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Kisbágyon Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

 
1/a. számú nyílt ülés 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 

 
Készült:  Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 27-én 
     megtartott nyilvános üléséről 
N a p i r e n d:  
1./  Javaslat Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési támogatás  

és az önkormányzat által nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. 
(II.13.) rendelete módosítására                1/2016.(I.28.) rendelet 

       Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester 
 
2./ Beszámoló a 2015. évi adóhatósági tevékenységről, adó hátralékok alakulásáról 
       Előterjesztő: dr. Tóth Gabriella jegyző            1/2016.(I.27.) határozat 
 
3./ Javaslat adóhátralékok elévülés miatti törlésére           2/2016.(I.27.) határozat 
       Előterjesztő: dr. Tóth Gabriella jegyző 
 
4./ Javaslat Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. év I. félévi  
     munkatervére               3/2016.(I.27.) határozat 
       Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester 
 
5./ 2016. évi közbeszerzési terv megtárgyalása, elfogadása          4/2016.(I.27.) határozat 
       Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester 
 
6./ Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú  
     Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. szeptember 30. napján fennálló gazdasági, pénzügyi  
     helyzetéről szóló beszámoló elfogadása            5/2016.(I.27.) határozat 
       Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester 
 
7./ Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú  
      Korlátolt Felelősségű Társaság telephely létesítése          6/2016.(I.27.) határozat 
       Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester 
 
8./ Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú  
     Korlátolt Felelősségű Társaság fióktelep létesítése          7/2016.(I.27.) határozat 
       Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester 
 
9./ Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú  
     Korlátolt Felelősségű Társaság jegyzett tőkéjének emelése         8/2016.(I.27.) határozat 
       Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester 
 
10./ Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú  
       Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésének módosítása  
       Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester           9/2016.(I.27.) határozat 
11./ Egyebek 

a.) Falugondnok illetményének eltérítése         10/2016.(I.27.) határozat 
              11/2016.(I.27.) határozat 
b.) Zachar Tibor alpolgármesteri tiszteletdíj és költségtérítés lemondás 

      12/2016.(I.27.) határozat 
      13/2016.(I.27.) határozat 
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Kisbágyon Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

 
1/a. számú nyílt ülés 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 

 
Készült:  Kisbágyon Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 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: 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 Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési támogatás 
és az önkormányzat által nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. (II.13.) 
rendelete módosítására      
2./ Beszámoló a 2015. évi adóhatósági tevékenységről, adó hátralékok alakulásáról 
3./ Javaslat adóhátralékok elévülés miatti törlésére    
4./ Javaslat Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. év I. félévi 
munkatervére        
5./ 2016. évi közbeszerzési terv megtárgyalása, elfogadása   
6./ Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. szeptember 30. napján fennálló gazdasági, pénzügyi 
helyzetéről szóló beszámoló elfogadása    
7./ Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaság telephely létesítése   
8./ Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaság fióktelep létesítése   
9./ Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaság jegyzett tőkéjének emelése  
10./ Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésének módosítása  
11./ Egyebek 

a.) Falugondnok illetményének eltérítése    
b.) Zachar Tibor alpolgármesteri tiszteletdíj és költségtérítés lemondás 
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I. NAPIREND: 

 
Javaslat Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési 

támogatás és az önkormányzat által nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 
4/2015. (II.13.) rendelete módosítására 

