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Bátonyterenye Város Önkormányzata 
                  Képviselő-testülete  
 

1/2015.(I.23.) Önk. sz. 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 23-án 
megtartott rendkívüli üléséről. 
 
Jelen vannak:   11 fő települési képviselő, jelenléti ív alapján  

  Dr. Lengyel Tamás jegyző 
  Rákos Szabolcs alpolgármester 
  Kiss László aljegyző  
  Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 
  Dr. Barta Judit jogi referens 
  Győriné Új Mária könyvvizsgáló 
  Berki Aladár RNÖ elnök 
  Mátyus-Lengyel Violetta jegyzőkönyvvezető 
  Meghívottak, érdeklődők 
 

Nagy-Majdon József polgármester köszönti a megjelenteket.  
Tájékoztatja a jelenlévőket és a televízió nyilvánosságán keresztül Bátonyterenye 
választópolgárait, hogy a Helyi Választási Bizottság december 17-i ülésén hozott 
103/2014.(XII.17.) számú határozatával a Rácz Krisztián képviselő lemondásával 
megüresedett mandátumot Macska Tamás részére kiadta. A határozattal szembe határidőn 
belül jogorvoslati kérelem nem került benyújtásra, így az jogerőssé vált.  
Ugyanakkor a Képviselő-testület legutóbbi ülésén a 115/2014.(XII.19.)Öh.sz. határozatával 
döntött arról, hogy 2015. január 1-jei hatállyal Molnár Józsefet választja meg a 
Humánszolgáltatási Bizottság külső tagjának. 
Ahhoz, hogy az újonnan megválasztott képviselő és külső bizottsági tag tisztségét elláthassa, 
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 18.§ (2) 
bekezdése szerint a megválasztott képviselőnek, illetve az 57.§ (1) bekezdésében foglaltak 
szerint a bizottság nem képviselő tagjának a megválasztásukat követő testületi ülésén esküt 
kell tenniük, illetve erről esküokmányt kell aláírniuk. 
Megkéri Macska Tamás és Molnár József urakat, hogy az eskü szövegét mondják utána. 
Az esküokmányok aláírása és a képviselői megbízólevél átadását követően gratulál az új 
képviselőnek, illetve bizottsági külső tagnak. 
 
Az új képviselő és külső bizottsági tag eskütételéről külön jegyzőkönyvek készültek, melyek a 
jegyzőkönyvhöz csatolásra kerültek. 
 
Az eskütételt követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület megválasztott 12 tagjából 11 
fő jelen van, - Sulyok Tibor képviselő távolmaradását előzetesen jelezte -, a Képviselő-
testület határozatképes, a rendkívüli ülést 10 óra 16 perckor megnyitja.  
 
Javasolja, hogy az ülésen a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalja meg a testület. 
 
A Képviselő-testület a napirendre tett javaslatot 11 igen szavazattal az alábbiak szerint 
elfogadta: 
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1. Előterjesztés Révész Ákos József r. alezredesnek a Bátonyterenyei Városi 
Rendőrkapitányság vezetőjévé történő kinevezésének véleményezésére 

      Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester 
Meghívott: dr. Nagy László r.ezredes, rendőrfőkapitány 

         Révész Ákos József r. alezredes, rendőrségi tanácsos, mb.  
         kapitányságvezető 
 
2. Javaslat a Bátonyterenyei Tanuszoda Létesítményüzemeltető Nkft. működésével 

kapcsolatos tulajdonosi és követelés elengedésére vonatkozó döntések meghozatalára 
      Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester 
 Meghívott: Gubán Zoltán ügyvezető 
 
3. Javaslat a START 2015. évi közfoglalkoztatási pályázat benyújtására, egyéb 

közfoglalkoztatás lebonyolítására 
      Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester 
 
4. Javaslat a KEOP-2014-4.10./N/14-2014-0343 azonosítóval ellátott „ Napelemes 

rendszer telepítése a bátonyterenyei Polgármesteri Hivatal épületére” című 
pályázathoz önerő biztosítására 

      Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester 
 
5. Tájékoztató a Nógrád Megyei Kormányhivatal vezetőjének törvényességi felhívásáról 
      Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester 

 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 
 

1. ELŐTERJESZTÉS RÉVÉSZ ÁKOS JÓZSEF R. ALEZREDESNEK A 
BÁTONYTERENYEI VÁROSI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJÉVÉ TÖRTÉNŐ 
KINEVEZÉSÉNEK VÉLEMÉNYEZÉSÉRE 

      ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER 
MEGHÍVOTT: DR. NAGY LÁSZLÓ R.EZREDES, RENDŐRFŐKAPITÁNY 

         RÉVÉSZ ÁKOS JÓZSEF R. ALEZREDES, RENDŐRSÉGI TANÁCSOS, MB.  
         KAPITÁNYSÁGVEZETŐ 

 
Nagy-Majdon József polgármester köszönti Ferencsik Raymond Levente r. alezredes, 
főkapitány-helyettest, illetve Révész Ákos József r. alezredes, rendőrségi tanácsost, a 
Bátonyterenyei Rendőrkapitányság megbízott vezetőjét, akik részt vesznek a napirendi pont 
tárgyalásán. 
 
Hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 

1/2015.(I.23.) Öh. sz. 
Határozat 

 
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Révész Ákos József r. 
alezredesnek a Városi Rendőrkapitányság vezetőjévé történő kinevezésének véleményezésére 
vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot fogadta el: 
 



 4 

A Képviselő-testület egyetért Révész Ákos József r. alezredesnek a Bátonyterenyei Városi 
Rendőrkapitányság vezetőjévé történő kinevezésével. 
 
A Képviselő-testület megbízza Nagy-Majdon József polgármestert, hogy a Képviselő-testület 
döntéséről tájékoztassa a Nógrád Megyei Rendőrfőkapitányság vezetőjét. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Nagy Majdon József polgármester 

 
 
2. JAVASLAT A BÁTONYTERENYEI TANUSZODA LÉTESÍTMÉNYÜZEMELTETŐ 

NKFT. MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS TULAJDONOSI ÉS KÖVETELÉS 
ELENGEDÉSÉRE VONATKOZÓ DÖNTÉSEK MEGHOZATALÁRA 

      ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER 
 MEGHÍVOTT: GUBÁN ZOLTÁN ÜGYVEZETŐ 

 
Nagy-Majdon József polgármester köszönti Gubán Zoltán ügyvezetőt, aki részt vesz a 
napirendi pont tárgyalásán. 
Ismerteti, hogy az előterjesztés I. pontjában jelezve lett, hogy a pótbefizetés realizálása 
érdekében a társaság alapító okiratának módosítására is szükség van. A társaság jogásza nem 
csak a módosítást, hanem az azt tartalmazó egységes szerkezetű alapító okiratot is 
elkészítette. Mindkettő kiosztásra, illetve kiküldésre került. Ez utóbbi miatt az I. számú 
határozati javaslat 1. pontját az alábbiak szerint javasolja elfogadni: 
 

„1. A Képviselő-testület a Bátonyterenyei Tanuszoda Létesítményüzemeltető Nkft. 
alapító okiratának a pótbefizetés biztosításával kapcsolatos módosítását és a 
módosítást tartalmazó egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a határozat 1. 
és 2. mellékletében foglalt tartalommal elfogadja.” 

 
 Bognár Ferenc a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tagja, illetve Várszegi István a 

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottságok az előterjesztést megtárgyalták 
és a határozati javaslatok elfogadását javasolják a testületnek. 

 
 Várszegi István módosító javaslatot terjeszt elő, mely szerint javasolja az előterjesztés 

napirendről történő levételét a költségvetés tárgyalásáig. 
 
