
TÁJÉKOZTATÓ 
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2008. JÚLIUS 31-I ÜLÉSÉRŐL 

 
A napirend elfogadása előtt a város foglalkoztatási helyzetét alapvetően 
befolyásoló két beruházás megvalósíthatóságáról, a befektetők további terveiről 
hallgatott meg egy-egy tájékoztatást a testület. 
Elsőként az Electro-Recycling Group Kft tulajdonosa Pánczél Ferenc elmondta, 
hogy az elektronikai készülékeket szétszerelő üzem megépítése továbbra is 
eltökélt szándékuk. Az építési munkára érvényes generálkivitelezői szerződése 
van, aminek határideje 2009. január 25. A beruházás pontos ütemezéséről 
valamint a Kft által vállalt kötelezettségek teljesítésére vonatkozó kidolgozott 
biztosítéki rendszert szeptemberig megküldi az önkormányzatnak. 
 
Ezt követően a  NÁD MPS-H Kft. ügyvezetője Kiss Gábor Úr arról tájékoztatta 
a testületet, hogy az energianád termesztésére szolgáló mikroszaporító üzem 
építési munkálatai a korábbi befektető visszalépése miatt állt le. A beruházás 
folytatásáról a Kft nem mondott le és újabb befektetőt keres. Jelenleg igen 
biztató  tárgyalásokat folytat az  AQUIFEX Ltd-vel, melynek vezetői jelezték, 
hogy készek finanszírozni a beruházást. A finanszírozási megállapodás 
megkötésére szeptember hónapban kerül sor, amiről természetesen tájékoztatni 
fogják a képviselő-testületet.  Ennek megfelelően az ügyvezető arra kérte a  
képviselő-testület, hogy a földterület bérleti szerződésében a  NÁD MPS-H Kft 
által vállalt  kötelezettség teljesítésének határidejét hosszabbítsa meg.  
A képviselő-testület úgy foglalt állást, hogy a határidő meghosszabbításról 
szeptemberben hoz döntést, a befektető konkrét finanszírozói szándéka 
ismeretében. 
                                                                                                                                                            
Első napirendként az önkormányzat polgármesteri hivatalának, intézményeinek, 
gazdasági társaságainak hatékonyabb, racionálisabb működésének 
felülvizsgálatával kapcsolatos 107/2008./V.28./ Öh. számú határozatának 
végrehajtásáról szóló előterjesztéseket tárgyalta a testület. 
Elsőként – a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásának és 
foglalkoztatási létszámának meghatározásáról szóló előterjesztés került 
megtárgyalásra. Ennek eredményeképpen döntés született a Polgármesteri 
Hivatal foglalkoztatási létszámának 7 fővel való csökkentéséről, továbbá a 
hivatal belső szervezeti tagozódásának változtatásáról, melynek alapján a 
korábbi Műszaki Osztály új megnevezése Városüzemeltetési és Városfejlesztési 
Osztály, a korábbi Szervezési Osztály pedig Jegyzői Iroda néven működik a 
továbbiakban.  
Ezen döntést 14 igen és 1 tartózkodó szavazattal hozta meg a képviselő-testület. 
 
Az első napirenden belül került megtárgyalásra az önkormányzati gazdasági 
társaságok működésének hatékonyságát célzó vizsgálat ütemezéséről szóló 



előterjesztés. Ezzel kapcsolatosan a képviselő-testület egyetértését adta ahhoz,  
hogy az önkormányzati tulajdonú társaságok tevékenységének felülvizsgálata az 
alábbi ütemezésben készüljön el: 
- Bátonyterenye és Környéke Víz- és Csatornamű Kft 2008. december 31-ig 
- Bátonyterenyei Tanuszoda Létesítményüzemeltető Kht 2008. december 31-ig 
- BÁTONYREHAB Rehabilitációs Kht 2008. december 31-ig 
- Bátonyterenyei BÁVÜ Városüzemeltetési Nonprofit Kft 2009. március 31-ig. 
A határozatot 11 igen, 3 nem és 1 tartózkodó szavazattal fogadta el a testület. 
 
