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Kisbágyon Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

 
9. számú nyílt ülés 

 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 
 

 
 
Készült:  Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 27-én 
     megtartott nyilvános rendkívüli üléséről 
 
 
N a p i r e n d:  

 
1./ Belterületi utak, hidak, járdák felújítására pályázat benyújtása                                         
       Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester       47/2016. (V.27.) határozat 
 
2./ A Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú  
     Korlátolt Felelősségű Társaság jegyzett tőkéjének emelése 
       Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester       48/2016. (V.27.) határozat 
 
3./ A Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú  
     Korlátolt Felelősségű Társaság tőkeszerkezetének helyreállítása 
       Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester       49/2016. (V.27.) határozat 
 
4./ A Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú  
     Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. évi beszámolójának elfogadása 
       Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester       50/2016. (V.27.) határozat 

 
5./ A Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú  
     Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésének módosítása 
       Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester       51/2016. (V.27.) határozat 
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Kisbágyon Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

 
9. számú nyílt ülés 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 

 
Készült:  Kisbágyon Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 27-én    
                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./ Belterületi utak, hidak, járdák felújítására pályázat benyújtása 
2./ A Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú  
     Korlátolt Felelősségű Társaság jegyzett tőkéjének emelése 
3./ A Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú  
     Korlátolt Felelősségű Társaság tőkeszerkezetének helyreállítása 
4./ A Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú  
     Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. évi beszámolójának elfogadása 
5./ A Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú  
     Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésének módosítása 

 
 
 
I.NAPIREND: 
 

Belterületi utak, hidak, járdák felújítására pályázat benyújtása 
(pályázati kiírás a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

 
Nagy Attiláné polgármester: Pályázat került kiírásra belterületi utak, hidak, járdák 
felújítására vonatkozóan, adóerő-képességünk alapján 85%-os támogatottsággal. 
Mindenképpen javaslom a tavalyi évben is benyújtott járdafelújítási pályázatunk benyújtását, 
amelynek a sikeressége esetén megfelelő gyalogúttal lenne összekötve a település két része. 
 
A képviselők részéről kérdés, észrevétel nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátja a 
javaslat elfogadását.  
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül, egyhangúlag 
elfogadja a javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 
 
 

47/2016.(V.27.) Képviselő-testületi határozat 
 

Kisbágyon Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázatot benyújtja c) 
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása alcélra a Kisbágyon Belterület 76. és 230. 
helyrajzi számú járdák felújítására 4.817.819 Ft összegben, amelyhez a szükséges saját 
forrás, 722.673 Ft  rendelkezésre áll és azt az önkormányzat biztosítja. 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Nagy Attiláné polgármester 

 
 
II. NAPIREND: 
 

A Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaság jegyzett tőkéjének emelése 

 (határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 
Nagy Attiláné polgármester: A Kft által részünkre megküldött előterjesztést és határozati 
javaslatot megküldtük minden képviselőnek, van-e esetleg kérdés ezzel kapcsolatban? 
 
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: 
 
 

48/2016.(V.27.) Képviselő-testületi határozat 
 

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 társaság tagjai törzsbetétjüket hiánytalanul a társaság rendelkezésére 
bocsátották, így a törzstőke emelés törvényi feltétele megvalósult. A tagokat 
üzletrészük mellékszolgáltatásra nem kötelezi.  
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Tőkeemelés mértéke: 100.000,-Ft, azaz Egyszázezer forint 
Tőketartalék mértéke: 27.000.000,-Ft, azaz Huszonhétmillió forint 
Vagyoni hozzájárulás összetétele és értéke: a tőkeemelésben részt vevő tagnak 
100.000,-Ft, azaz Egyszázezer forint összegű pénzbeli vagyoni hozzájárulást kell 
teljesítenie, valamint 27.000.000,-Ft, azaz Huszonhétmillió forint köteles a társaság 
rendelkezésére bocsátani pénzbeli vagy nem pénzeli vagyoni hozzájárulásként 
tőketartalék jogcímén 
Vagyoni hozzájárulás teljesítésének az ideje: 2016. július 31. napjáig kell a társaság 
bankszámlájára befizetni, illetőleg a tőketartalékot a társaság rendelkezésére bocsátani. 
 
Vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával megvalósuló törzstőkeemelés esetén a tagoknak 
a tőkeemelés elhatározásától számított tizenöt napon belül elsőbbségi joguk van arra, 
hogy a tőkeemelésben részt vegyenek. Ha a tag nem él a megadott határidőn belül 
elsőbbségi jogával, helyette további tizenöt napon belül a többi tag gyakorolhatja az 
elsőbbségi jogot. Ha a tagok nem éltek elsőbbségi jogukkal, a taggyűlés által kijelölt 
személyek jogosultak a tőkeemelés során vagyoni hozzájárulás szolgáltatására. Az 
elsőbbségi jog gyakorlására a tagok törzsbetéteik arányában jogosultak. 
 
A társaság taggyűlése akként rendelkezik, hogy a társaság ügyvezetője postai úton a 
fenti 15 napos határidő szabásával értesítse a tagokat az elsőbbségi joguk gyakorlásának 
tárgyában. 

 
Határidő: A kft. soron következő taggyűlése  
Felelős: Nagy Attiláné polgármester 

 
 
III. NAPIREND: 
 

A Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaság tőkeszerkezetének helyreállítása 

 (határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 
Nagy Attiláné polgármester: A Kft által részünkre megküldött előterjesztést és határozati 
javaslatot megküldtük minden képviselőnek, van-e esetleg kérdés ezzel kapcsolatban? 
 
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: 
 
 

49/2016.(V.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, Tarjáni út 3.) 
tagja akként határoz, hogy a társaság soron következő taggyűlésén igennel szavaz arra, 
hogy Taggyűlés a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:18 § alapján 
az alábbi intézkedést hozza meg 
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A társaság taggyűlése – figyelemmel a Ptk. 3: 189.§-aiban meghatározottakra - 
kötelezettséget vállal arra, hogy a társaság tőke szerkezetét (saját tőke – jegyzett tőke 
aránya) – figyelembe véve a 2016. június 30. napjára készítendő éves közbenső mérleg 
sorait – szükség esetén a jogszabályi előírásoknak megfelelően helyreállítja. 

 
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 taggyűlése  
Felelős: Nagy Attiláné polgármester 

 
 
IV. NAPIREND: 
 

A Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. évi beszámolójának elfogadása 

(határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 
Nagy Attiláné polgármester: A Kft által részünkre megküldött előterjesztést és határozati 
javaslatot megküldtük minden képviselőnek, van-e esetleg kérdés ezzel kapcsolatban? 
 
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: 
 
 

50/2016.(V.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, Tarjáni út 3.) 
tagja akként határoz, hogy a társaság soron következő taggyűlésén igennel szavaz arra, 
a Társaság 2015. évi beszámolójának és közhasznúsági mellékletének elfogadásával 
kapcsolatban 3.185.357 e Ft egyező eszköz-forrásoldali mérlegfőösszeggel, -54.732 e 
Ft összegű eredménnyel. 

 
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 taggyűlése  
Felelős: Nagy Attiláné polgármester 
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V. NAPIREND: 
 

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

(határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 
Nagy Attiláné polgármester: A Kft által részünkre megküldött előterjesztést és határozati 
javaslatot megküldtük minden képviselőnek, van-e esetleg kérdés ezzel kapcsolatban? 
 
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: 
 
 

51/2016.(V.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, Tarjáni út 3.) 
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 1./számú mellékletété képező társasági szerződést egységes szerkezetbe 
foglalt szövege szerint. 

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

 
Határidő: A kft. soron következő taggyűlése  
Felelős: Nagy Attiláné polgármester 

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

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