(rendelet-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 
dr. Tóth Gabriella jegyző: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény január 1. napján módosításra került, ez behozta a 
függő hatályú döntés intézményét, amelyet akkor kell alkalmazni, ha a kérelem beérkezésétől 
számított 8 napon belül nem kerül sor érdemi döntéshozatalra, ekkor a függő hatályú döntés 
szerint 10.000.-Ft kifizetése iránt az eljáró hatóság intézkedik. Azt javasolták a 
Kormányhivatal munkatársai, hogy erre külön a költségvetésben majd tervezzünk bizonyos 
összeget, ha vannak olyan hatáskörök, ahol nem sikerül az ügyintézési határidőn belül 
meghozni a döntéseket. Mert attól függetlenül, hogy a szociális eljárások illetékmentesek, 
ilyenkor az általános illeték helyett 10.000.-Ft-os általános összegű fizetési kötelezettség 
keletkezik. Ha nem hozzuk meg 8 napon belül, akkor legkésőbb a nyolcadik napon ezt a függő 
hatályú döntést ki kell küldeni, ami úgy szól, hogy intézkedem az ügyfél részére  10.000.-Ft 
megfizetése iránt. Nagyon sok félreértelmezést fog eredményezni. Ezért javasoltak a 
Kormányhivatal Hatósági Osztályáról, a Pásztón tartott jegyzői értekezleten, hogy amennyiben 
van rá lehetőség egyszemélyi döntésbe kerüljenek átruházásra az ilyen hatáskörök, hogy ezt 
kiküszöböljük, illetve ezt a laikus ügyfelek részére kissé megtévesztő függő hatályú végzést ne 
kelljen meghozni. 
 
Nagy Attiláné polgármester: Ha átruházásra kerül a hatáskör, én úgy szeretném megoldani, 
hogy nyilván ezt a döntést közösen hoznánk meg, nem fogok egyedül dönteni. Az 
iskolakezdési támogatást az idei évben kiterjesztenénk az óvodásokra is, mivel a szociális 
támogatásokra használható összeg 800.000.-Ft-tal több lett. 
 
dr. Tóth Gabriella jegyző: Azok az önkormányzatok, akik a tavalyi évben teljes egészében 
felhasználták a támogatást jól jártak, az idei évben a szociális területre még több lett a 
finanszírozás. Sikerült valamennyi eddigi juttatást megtartani, sőt még bővíteni is lehet a 
támogatások körét, mert a költségvetésbe belefér. Akik óvodás gyermeket nevelnek, azoknak is 
vannak költségeik, így az ő támogatásukra is nyílna lehetőség. 
 
Mérészné Holecz Mária képviselő: A felsőoktatási intézményben tanulók részére is meg 
lehetne állapítani támogatást emelt összeggel. 
 
dr. Tóth Gabriella jegyző: Ennek semmi akadálya nincs, lehetséges, hogy az óvodás és 
általános iskolások részére 10.000.-Ft legyen, a felsőoktatási intézményben tanulók részére 
pedig 15.000.-Ft legyen. 
 
A képviselők részéről további kérdés, észrevétel nem hangzott el, a polgármester szavazásra 
bocsátja a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül, egyhangúlag 
elfogadja a rendelet-tervezetet. 
 
A polgármester kihirdeti, hogy a képviselő-testület megalkotta az alábbi rendeletét: 
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Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 
1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelete 

 
a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott szociális ellátások helyi 

szabályairól szóló 4/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete módosítására 
 (rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

 
 
II. NAPIREND: 
 

Beszámoló a 2015. évi adóhatósági tevékenységről, adó hátralékok alakulásáról 
(beszámoló a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