Szintén ezen napirendi pont keretében tárgyalta meg a képviselő-testület az 
önkormányzat fenntartásában lévő intézmények feladatellátásának 
felülvizsgálatáról szóló előterjesztést.  
A közoktatási intézmények tekintetében korábban már döntött a képviselő-
testület arról, hogy a  fenntartásában működő közoktatási intézményeit, a 
Bátonyterenyei Óvoda és a Bátonyterenyei Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény fenntartói jogát 2008. augusztus 1-jétől átadja a 
Bátonyterenyei Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulás részére (A 
Társulási Tanács 2008. június 27-én megtartott ülésén jogutód fenntartóként 
fogadta a két intézményt.).  
A határozatban elfogadott határidő rövidsége miatt a közoktatási intézmények 
felülvizsgálata nem volt kivitelezhető. Így a felülvizsgálatra egy nevelési- és 
tanév elteltét követően - a tapasztalatokat figyelembe véve -  2009. június 30-áig 
kerül sor  a Társulási Tanács végrehajtásában. 
Az önkormányzat a 36/2008. (IV.03.) Öh. számú határozatával döntött a Városi 
Közművelődési Központ és Könyvtár további működéséről. Ezt a határozatot 
figyelembe véve az intézmény 2008. december 31-éig a jelenlegi állapot szerint 
részben önálló intézményként a BIPESZ keretein belül működik tovább.  
A képviselő-testület korábbi döntéseinek értelmében - a szociális intézmények 
felülvizsgálata során - 2008. január 1-jével összevonásra került a Kisterenye 
településrészen működő két idősek klubja, és Segítőkéz Idősek Klubja néven 25 
férőhellyel a város szociális étkeztetésének szervezési feladatainak ellátásával a 
Vasút út 7. szám alatti ingatlanban működteti tovább. 
Az Időskorúak Gondozóháza 2008. május 31-el került megszüntetésre jogutód 
nélkül.  
Lavajné Dóka Éva polgármester asszony tájékoztatta a testületet, hogy a 
Bátonyterenyei Egészségház Központ kialakítása című ÉMOP-4.1.1/A-2008-01-
01 jelű pályázat elbírálásának kimenetele befolyásolja majd a 
Bölcsődeigazgatóság, az idősek klubja és a BIPESZ működését. 
Döntését 11 igen és 4 tartózkodó szavazattal hozta meg a képviselő-testület. 
 

Második napirend Bátonyterenye Város Önkormányzata kötvénykibocsátásáról 
szóló előterjesztés megtárgyalása volt.  



Az erről szóló határozatban a  képviselő-testülete megállapítja, hogy a 2008. évi 
költségvetésében és a 2006-2010 évekre szóló gazdasági programjában 
meghatározott feladatok, célkitűzések végrehajtásához nélkülözhetetlennek 
tartja külső forrás bevonását, amely kötvény kibocsátásával valósul meg. Így a 
képviselő-testület engedélyezte összesen maximum 1,3 milliárd Ft összegű 
kötvény kibocsátását. 
A képviselő-testület előzetesen abban foglalt állást, hogy a kötvény 
kibocsátásból származó bevételt a meglévő magas kamatozású hitelek 
(önkormányzati folyószámla hitel) kiváltására, magas kamatterhek 
csökkentésére, a Tanuszoda Kht fejlesztési hitele tőketörlesztésére, a BÁVÜ 
Nonprofit Kft önkormányzati tartozásának rendezésére,   tőkeemelésre, az egyéb 
intézményi és infrastrukturális fejlesztésekre, pályázati saját erőre, valamint 
csarnoképítéssel kapcsolatos fedezetre kell felhasználni.  
A konkrét feladatokról, felhasználásról a későbbiekben határoz a képviselő-
testület.  A kötvény kibocsátásával kapcsolatos feladatokra a testület 
munkacsoportot alakított. 
A képviselő-testület ebben a kérdésben névszerinti szavazással döntött. A 
határozat 11 igen és 4 nem szavazat mellett került elfogadásra. 
 
Következő – harmadik – napirend a közművelődési tevékenység támogatásáról 
szóló 6/2005.(V.05.) számú rendelet módosításáról szóló előterjesztést 
tárgyalása volt. 
A közművelődési intézményrendszer további működéséről szóló 36/2008.(IV. 
03.) Öh.sz. határozattal elfogadott feladatterv, valamint a rendelet kihirdetését 
követően eltelt időszakban bekövetkezett változások tették szükségessé ezen 
rendelet  módosítását. 
A módosítást a képviselő-testület 12 igen és 3 nem szavazattal fogadta el. 
 