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület Várszegi István módosító javaslatát 2 igen, 
7 nem és 2 tartózkodás szavazattal nem fogadta el. 
 
A Képviselő-testület az 1. számú határozati javaslat alapján 9 igen és 2 tartózkodás 
szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 

 
2/2015.(I.23.) Öh. sz. 

Határozat 
 
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Tanuszoda NKft 
alapító okiratának módosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 
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1. A Képviselő-testület a Bátonyterenyei Tanuszoda Létesítményüzemeltető NKft. alapító 
okiratának a pótbefizetés biztosításával kapcsolatos módosítását és a módosítást tartalmazó 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a határozat 1. és 2. mellékletét képező 
tartalommal elfogadja. 
 
2. A Képviselő-testület felkéri Gubán Zoltán ügyvezetőt a szükséges társaságjogi intézkedések 
megtételére. 
 

Határidő:  azonnal és értelemszerűen 
Felelős:    Nagy-Majdon József polgármester 

     Gubán Zoltán ügyvezető 
 
 
A Képviselő-testület a 2. számú határozati javaslat alapján 9 igen, 1 nem és 1 tartózkodás 
szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 
 

3/2015.(I.23.) Öh. sz. 
Határozat 

 
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Tanuszoda NKft. 
részére 2014-ben átutalt összegekkel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára 
vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 
 
1. A Képviselő-testület jóváhagyja a Bátonyterenye Város Önkormányzata kizárólagos 
tulajdonában álló Bátonyterenyei Tanuszoda Létesítményüzemeltető Nonprofit Kft. részére a 
fennálló veszteség rendezése érdekében 2014. évben átutalt 22.868.295 Ft pótbefizetés 
jogcímét és a Tanuszoda NKft-nél ezen a jogcímen történő nyilvántartásba vételét. 
 
2. A Képviselő-testület jóváhagyja a Bátonyterenye Város Önkormányzata kizárólagos 
tulajdonában álló Bátonyterenyei Tanuszoda Létesítményüzemeltető Nonprofit Kft. részére 
2014. évben működési célra átutalt 5 millió Ft „működési célú támogatás” jogcímét. 
 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pótbefizetés és a működési célú 
támogatás teljesítésének összegét a Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetése utolsó 
előirányzat módosításakor vezesse át. 
 
4. A Képviselő-testület utasítja a Tanuszoda NKft. ügyvezetőjét, hogy a pótbefizetés és 
működési támogatás felhasználásáról a társaság 2014. évi beszámolója keretében számoljon 
el. 

 
Határidő:  azonnal, illetve értelemszerűen  
Felelős:    Nagy-Majdon József polgármester 

     Gubán Zoltán ügyvezető 
 
 
 
 
A Képviselő-testület a 3. számú határozati javaslat alapján 9 igen és 2 tartózkodás szavazattal 
az alábbi határozatot fogadta el: 
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4/2015.(I.23.) Öh. sz. 
Határozat 

 
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Tanuszoda NKft. 
2015. évi működési támogatásával kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára 
vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 
 
1. A Képviselő-testület a Bátonyterenye Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló 
Bátonyterenyei Tanuszoda Létesítményüzemeltető Nonprofit Kft. részére, a várható vesztesége 
fedezése érdekében 2015. évben 36.000.000 Ft pótbefizetést vállal. A pótbefizetés 
teljesítésének módja: a Tanuszoda NKft. bankszámlájára történő pénzátutalással, ütemezése: 
működési hiány (veszteség) fedezésére havonta, a tőke és kamatfizetés esetén az 
esedékességkor, a pótbefizetés tejes összegének teljesítési határideje: 2015. december 31. 
 
2. A pótbefizetés összegét Tanuszoda NKft. lekötött tartalékba köteles helyezni.  
 
3. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert és a jegyzőt, hogy a pótbefizetés összege 
Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetésébe kerüljön beépítésre. 
 