 
dr. Tóth Gabriella jegyző: Helyi adók tekintetében tavalyi évben sor került két körben is 
felszólítások kiküldésére, illetőleg megkísérlésre kerültek letiltás munkahelyekről, gépjármű 
forgalomból kivonás kezdeményezések. Ennek köszönhetően körülbelül 300.000.-Ft-al 
csökkent a hátralék, azonban nagyon sok az elévülő tétel. Ez abból is fakad, hogy tavalyi évben 
kezdte a rendezetlen adótételeket rendbe tenni Pintér Balázsné adóügyi ügyintéző, aki átvette 
Kisbágyon helyi adóival kapcsolatos feladatokat, ez kommunális adóban abból adódik, hogy 
nagyon sok elhunyt személy nevén volt még kommunális adó, az üresen álló ingatlanok 
esetében többnyire még rájuk volt terhelve, és elhunyt személytől nem hajtható már be. 
Gépjárműadóban nagyon sok olyan esettel találkoztunk, hogy többé éve már meg nem lévő 
autók után állt még fenn kötelezettség, ezek most elévülő tételekként jelennek meg. Az egyéb 
bevételek, igazgatási szolgáltatási díj, közigazgatási bírság pedig nem az önkormányzatot 
megillető bevételek, hanem például rendőrség részére továbbutalandó, vagy régi 
szemétszállítási díj tartozások, gyermektartásdíj hátralék, stb., tehát ezek nem az 
önkormányzattól évül el, hanem egyéb szervektől, akik részére nem sikerült behajtani. 
Körülbelül 20 személy esetében kerestük meg az OEP-et tud-e munkahelyet közölni, nagyon 
sokan nem rendelkeznek bejelentett munkahellyel, a megkeresések 20%-ánál érünk célt. 
Továbbra is szeretnénk ezt a hátralékot csökkenteni, az elévült törléseket követően 
összességében 3 millió forint alatt van, ami lakosságszám arányosan nem tekinthető soknak. 
 
Nagy Attiláné polgármester: Tényleg elindult előző évben valami, elmondható, hogy az 
ügyintéző nagyon lelkiismeretesen végzi munkáját, amit be lehetett hajtani, azt be tudtuk 
szedni. Lehet, hogyha ilyen hatékonysággal vagy ilyen odafigyeléssel évekkel ezelőtt 
megtörtént volna, akkor nem halmozódott volna fel ilyen összeg. 
 
A képviselők részéről kérdés, észrevétel nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátja a 
beszámoló elfogadását. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül, egyhangúlag 
elfogadja a beszámolót és az alábbi határozatot hozza: 
 

1/2016.(I.27.) Képviselő-testületi határozat 
 

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. évi adóhatósági  
tevékenységről, adó hátralékok alakulásáról szóló beszámolót elfogadja. 
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III. NAPIREND: 
 

Javaslat adóhátralékok elévülés miatti törlésére 
(előterjesztés, határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

 
dr. Tóth Gabriella jegyző: Elhunyt személyek vagy megszűnt cégek adójából adódik a 
legtöbb tétel. 
 
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: 
 

2/2016.(I.27.) Képviselő-testületi határozat 
 

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jegyző tájékoztatása alapján 
2015. december 31-ig elévült 566.725,- forint adóhátralék törlését tudomásul veszi az 
alábbi részletezés szerint: 

 
- magánszemélyek kommunális adója: 61.266,- Ft, /13 fő/ 
- gépjárműadó: 181.113,- Ft;  /7 fő/ 
- pótlék:            121.908,- Ft, /53 fő/  
- egyéb bevétel: 144.438,- Ft /5 fő/ 
- igazgatási szolgáltatási díj: 13.200,- Ft /1 fő/ 
- közigazgatási bírság részben utalandó: 44.800,- Ft /1 fő/   
Felelős: dr. Tóth Gabriella jegyző 
Határidő: azonnal 

 
 
IV. NAPIREND: 
 

Javaslat Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. év I. félévi 
munkatervére 

(munkaterv a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 
dr. Tóth Gabriella jegyző: A civil szervezetek támogatását és elszámolását március hónapra 
ütemeztem, mert tavaly májusban is az a probléma lépett fel, hogy szükség lett volna korábban 
a pénzre. Azt kérem mindhárom civil szervezettől, hogy márciusi testületi üléséig az 
elszámolást és az igényt is terjesszék elő, pontosan azért, hogy időben megkaphassák a 
szervezetek a pénzt és az év során fel tudják használni, ne az utolsó pillanatban kell kapkodni.  
Az óvoda beszámolóját azért nem őszre tettük, mert Krekács Istvánné nyugdíjba készül és 
valószínűleg szeptembertől már nem ő fogja az óvodát vezetni. 
 