Negyedik napirendként a közoktatási megállapodás elfogadásáról szóló 
előterjesztés került megtárgyalásra. 
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 114/2008.(VI.25.) Öh. 
sz határozatával döntött arról, hogy a közoktatási intézményeinek fenntartói 
jogát 2008. augusztus 1-jével átadja a Bátonyterenyei Kistérség 
Önkormányzatainak Többcélú Társulása részére.  
Mivel az óvodai és iskolai feladatok ellátása az önkormányzat kötelező feladata, 
ezért a Társulással közoktatási megállapodást kellett kötni arra vonatkozóan, 
hogy a Társulás ezeket a feladatokat a  fenntartásában lévő két intézmény útján 
látja el. 
A közoktatási megállapodásokat a képviselő testület 11 igen 1 nem és 3 
tartózkodás szavazat mellett fogadta el.  
 
Ötödik napirenden a társasházi lakóépületek felújítására 2008. június 20-ig 
beérkezett pályázatokról szóló előterjesztés szerepelt. 



A képviselő-testület a társasházi lakóépület felújításának, korszerűsítésének 
támogatásáról szóló többször módosított 13/2004. (IV.30.) számú rendelete 
alapján  

• a Bátonyterenye, Barátság út 7. alatti Társasház részére a társasházi épület 
tetőszigetelésre a bruttó 1.490.688 összegű beruházás megvalósításához 
745.000 Ft 

• a Bátonyterenye, Bányász út 1-2.sz. alatti Társasház részére a társasházi 
épület tetőszigetelésre a bruttó 1.506.655 Ft összegű beruházás 
megvalósításához 750.000 Ft, 

• a Bátonyterenye, Ózdi út 53. szám alatti Társasház részére a társasházi 
épület tetőszigetelésére a bruttó 1.006.753 Ft összegű beruházás 
megvalósításához 503.000 Ft, 

• a Bátonyterenye,  Ózdi út 68-72. alatti Társasház részére a társasházi 
épület tetőszigetelésre és csapadékvíz-elvezető cseréjére a bruttó 
2.438.029 Ft összegű beruházás megvalósításához 1.219.000 Ft, 

• a Bátonyterenye, Bányász út 3-4 sz. alatti Társasház részére a külső 
nyílászárók-cseréjére a bruttó 12.056.000 Ft összegű beruházás 
megvalósításához 4.000.000 Ft 

vissza nem térítendő támogatást odaítéléséről döntött.. 
A döntését 11 igen és 3 nem szavazattal hozta meg a testület. 
 
Hatodik napirendként a Bátonyterenyei Kistérség Önkormányzatainak Többcélú 
Társulása társulási megállapodás módosításáról szóló előterjesztést tárgyalta 
meg a testület. Mivel a Társulási Tanács 2008. július 9-i társulási ülésén 
módosította a Társulási Megállapodását, így azt a tag önkormányzatok 
képviselő-testületének is meg kell tárgyalnia. 
A határozatát 11 igen és 4 nem szavazattal hozta meg a képviselő-testület. 
 
A Tanuszoda Kht-val kapcsolatos pénzügyi feladatokról szóló előterjesztés 
szerepelt hetedik napirenden. 
Döntés született arról, hogy a képviselő-testület engedélyezi a Bátonyterenyei 
Tanuszoda Létesítményüzemeltető Kht. részére a tanuszoda-építés fejlesztési 
hitele esedékes tőke- és kamatfizetésének teljesítésére, likviditási gondok 
rendezésére 25 millió Ft ideiglenes pénzeszköz (tagi hitel) átadását, 
kamatmentesen, 2008. november 30-ig történő visszafizetéssel, valamint 
hozzájárul az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló Bátonyterenyei 
Tanuszoda Létesítményüzemeltető Kht. a számlavezető OTP Bank Zrt.-vel 
megkötött 122 MFt-os keretösszegű folyószámlahitel-szerződésének 1 évvel 
történő meghosszabbításához.  
A döntés 11 igen és 4 nem szavazat mellett került elfogadásra. 
 