4. A Képviselő-testület utasítja a Tanuszoda NKft. ügyvezetőjét, hogy a pótbefizetés 
felhasználásáról a társaság 2015.évi beszámolója keretében számoljon el. 
 
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pótbefizetés átutalására vonatkozó 
megállapodás megkötésére. 
 

Határidő:  azonnal, illetve értelemszerűen 
Felelős:    Nagy-Majdon József polgármester 
      Dr. Lengyel Tamás jegyző 

     Gubán Zoltán ügyvezető 
 
 
A Képviselő-testület a 4. számú határozati javaslat alapján 9 igen és 2 tartózkodás szavazattal 
az alábbi határozatot fogadta el: 

5/2015.(I.23.) Öh. sz. 
Határozat 

 
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Tanuszoda NKft-vel 
szemben fennálló önkormányzati követelés elengedésére vonatkozó javaslatot és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 
szóló 25/2003. (XII.19.) önkormányzati rendelet 31. § (4) bekezdése c) pontja és az (5) 
bekezdése e.) pontja alapján a kizárólagos tulajdonában álló Bátonyterenyei Tanuszoda 
Létesítményüzemeltető NKft-vel szemben fennálló, a tanuszoda beruházás fejlesztési kölcsöne 
tartozásállományának rendezésére megkötött háromoldalú megállapodás alapján az MFB 
Zrt. felé 2014. évben kezesként megfizetett törlesztés összegével egyező 35.000.000 Ft 
követeléséről lemond. 
 

Határidő:  azonnal  
Felelős:    Nagy-Majdon József polgármester 

     Gubán Zoltán ügyvezető 
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3. JAVASLAT A START 2015. ÉVI KÖZFOGLALKOZTATÁSI PÁLYÁZAT 
BENYÚJTÁSÁRA, EGYÉB KÖZFOGLALKOZTATÁS LEBONYOLÍTÁSÁRA 

      ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER 
  
 Várszegi István a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke, illetve Bognár Ferenc a Gazdasági 

és Városfejlesztési Bizottság tagja jelzi, hogy a bizottságok az előterjesztést megtárgyalták és 
a határozati javaslat elfogadását javasolják a testületnek. 

 
 Várszegi István kifogásolja a határozati javaslat 4. pontjában szereplő utólagos tájékoztatást, 

azt szeretné, ha mindenről időben kapnának információt. 
 
 Nagy-Majdon József polgármester megjegyzi, hogy pénzügyi ellenjegyzés, módosítás, 

kötelezettségvállalás esetén az előterjesztések a testület elé fognak kerülni. A pénzügyi 
dolgokat nem érintő, ügyviteli döntésekre vonatkozna csak az utólagos tájékoztatási 
kötelezettség. Szeretné elkerülni, hogy a testület hetente, kéthetente ülésezzen. Ez vonatkozik 
a START közmunkán kívüli egyéb, intézményi közmunkaprogramokra is, melyek 100%-ban 
támogatottak. 

 
 Várszegi István hozzáteszi, hogy vannak olyan dolgok, amikben a képviselők nincsenek 

képben, hiszen arról nem kapnak megfelelő információt. Hiányolja az információkat a 
testületi ülések között lezajlott dolgokról is. Kellemetlen, ha a lakosság tájékozottabb 
bizonyos esetekben, mint maguk a képviselők. 

 
 Nagy-Majdon József polgármester utal arra, hogy a képviselőnek joga van bármilyen ügyben 

tájékoztatást kérni, mind a hivatalban, mind a cégeknél, intézményeknél. 
 
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot 
fogadta el: 

6/2015.(I.23.) Öh. sz. 
Határozat 

 
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő testülete megtárgyalta a 2015. évi Közmunka 
program pályázatának benyújtására vonatkozó előterjesztést és azt az alábbiak szerint 
fogadta el: 
 

1. Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közfoglalkoztatáshoz 
nyújtható támogatásokról szóló 375/2010.(XII.31.) Korm. rendelet alapján a kormány 
által meghirdetett START KÖZMUNKA program keretében megvalósítandó feladatok 
ellátására az előzetes tárgyalások alapján megállapított 660 fő foglalkoztatására 
iránynyúló pályázat benyújtását elfogadja.  

