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Bátonyterenye Város Önkormányzata 

                  Képviselő-testülete  

 

12/2016.(IX.21.) Önk. sz. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. szeptember 21-

én megtartott rendkívüli üléséről. 

 

Jelen vannak:   10 fő települési képviselő, jelenléti ív alapján  

  Rákos Szabolcs alpolgármester 

  Dr. Lengyel Tamás jegyző  

  Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 

  Meghívottak, érdeklődők 

 

Nagy-Majdon József polgármester köszönti a megjelenteket.  

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület megválasztott 12 tagjából 10 fő jelen van, Macska 

Tamás és Várszegi István távolmaradásukat előzetesen jelezték, a Képviselő-testület 

határozatképes, az ülést 14 óra 13 perckor megnyitja.  

Javasolja, hogy az ülésen a meghívóban szereplő napirendi javaslatot tárgyalja meg a testület. 

 

A Képviselő-testület a napirendre tett módosított javaslatot 10 igen szavazattal az alábbiak 

szerint elfogadta: 

 

Nyilvános ülés keretében: 

 

1. Javaslat a 2016. évi rendkívüli önkormányzati támogatási igény II. ütemű benyújtására 

      Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester 

 

2. Javaslat a Városi Önkormányzat naptári éven túli 20 millió Ft összegű fejlesztési hitel 

felvételére 

            Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester 

 

3. Javaslat a Városi Önkormányzat 16 millió Ft összegű fejlesztési hitel kiváltását 

szolgáló naptári éven túli adósságmegújító hitel felvételére 

            Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester 

 

4. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázathoz” való 

csatlakozásra 

            Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester 

 

5. Javaslat „Kulturális Intézmények a köznevelés a köznevelés eredményességéért” című 

EFOP-3.3.2-16 számú pályázat benyújtására 

            Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester 

 

6. Javaslat a Bátonyterenyei Tanuszoda Létesítményüzemeltető Nonprofit Kft 2016. évi 

üzleti tervének módosítására 

            Előterjesztő: Szedlák Imre ügyvezető 
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7. Előterjesztés a Bátonyterenye Közoktatásáért Közalapítvány Alapító Okiratának 

módosításáról 

            Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester 

 

8. Javaslat a „Gyürky-Solymossy Kastély rekonstrukciója – kivitelezés” elnevezésű 

közbeszerzési eljárástól való visszalépésre, az ajánlattételi felhívást elfogadására. 

Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester 

 

9. Javaslat az Integrált Településfejlesztési Stratégia módosítására 

Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester 

 

Zárt ülés keretében: 

 

10. Javaslat a szavazatszámláló bizottságok tagjainak, póttagjainak pótlására 

            Előterjesztő: dr. Lengyel Tamás jegyző, HVI vezetője 

 
 

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 
 

1. JAVASLAT A 2016. ÉVI RENDKÍVÜLI ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSI IGÉNY 

II. ÜTEMŰ BENYÚJTÁSÁRA 

      ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER 
 

Nagy-Majdon József polgármester megjegyzi, hogy a növekvő adóbevételek mellett az 

önkormányzatnak és a városnak még mindig szüksége van erre a támogatásra. 

 

Várszegi István a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottság a javaslatot 

megtárgyalta és a határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolja a testületnek.  

 

Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot 

fogadta el: 

110/2016.(IX.21.) Öh. sz. 

Határozat 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2016. évi rendkívüli 

önkormányzati támogatási igény benyújtására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot 

hozta:  
 
 

1. Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete - az önkormányzat 

működőképessége megőrzése érdekében - a Magyarország 2016. évi központi 

költségvetéséről szóló 2015. év C. törvény 3. melléklet III.1. pontja szerinti 

előirányzatból támogatási igényt nyújt be.    
 

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a támogatási igény 

soron kívül benyújtására.  
 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Nagy-Majdon József polgármester 

               dr. Lengyel Tamás jegyző 

               Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető 
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2. JAVASLAT A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT NAPTÁRI ÉVEN TÚLI 20 MILLIÓ FT 

ÖSSZEGŰ FEJLESZTÉSI HITEL FELVÉTELÉRE 

            ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER 
 

Várszegi István a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottság a javaslatot 

megtárgyalta és a határozati javaslatban foglaltak elfogadását nem javasolja a testületnek.  

Egyéni véleményként elmondja, hogy ezt a kiadást nem támogatja, a tésztagyár eddig sem 

hozott semmi hasznot, a kiadás viszont jelentős, főleg az épület bérleti díja, ezért szerinte át 

kellene telepíteni máshová. 