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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3/2016.(I.27.) Képviselő-testületi határozat 

 
Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. év I. félévi  
munkatervét elfogadja. 

 
 
V. NAPIREND: 
 

2016. évi közbeszerzési terv megtárgyalása, elfogadása 
(előterjesztés, határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

 
dr. Tóth Gabriella jegyző: Jelen pillanatban még nem látjuk, hogy az idei évben milyen 
pályázatok vagy pályázati lehetőségek lesznek. Az energetikai korszerűsítés biztosan 
közbeszerzés alá fog esni, de természetesen akkor majd módosítjuk a tervet, ha ismert lesz. 
Viszont minden év januárjában az éves közbeszerzési tervet el kell fogadni.  
 
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: 
 
 

4/2016.(I.27.) Képviselő-testületi határozat 
 

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. évi közbeszerzési 
tervét elfogadja. 
 
Felelős: Nagy Attiláné polgármester 
Határidő: értelemszerűen 

 
 
VI. NAPIREND: 
 

Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. szeptember 30. napján fennálló gazdasági, pénzügyi 

helyzetéről szóló beszámoló elfogadása 
(előterjesztés, határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

 
Nagy Attiláné polgármester: Ezen témákban korábban már döntött a testület, most viszont 
ismételten szükséges döntést hozni a testületnek. 
A társaság elkészítette 2015. szeptember 30. napjára a gazdasági, pénzügyi helyzetéről szóló 
beszámolóját, melynek javaslom az elfogadását. 
 
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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5/2016.(I.27.) 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, Kossuth tér 2.) 
tagja akként határoz, hogy a társaság soron következő taggyűlésén támogatja a társaság 
2015. szeptember 30. napjára elkészített gazdasági és pénzügyi beszámolójának az 
elfogadását. 

 
Kisbágyon Község Önkormányzata felhatalmazza Kisbágyon Község Polgármesterét, 
hogy a soron következő ülésen 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 taggyűlésen 
Felelős: Nagy Attiláné Kisbágyon Község Polgármestere a jegyző útján 

 
VII. NAPIREND:  
 

Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaság telephely létesítése 

(előterjesztés, határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 
Nagy Attiláné polgármester: Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási 
Fejlesztése Társulás KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0004 azonosítószámú és Hatvan és térsége 
települési hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése elnevezésű project keretében hulladék 
kezelő központot és hulladékudvart létesített 3000 Hatvan, 054/13 és 3000 Hatvan, 054/14 hrsz 
alatt. A Társulás fenti ingatlanokat vagyonkezelési szerződés keretében adja át a Társaságnak.  
Tekintettel arra, hogy a társaság a fenti ingatlanokon gazdasági tevékenységet kíván végezni 
azokat a társasági szerződésen telephelyként fel kell tüntetni. 
 
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: 
 

6/2016.(I.27.) 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, Kossuth tér 2.) 
tagja akként határoz, hogy a társaság soron következő taggyűlésén támogatja a társaság 
telephelyet létesítsen 

 
3000 Hatvan, 054/13 hrsz. alatt 
3000 Hatvan, 054/14 hrsz alatt 

 
és a társaság a telephelyei a társasági szerződésében és a cégkivonaton feltüntesse.  
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Kisbágyon Község Önkormányzata felhatalmazza Kisbágyon Község Polgármesterét, 
hogy a soron következő ülésen 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 taggyűlésen 
Felelős: Nagy Attiláné Kisbágyon Község Polgármestere a jegyző útján 

 
 
VIII. NAPIREND: 
 

Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaság fióktelep létesítése 

(előterjesztés, határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 
Nagy Attiláné polgármester: Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási 
Fejlesztése Társulás KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0004 azonosítószámú és Hatvan és térsége 
települési hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése elnevezésű project keretében 
hulladékudvarokat létesített 3350 Kál, 029/26 hrsz és 5126 Jászfényszaru 05/147 hrsz alatt. A 
Társulás fenti ingatlanokat vagyonkezelési szerződés keretében adja át a Társaságnak.  
Tekintettel arra, hogy a társaság a fenti ingatlanokon gazdasági tevékenységet kíván végezni 
azokat a társasági szerződésen fióktelepként fel kell tüntetni. 
 