 
2. Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul, a 2015.évben 

induló egyéb hosszú – rövid távú közfoglalkoztatási program pályázatának 
beadásához, melyhez kapcsolódó önkormányzati önerő mértéke a 2015. évi 
költségvetésben betervezésre kerülő, pályázat beadásakor szabadon felhasználható 
kötelezettség nélküli közfoglalkoztatási önerő mértékéig terjedhet ki.  

 
3. A Képviselő testület megbízza Nagy-Majdon József polgármestert a 

közfoglalkoztatással kapcsolatos pályázatok benyújtásával és lebonyolításával. 
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4. A Képviselő-testület felhatalmazza továbbá a polgármestert az év folyamán kiírásra 
kerülő egyéb közmunkák pályázatainak benyújtására, szerződések megkötésére, 
végrehajtására, utólagos tájékoztatás mellett, melynek végső határideje 2016. április 
30. 

 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:  Nagy-Majdon József polgármester 
              Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető  
  Gubán Zoltán Bátonyterenyei Vagyonkezelő és Foglalkoztatási  
  NKft. igazgatója 

 
 
4. JAVASLAT A KEOP-2014-4.10./N/14-2014-0343 AZONOSÍTÓVAL ELLÁTOTT „ 

NAPELEMES RENDSZER TELEPÍTÉSE A BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI 
HIVATAL ÉPÜLETÉRE” CÍMŰ PÁLYÁZATHOZ ÖNERŐ BIZTOSÍTÁSÁRA 

      ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER 
  
 Nagy-Majdon József polgármester utal arra, hogy egy 2014. decemberi kormánydöntés 

értelmében a nagyszámú érdeklődőre való tekintettel vonták vissza a 100%-os támogatási 
intenzitást. A pályázat 86%-os támogatásban részesült, így szükséges az önerő biztosítása. 
Hangsúlyozza, hogy az energetikai fejlesztések fontosak a városnak, az önerő meg fog térülni. 

 
 Bognár Ferenc a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tagja, illetve Várszegi István a 

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottságok az előterjesztést megtárgyalták 
és a határozati javaslat elfogadását javasolják a testületnek. 

 
 Bognár Ferenc a bizottsági ülésen elhangzott kérést közvetíti, miszerint a pályázatok is 

kerüljenek be a polgármesteri tájékoztatóba. 
 
 Molnár Ferenc kérdésére, hogy mennyi megtakarítás érhető el a rendszerrel, Nagy-Majdon 

József polgármester nem tud pontos választ adni. A három elemből felépülő 50 KW-os 
rendszer mindenképp spórolást jelent a mai 6 milliós villanyszámlához képest. 

 
 Cseresznyés István a napelem-rendszer beépítését támogathatónak tartja. Viszont a 