Nyolcadik napirend a Bátonyterenyei Tanuszoda Létesítményüzemeltető Kht. 
könyvvizsgálójáról szóló 123/2008./VI.25./Öh. számú határozat módosításáról 
szóló előterjesztés volt. 
A Képviselő-testület a Bátonyterenyei Tanuszoda Létesítményüzemeltető Kht. 
könyvvizsgálójáról szóló 123/2008. (VI.25.) Öh.sz. határozat 2. pontját úgy 
módosította, hogy a Társaság könyvvizsgálójává 2008. július 1-től 2012. június 
30-ig tartó időszakra Szőllősi Sándor bejegyzett könyvvizsgálót (lakcíme: 3104 
Salgótarján, Frigyes krt. 16. sz., kamarai tagsági száma: 000223) bízza meg. 
Ezt a képviselő-testület 15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
Kilencedik napirendként a Bátonyterenye, Szabadság út 2. sz. alatti gyógyszertár 
bérleti jogviszonyáról szóló előterjesztés került megtárgyalásra. 
Az előterjesztésnek megfelelően határozat született arról, hogy a korábbi  kft-vel 
a bérletre megkötött szerződés közös megegyezéssel megszüntetésre kerüljön és 
az új bérlővel 2008. augusztus 1. napjával új bérleti szerződés kerüljön 
megkötésre.  Ezt a képviselő-testület 15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
Tizedik napirendként közérdekű célú lakás bérbeadásáról döntött a testület 11 
igen és 3 nem szavazattal, Kürti József mentőápoló részére. 
 
Tizenegyedik napirendként a LEKI 2008. nyertes pályázatok önerő 
módosításáról, valamint a nyertes felújítási feladatok egyszerű közbeszerzési 
eljárás ajánlattételi felhívásának elfogadásáról szóló előterjesztéseket tárgyalta 
meg a képviselő-testület. 
Döntésében a képviselő-testület a „Bartók Béla Általános Iskola 
Intézményegység fűtésrendszerének részleges felújítása”, „Lengyendi út 
külterületi részének felújítása” és „Közmunkához kapcsolódó eszközbeszerzés” 
című nyertes pályázatok önerő módosítását elfogadta 13 igen és 2 tartózkodó 
szavazat mellett. 
Továbbá a 2008. évi LEKI pályázat keretében nyertes felújítási feladatok 
egyszerű közbeszerzés eljárásának ajánlattételi felhívását elfogadta a testület 15 
igen egybehangzó szavazattal.  
 
Tizenkettedik napirend az önkormányzat 2008. évi közbeszerzési tervének 
módosítása volt. 
A Képviselő-testület 2008. május 14-i ülésén döntött 11 db, a leghátrányosabb 
helyzetű kistérségek felzárkóztatására kiírt ún. LEKI pályázat benyújtásáról. Az 
Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács 2008. július 18-i ülésen 
elbírálta a benyújtott pályázatainkat és 10 db pályázatot támogatásban 
részesített. 
A pályázatokban szereplő munkák kivitelezőit közbeszerzési eljárás keretében 
kell kiválasztani, amelyből adódóan a 2008.évi közbeszerzési tervet is 
módosítani szükséges. A közbeszerzési törvény értelmében közbeszerzési 



tervben nem szereplő, illetve a tervhez képest módosított közbeszerzésre 
vonatkozó eljárás is lefolytatható, ha előre nem látott közbeszerzési igény vagy 
egyéb változás merül fel.  Ezekben esetekben a közbeszerzési tervet módosítani 
kell, s meg kell adni a módosítás okát. 
A képviselő-testület 15 igen szavazattal döntött a módosításról. 
 
Tizenharmadik napirendként  a „ Kistérségek központi településeinek   
közlekedésfejlesztése” c. ÉMOP-2008-3.1.2./B pályázati felhíváson való  
indulásról  szóló előterjesztést tárgyalta meg a képviselő-testület és döntött 15 
igen szavazattal. 
 

Tizennegyedik napirendi pontként lakáscélú helyi támogatási kérelem került 
elbírálásra. 
A döntés értelmében Csikós József és neje 500.000.-Ft kamatmentes kölcsönben 
részesült. A döntést 15 igen szavazattal hozta meg a testület. 
 
Következő – tizenötödik – napirend városi kitüntetések adományozásáról szólt. 
A Képviselő-testület „BÁTONYTERENYÉÉRT” kitüntetésben részesítette: 

• Baranyi Zoltánt, a BÁTONYREHAB Rehabilitációs Kht. 
ügyvezetőjét, (11 igen, 2 nem és 2 tartózkodó szavazattal) 

• Szabó Ferenc nyugdíjas villamosmérnököt, a Bátonyterenye és 
Térsége Csatornamű Víziközmű Társulat elnökét, (11 igen, 3 nem 
és 1 tartózkodó szavazattal) 

a „VÁROS SZOLGÁLATÁÉRT” díjban részesítette: 
• Dr. Máthé Beáta vállalkozó házi gyermekorvost.(11 igen, 3 nem és 

1 tartózkodó szavazattal). 
A kitüntetések átadására az augusztus 20-ai városi ünnepség keretében kerül sor. 
 
 
 
 
 
 
 
 