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: 
 
 

7/2016.(I.27.) 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, Kossuth tér 2.) 
tagja akként határoz, hogy a társaság soron következő taggyűlésén támogatja a társaság 
fióktelepet létesítsen  

 
3350 Kál, 029/26 hrsz.  
5126 Jászfényszaru 05/147 hrsz. alatt  

 
és a társaság a fióktelepeit a társasági szerződésében és a cégkivonaton feltüntesse.  

 
Kisbágyon Község Önkormányzata felhatalmazza Kisbágyon Község Polgármesterét, 
hogy a soron következő ülésen 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 taggyűlésen 
Felelős: Nagy Attiláné Kisbágyon Község Polgármestere a jegyző útján 



 9 

IX. NAPIREND: 
 

Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaság jegyzett tőkéjének emelése 
(előterjesztés, határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

 
 
Nagy Attiláné polgármester: Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság tagjai hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy 
a korlátolt felelősségű társaságba, jegyzett tőke emelés folytán Hévízgyörk Község 
Önkormányzata a felemelt jegyzett tőkét befizeti a társaság elkülönített bankszámlájára. 
Szükséges határozatot hozni továbbá abban a kérdésben, hogy Hatvan és Térsége 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság tagjai hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a korlátolt felelősségű társaságba, jegyzett 
tőke emelés folytán Hévízgyörk Község Önkormányzata üzletrész tulajdonosaként, mint 
tagként belépjen, akként, hogy a felemelt jegyzett tőkét az új tag önkormányzat a taggyűlési 
határozat meghozatalától számított 20 napon belül befizeti a társaság elkülönített 
bankszámlájára.  
 
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: 
 

8/2016.(I.27.) Képviselő-testületi határozat 
 

1. Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaságban 100.000,-Ft, azaz egyszázezer forint névértékű törzsbetéthez 
igazodó üzletrésszel rendelkező tagja akként határoz, hogy felhatalmazza Kisbágyon 
Község  Önkormányzata Polgármesterét arra, hogy a nonprofit kft. soron következő 
taggyűlésén igennel szavazzon a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság jegyzett 
tőkéjének 100.000,-Ft, azaz Egyszázezer forint pénzbeli hozzájárulással történő 
felemelésére az alábbiak szerint: 
A felemelt üzletrészre vonatkozóan a társaság tagjai nem kívánnak elsőbbségi jogukkal 
élni és a tőkeemelésben részt venni.  

 
2. A felemelt 100.000,-Ft törzsbetéthez igazodó üzletrészre vonatkozó tulajdonosi jogok 

gyakorlására a Ptk. 3:199.§ (1) bekezdésére is tekintettel Kisbágyon Község 
Önkormányzata elsőbbségi jogával nem kíván élni. 

 
Kisbágyon Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság tagja szavazatával támogatja, hogy a társaság a tőkeemelés során 
a taggyűlés által kijelölt alábbi személye jogosult a vagyoni hozzájárulás szolgáltatására 
a tagok elsőbbségi jogával nem érintett 100.000,-Ft törzsbetéthez igazodó rész 
vonatkozásában: 
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Hévízgyörk Község Önkormányzata – képviseli: Bazan Tibor polgármester, 
székhelye:  2192 Hévízgyörk, Kossuth L. utca 124. – 100.000,-Ft, azaz Egyszázezer 
forint erejéig 

 
3. Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége 

Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság tagja a nonprofit kft. taggyűlésén igennel szavaz arra, hogy 
elhatározza a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság. jegyzett tőkéjének 100.000,- Ft pénzbeli 
hozzájárulással történő felemelését, mely készpénz befizetésével történik meg a 
társaság bankszámlájára a tőkeemlést elfogadó taggyűsléi határozatot követő 20 napon 
belül.   
A társaság tagjai törzsbetétjüket hiánytalanul a társaság rendelkezésére 
bocsátották, így a törzstőke emelés törvényi feltétele megvalósult. A tagokat 
üzletrészük mellékszolgáltatásra nem kötelezi.  