közbeszerzéssel kapcsolatban vannak fehér foltok. Tegnap felhívta Budavári Valériát ezzel 
kapcsolatban, aki ígéretet tett arra, hogy részt vesz a mai testületi ülésen és választ ad a 
felmerülő kérdésekre. Sajnálattal látja, hogy Budavári Valéria nincs jelen. De így is felteszi a 
kérdéseit, hátha tud valaki válaszolni. Az elmúlt 4 évben nagyon kevés információt kaptak a 
közbeszerzésekről. Kovács Krisztián osztályvezető azt mondta, hogy nem gondolná, hogy ez 
a pályázat közbeszerzéssel működött. A hivatalos közbeszerzési értesítő mégis tartalmazza az 
erre vonatkozó adatokat 13 oldalon keresztül. Ebből kiderült, hogy az ajánlatkérő 
Bátonyterenye Város Önkormányzata volt. Hiányolja az előterjesztésből, hogy ki nyerte meg 
a pályázatot. Siófokról egy kis cég, a Teve Kft. lett a nyertes, akik nincsenek Magyarország 
100 legjelentősebb napelemet forgalmazó és szerelő cégei között. Az eljárás meghívásos volt, 
egy cég tett ajánlatot. A bajt ott látja, hogy csak egy cég adott ajánlatot, amit az ajánlatkérő 
elfogadott. Ez a versenyszférában nem így működik. Számításai szerint – több ajánlatot is 
átnézve - ezt a napelem-rendszert akár 20 millió forintból is meg lehetne oldani. Miért kerül 
ez ennyibe pályázati úton? Szerette volna hallani, hogy hogy működik a közbeszerzés 
folyamata az önkormányzatnál. Ki döntött a Teve Kft. mellett? 
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 Nagy-Majdon József polgármester elmondja, hogy az MP Consulting Kft-vel kötöttek 
megállapodást a közbeszerzés lebonyolítására. A dokumentáció tartalmazza, hogy 3 cég lett 
megkeresve ajánlattételre. Kéri Cseresznyés István, hogy amennyiben bűntényre gyanakszik, 
akkor tegye meg a feljelentését, ha nem, akkor ne vádaskodjon nyilvánosan. A költségek a 
járulékos költségeket is tartalmazzák. A teljes dokumentációt megnézhetik a képviselők. 

 
 Czikora Györgyné örül a napelemek biztosította megtakarításnak még úgy is, hogy a 

megvalósításhoz önerő kell. Hogyan érinti viszont mindezt a kormány szándéka a napelemek 
megadóztatásával kapcsolatban? 

 
 Nagy-Majdon József polgármester egyelőre nem tud biztosat a kormányzat szándékáról. Az 

biztos, hogy az épület energiaellátását a napelemekkel olcsóbbá tudják tenni és vannak tervek 
más közintézményekre is. 

 
 Bognár Ferenc megjegyzi, hogy a tervezett napelem rendszer 100%-ban le fogja fedni az 

épület igényeit. Budavári Valéria viszont már korábban szabadságot vett ki a mai napra saját 
ügyeit intézendő, emiatt nem tud részt venni az ülésen. De jelezte, hogy mindenkinek 
rendelkezésére áll a pályázati dokumentációval kapcsolatban. 

 
 Cseresznyés István kifogásolja, hogy az előterjesztés semmi konkrétumot nem tartalmaz, ha 

meg akarnak tudni valamit, akkor nyomozniuk kell. Kéri, hogy egy minimális tájékoztatást 
kapjanak meg. Arra lett volna kíváncsi, hogy miért pont ez a cég lett a közbeszerzés során 
kiválasztva. 

 
 Nagy-Majdon József polgármester elmondja, hogy a dokumentáció minden információt 

tartalmaz, a 3 meghívott céget, a közbeszerzéssel megbízott lebonyolító cég választását a 
cégek közül. A közbeszerzést még a pályázat beadása előtt le kellett bonyolítani. 

 
 Macska Tamás elmondja, hogy van tapasztalata napelem-rendszerekkel kapcsolatban, hiszen 

a sportközponton is van egy 26KW-os rendszer, ami kb. 1,2 millió forintot takarít meg egy 
évben, az önkormányzatnál mindennek a duplája várható. A tervezett adóztatás az 
önkormányzatot már nem fogja érinteni, hiszen az adót a generálkivitelezőnek kell egyszer 
megfizetni, az üzemeltetőnél már nincs költségvonzata. Az 5,7 millió forint kb. 3 év alatt meg 
fog térülni az önkormányzatnak. 

