit Kft taggyűlésén a szavazati jog
gyakorlására
(előterjesztés, határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Nagy Attiláné polgármester: A megküldött előterjesztés alapján, javaslom a Társulás
Elnökének felhatalmazását a Szelektív Nonprofit Kft taggyűlésén a szavazati jog gyakorlására.
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:
43/2018.(VI.27.) 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
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való részesedésszerzésével összefüggésben szükséges társasági szerződés-módosítást,
valamint ehhez kapcsolódóan a közszolgáltatási, az alvállalkozói, a bérleti, albérleti,
illetve vagyonkezelési szerződések tekintetében a Társulás Elnöke a Szelektív
Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
soron következő ülésén szavazati jogát gyakorolja.
Felhívja a Képviselő-testület a delegált tanácstagot, hogy a fenti álláspontot a társulási
tanács ülésén képviselje, és igennel szavazzon.
Felelős:
Határidő:

a társulási tanács képviselő-testület által delegált tagja
a társulási tanács ülésén

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:
44/2018.(VI.27.) Képviselő-testületi határozat
Kisbágyon Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, támogatja, hogy a
Társulás elnöke a Társulást a Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságban fennálló (közös tulajdonú) üzletrésze
alapján megillető szavazati jogát a Társulás társulási tanácsának két ülése között,
halaszthatatlan kérdésekben a Társulási Tanács részére való utólagos beszámolási
kötelezettség mellett gyakorolja.
Felhívja a Képviselő-testület a delegált tanácstagot, hogy a fenti álláspontot a társulási
tanács ülésén képviselje, és igennel szavazzon.
Felelős:
Határidő:

a társulási tanács képviselő-testület által delegált tagja
a társulási tanács ülésén

V. NAPIREND:
Javaslat Bag Nagyközség Önkormányzatának Zagyvakörnyéki Települési
Szilárdhulladék gazdálkodás Fejlesztése Társuláshoz való csatlakozására, a Társulási
Megállapodás 1. számú mellékletének módosítására
(előterjesztés, határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Nagy Attiláné polgármester: A megküldött előterjesztés alapján javaslom Bag Nagyközség
Társuláshoz való csatlakozásának támogatását és a Társulási megállapodás módosításának
elfogadását.
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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45/2018.(VI.27.) Képviselő-testületi határozat
Kisbágyon Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, támogatja, hogy
Bag Nagyközség Önkormányzata csatlakozzon a Zagyvakörnyéki Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társuláshoz az ehhez szükséges,
minősített többséggel meghozott képviselő-testületi határozatok mindegyikének
meghozatalát követő hónap első napjával és jóváhagyja a Társulási megállapodás 1.
mellékletének módosítását az előterjesztés melléklete szerint.
Felhívja a Képviselő-testület a delegált tanácstagot, hogy a fenti álláspontot a társulási
tanács ülésén képviselje, és igennel szavazzon. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a
Társulási Megállapodás jelen határozatnak megfelelő módosítását aláírja.
Felelős:
Határidő:

a társulási tanács képviselő-testület által delegált tagja,
Nagy Attiláné Kisbágyon Község polgármestere
a társulási tanács ülésén /valamennyi tag képviselő-testülete minősített
többséggel meghozott határozata meghozatalát követően

VI. NAPIREND:
Javaslat Verseg Község Önkormányzatának Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék
gazdálkodás Fejlesztése Társuláshoz való csatlakozására, a Társulási Megállapodás 1.
számú mellékletének módosítására
(előterjesztés, határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Nagy Attiláné polgármester: A megküldött előterjesztés alapján javaslom Verseg
Nagyközség Társuláshoz való csatlakozásának támogatását és a Társulási megállapodás
módosításának elfogadását.
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:
46/2018.(VI.27.) Képviselő-testületi határozat
Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, támogatja, hogy
Verseg Község Önkormányzata csatlakozzon a Zagyvakörnyéki Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társuláshoz az ehhez szükséges,
minősített többséggel meghozott képviselő-testületi határozatok mindegyikének
meghozatalát követő hónap első napjával, de legkorábban 2018. október 1. napjával
és jóváhagyja a Társulási megállapodás 1. mellékletének módosítását az előterjesztés
melléklete szerint.
Felhívja a Képviselő-testület a delegált tanácstagot, hogy a fenti álláspontot a társulási
tanács ülésén képviselje, és igennel szavazzon. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a
Társulási Megállapodás jelen határozatnak megfelelő módosítását aláírja.
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Felelős:
Határidő:

a társulási tanács képviselő-testület által delegált tagja,
Nagy Attiláné Kisbágyon Község polgármestere
a társulási tanács ülésén /valamennyi tag képviselő-testülete minősített
többséggel meghozott határozata meghozatalát követően

VII. NAPIREND:
Javaslat Kisbágyon Község Polgármestere felhatalmazására a Zagyvakörnyéki Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás társulási tanácsülésein az
önkormányzatot megillető szavazati jog gyakorlására
(határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Nagy Attiláné polgármester: Kérem a testület felhatalmazását, hogy a Zagyvakörnyéki
Települési Szilárdhulladék-Gazdálkodás Fejlesztése Társulás, társulási tanácsai ülésén az
önkormányzat képviseletében megillető szavazati jogot a kizárólagos, át nem ruházható
képviselő-testületi hatáskörök kivételével és a képviselő-testület részére való utólagos
beszámolási kötelezettség mellett a település érdekeinek megfelelően, szabadon gyakoroljam.
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:
47/2018.(VI.27.) Képviselő-testületi határozat
Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Nagy Attiláné
polgármestert, hogy a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-Gazdálkodás
Fejlesztése Társulás társulási tanácsa ülésein az őt az önkormányzat képviseletében
megillető szavazati jogot a kizárólagos, át nem ruházható képviselő-testületi hatáskörök
kivételével és a képviselő-testület részére való utólagos beszámolási kötelezettség
mellett a település érdekeinek megfelelően, szabadon gyakorolja.
Határidő: folyamatosan
Felelős: Nagy Attiláné polgármester
VIII. Egyebek:
a.) Ravatalozó szennyvízelvezetés
Nagy Attiláné polgármester: Elkezdődött a ravatalozó felújítása, döntést kell hoznunk a
szennyvízelvezetéssel, tárolással kapcsolatban. Három megoldás lehetséges, vagy rákötünk a
csatornahálózatra, ez megoldható úgy, hogy felmennénk a földútra és ott vezetnénk el, akkor
nem érintené a temetőt, de ez nagyon nagy földmunka lenne, ha a temetőn belül, az út mellett
vezetnénk el, ez is nagy gépi munkát igényelne. A harmadik lehetőség pedig a zárt
szennyvíztartály elhelyezése.
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A Képviselő-testület egyhangúlag a zárt szennyvíztartály elhelyezését támogatja, ezért
felhatalmazza a polgármestert további egyeztetésre Kovács Miklós tervezővel, műszaki
ellenőrrel.
A képviselők részéről bejelentés, észrevétel nem volt, Nagy Attiláné polgármester a testületi
ülést bezárja.
Kmf.

Nagy Attiláné sk
polgármester

dr. Tóth Gabriella sk
jegyző
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