 
4. A tőkeemelés következtében Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 

Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
25.000.000,-Ft, azaz Huszonötmillió forint összegű törzstőkéje 25.100.000,-Ft, azaz 
Huszonötmillió-egyszázezer forint összeg lesz. 

 
5. Kisbágyon Község Önkormányzata, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 

Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság tagja 
felhatalmazza Kisbágyon Község Önkormányzatának polgármesterét a társasági 
szerződést módosító okirat aláírására, valamint a jegyzett tőke emelés következtében 
szükséges cégbírósági változásbejegyzési eljárásban szükséges okiratok aláírására.  

 
Kisbágyon Község Önkormányzata, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 
3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) tagja úgy dönt, hogy felhatalmazza Kisbágyon Község 
Önkormányzata Polgármesterét arra, hogy a nonprofit kft. soron következő megtartandó 
taggyűlésén igennel szavazzon társasági szerződés jelen határozati javaslat 
mellékletében foglaltak szerinti módosítására és a társasági szerződést módosító 
okiratot, a jegyzőkönyvet, valamint a változásbejegyzési eljárás során szükséges egyéb 
okiratokat aláírja. 
Határidő: A kft. soron következő taggyűlésen 
Felelős: Nagy Attiláné Kisbágyon Község Polgármestere a jegyző útján 

 
 
X. NAPIREND: 
 

Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésének módosítása 

(előterjesztés, határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 
 
Nagy Attiláné polgármester: A társaság ügyvezetése az előbbi napirendi pontokra tekintettel 
elkészítette a társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződését, 
melyeken átvezetésre kerültek a napirendekkel kapcsolatos változások. 
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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: 
 
 

9/2016.(I.27.) Képviselő-testületi határozat 
 

Kisbágyon Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) 
tagja akként határoz, hogy a társaság soron következő taggyűlésén igen szavazatával 
támogatja Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésének módosítását jelen 
előterjesztés 2./számú mellékletété képező társasági szerződést egységes szerkezetbe 
foglalt szövege szerint. 

 
Kisbágyon Község Önkormányzata, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság tagja 
felhatalmazza Kisbágyon Község Önkormányzatának polgármesterét következtében 
szükséges cégbírósági változásbejegyzési eljárásban szükséges okiratok aláírására.  

 
Határidő: A kft. soron következő taggyűlésen 
Felelős: Nagy Attiláné Kisbágyon Község Polgármestere a jegyző útján 

 
XI. Egyebek: 
 
a.) Falugondnok illetményének eltérítése 
 
dr. Tóth Gabriella jegyző: Zachar Tibor alpolgármester úr keresett meg, hogy tavalyi évben 
Nagy Attiláné falugondnoki illetményét havi bruttó 55.000.-Ft-al térítettük el, idei évre is 
javasolja ezen eltérítés alkalmazását, amelyről a képviselő-testületnek számozott határozattal 
rendelkező döntést kell hoznia, tekintettel arra, hogy amennyiben az eltérítést alkalmazni 
kívánja, ezt a Jobbágyi és Térsége Szociális Társulás felé meg kell küldenünk. 
 
Nagy Attiláné polgármester: Bejelentem személyes érintettségemet és kérem kizárásomat a 
döntéshozatalból. 
 