 
 Várszegi István megjegyzi, hogy a városi honlap semmiféle információt nem tartalmaz 

közbeszerzésekről, beruházásokról, kivitelezőkről. Amikor a pályázat beadásáról döntött a 
testület, akkor sem kaptak információt a közbeszerzés eredményéről, holott akkor már tudni 
kellett, hogy ki lesz a kivitelező. Kéri a jegyzőt, hogy keresse meg azt a döntést, amikor a 
testület arról szavazott, hogy ki lesz a közbeszerzési eljárások bonyolítója. Nem emlékszik 
ilyen döntésre. Ki bízta meg a céget? 

 
 Cseresznyés István nem érti, hogy a hivatali dolgozók tegnap miért nem tudtak arról, hogy a 

beruházás közbeszerzés-köteles, holott az ajánlatkérő Bátonyterenye Város Önkormányzata. 
Miért nem egyeznek az interneten található dokumentációban leírtak a most elhangzottakkal? 
Az árakkal sem tud egyetérteni. 

 
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot 
fogadta el: 
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7/2015.(I.23.) Öh. sz. 
Határozat 

 
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a KEOP-2014-
4.10./N/14-2014-0343 azonosítóval ellátott „ Napelemes rendszer telepítése a bátonyterenyei 
Polgármesteri Hivatal épületére” című pályázathoz önerő biztosításáról szóló előterjesztést 
és az alábbi határozatot hozta: 
 
A Képviselő-testület egyetért az 53/2014. (VI.26.) Öh. számú határozata alapján benyújtott 
pályázat céljaival és annak sikeres megvalósításához szükséges 5.733.456 Ft önerőt a 2015. 
évi költségvetésében biztosítja. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy az önerő összegét a Városi 
Önkormányzat 2015. évi költségvetésébe építse be.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester 
                        dr. Lengyel Tamás jegyző 

 
 
5. TÁJÉKOZTATÓ A NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL VEZETŐJÉNEK 

TÖRVÉNYESSÉGI FELHÍVÁSÁRÓL 
      ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER 

  
Hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 

8/2015.(I.23.) Öh. sz. 
Határozat 

 
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Nógrád Megyei 
Kormányhivatal vezetőjének törvényességi felhívásáról szóló tájékoztatót és az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

1. A Képviselő-testület a Nógrád Megyei Kormányhivatal vezetőjének a NO-B/05/17-
19/2015. számú törvényességi felhívását megalapozottnak tartja. 

 
2. A Képviselő-testület felhívja a polgármester és a jegyző figyelmét, hogy a 

jogszabályi határidők maradéktalan betartását a későbbiekben biztosítsák.  
 

Határidő: azonnal és folyamatosan 
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester 
              dr. Lengyel Tamás jegyző 

 
3. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert és a jegyzőt, hogy az Önkormányzat 

és Szervei Szervezeti és Működési Szabályainak egyes kérdéseiről szóló 
1/2011.(I.28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára vonatkozó 88/2014.(X.28.) 
Öh. sz. határozat határidőben történő végrehajtásáról gondoskodjanak. 
 

Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester 
              dr. Lengyel Tamás jegyző 
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Nagy-Majdon József polgármester tájékoztatja a testület tagjait az alábbiakról: 
o A következő testületi ülés várható időpontja február 11. szerda 10.00 óra, ahol sor 

kerül a 2015. évi költségvetési javaslat megtárgyalására is. 
o Korábban döntött a testület arról, hogy a szlovákiai Ipolyhídvég településsel 

testvértelepülési kapcsolatot hoznak létre. Szlovákiában tavaly év végén 
önkormányzati választásokat tartottak, melynek következtében a település élére új 
polgármester került. A testvértelepülési megállapodás ünnepélyes aláírására az 
egyeztetéseket követően február 1-jén, vasárnap a 11.00 órakor kezdődő 
szentmisét követően kerül sor, melyre minden képviselőt ezúton meghív. 

További napirendi pont, hozzászólás hiányában a testület ülését 10 óra 58 perckor bezárja.  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 
 

Nagy-Majdon József     dr. Lengyel Tamás 
polgármester                jegyző 

 
 
 