Az alpolgármester szavazásra bocsátja Nagy Attiláné – kérése alapján, személyes érintettsége 
okán - kizárását a döntéshozatalból.  
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az 
alábbi határozatot hozta: 
 

10/2016.(I.27.) Képviselő-testületi határozat 
 

Kisbágyon Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagy Attiláné 
polgármestert, kérésére - személyes érintettsége okán - kizárja a falugondnok 
illetményének eltérítése vonatkozó döntéshozatalból.  
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A képviselők részéről, kérdés, észrevétel nem hangzott el, alpolgármester szavazásra bocsátja a 
javaslat elfogadását. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, elfogadja a javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 

 
11/2016.(I.27.) Képviselő-testületi határozat 

 
Kisbágyon Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többletfeladatok ellátására 
tekintettel a falugondnok illetményét a 2016. január 1-2016. december 31-ig tartó 
időszakra havi 55.000 Ft-tal és annak járulékaival eltéríti, az ebből adódó költségvetési  
különbözet (838.000 Ft) a Társulás részére átadásra kerül. 

 
Kisbágyon Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy az 
eltérítés érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 
 
Nagy Attiláné polgármester: Szeretném megköszönni a testületnek, hogy ezt a mindenki által 
méltánytalannak tartott illetményt így kiegészítik. 
 
 
b.) Zachar Tibor alpolgármesteri tiszteletdíj és költségtérítés lemondás 
 
Zachar Tibor alpolgármester: Szeretném tájékoztatni a képviselő-testületet, hogy a 2016. 
évben is lemondok az alpolgármesteri tiszteletdíjamról és költségtérítésemről. Az összeg 
tartalékba helyezését javaslom egyenlőre.  
Bejelentem személyes érintettségemet és kérem kizárásomat a döntéshozatalból. 
 
A polgármester szavazásra bocsátja Zachar Tibor – kérése alapján, személyes érintettsége okán 
- kizárását a döntéshozatalból.  
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadja a javaslatot, alábbi határozatot hozta: 
 

12/2016.(I.27.) Képviselő-testületi határozat 
 

Kisbágyon Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Zachar Tibor 
alpolgármestert, kérésére - személyes érintettsége okán - kizárja a döntéshozatalból.  

 
A képviselők részéről kérdés, észrevétel nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátja a 
javaslat elfogadását. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadja a javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 
 

13/2016.(I.27.) Képviselő-testületi határozat 
 
Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete Zachar Tibor társadalmi 
megbízatású alpolgármester képviselői és alpolgármesteri tiszteletdíjáról való 
lemondását tudomásul veszi és tekintettel arra, hogy Zachar Tibor társadalmi 
megbízatású alpolgármester tiszteletdíjáról lemondott – és a társadalmi megbízatású 
alpolgármester tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre 
jogosult, az alpolgármester költségtérítését 0 Ft összegben állapítja meg. 
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Bejelentések: 
 
Nagy Attiláné polgármester: A megalakult Termelői közösségnek volt egy összejövetele, 
azért, hogy egy kerékpárút kiépítésének megpályázása céljából. Bér-Buják-Szarvasgede-
Újmajor-Héhalom-Erdőkürt-Vanyarc települések külterületi útjain menne végig. Ez egy több 
mint 1 milliárdos beruházás lenne, ha megvalósulna. 
- A Községháza épületének energetikai felújításával kapcsolatos pályázati folyamatok már 
elindultak, helyszínen járt a projektmenedzser, felmérte a jelenlegi állapotot. Külső szigetelés, 
födémszigetelés, fűtéskorszerűsítés, napelem valósulna meg. 
- Érdeklődés érkezett a volt posta épületében iroda helyiség bérlésével kapcsolatban, pályázni 
szeretnének, amennyiben nyer a pályázat. Javaslom erre az évre vonatkozóan havi 20.000.-Ft-
ért felajánlani a részükre. 
 
A képviselők részéről bejelentés, észrevétel nem volt, Nagy Attiláné polgármester a nyilvános 
testületi ülést bezárja, a testület munkáját zárt ülés keretében folytatja. 
 
 
 

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