 

Nagy-Majdon József polgármester kérdése, hogy hová telepítsék át a gyárat. Megjegyzi, 

hogy Mesterházy Attilának veszprémi képviselőként igen gyorsan találtak üres épületet, a 

tésztagyárra viszont – amire szükség van – nincs javaslatuk az elhelyezés tekintetében. A 

településnek – most különösen – szüksége lenne egy szociális boltra is a közelben. Kinyílik a 

bicska a zsebében annak hallatára, hogy egy kisterenyei képviselő szájából az hangzik el, 

hogy hozzák át a tésztagyárat Kisterenyéről Nagybátonyba, holott az a cél, hogy a két 

településrészen egyenlőséget teremtsenek. Már akkor is megérné, ha az épületet a 

közmunkások kisterenyei telephelyének vennék meg. Elfogadja a kritikákat a tésztagyárral 

kapcsolatban, szomorú, hogy nem működik, ami leginkább annak tudható be, hogy nem 

sikerült megfelelő engedélyeket szerezni. A terve az, hogy nem eladják az ingatlanokat, 

hanem vesznek. Volt megkeresés a Szamos Marcipántól, hogy gyártsanak be nekik. 

 

Molnár Ferenc nem érti, hogy ha a város vagyonát gyarapítják, akkor miért igyekeznek arra 

görcsöt kötni. Ne toljanak be mindent Bátonyba. Ha Kisterenyén nem vásárolják fel ezeket az 

épületeket, akkor nem is lesz mozgásterük, holott a tervek a fejlesztésre megvannak. Az 

épületben akár 20-50 embernek is tudnak biztosítani. Az ellenzék mindenben hibát keres, 

holott rengeteg hibát csináltak.  

 

Várszegi István szerint egy országgyűlési képviselő bárhol nyithat irodát. Kéri, hogy 

Bátonyterenyéről beszéljenek és ne osszák vissza megint településrészekre. Akik vele 

dolgoznak tudják, hogy nem keres a kákán is csomót, véleményét szemtől szembe elmondja, 

de nem rossz szándékból. Igyekszik a dolgoknak utánajárni, a hibákból pedig tanulni kell. 

Nem derül ki az előterjesztésből, hogy mi a szándék a tésztaüzemmel. Szerinte ha az továbbra 

is ebben a funkcióban működik, akkor ez az összeg kidobott pénz. Nem kell egymást támadni. 

 

Nagy-Majdon József polgármester elmondja, hogy egy személy, aki ott volt az MSZP iroda 

megnyitóján felhívta az RTL Klubot, akik 5 hamis információra kérdeztek rá. Emiatt kéri, 

hogy legyenek körültekintőek, nevet szándékosan nem mond. A korábbi városvezetésnek nem 

volt elképzelése a körfűtőházzal, amit lebontottak, nem volt elképzelésük a 3-as iskolával, 

ahová egy cég fészkelte be magát, nem volt elképzelésük a Zrínyi úti iskolával, a kastéllyal 

amiknek az állaga leromlott, de nem volt elképzelés az Erkel Iskolával, vagy az Ózdi út 60-

nal, amely épületek mind új funkciót kaptak. A leromlott épületeket fillérekért spekulánsok 

vásárolják fel. A Luzsinszky kastélyra is mondható, hogy semmi szükség rá, de egy kultikus 

épület lévén igyekeznek megvenni és funkcióval megtölteni. Nem zárták be az uszodát sem. 

A végső cél egy önellátó város étkeztetés, villamos-ellátottság tekintetében. Ismeri az egyes 

körzetek problémáit, de mindenre egyszerre nincs forrás. Korábban probléma volt a 

munkanélküliség, ma már a közmunka létszámát sem tudják feltölteni. 

 

Várszegi István nem hiszi, hogy aki nyilatkozott a tévének az pártemberként tette, hiszen az 

MSZP részéről ő az, aki nyilatkozhat. Ebből nem szeretne pártpolitikai ügyet csinálni. 
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Nagy-Majdon József polgármester megjegyzi, hogy nincs besúgóhálózat a városban, mint 

ahogy azt Cseresznyés István mondta a múltkori ülésen, de azt el kell fogadni, hogy az 

információk terjednek a városban. 

 

Czikora Györgyné örült a tésztagyárnak, de akkor is megjegyezte, hogy magas a bérleti díj. 

Az épület most megfelel az egészségügyi előírásnak, így érdemes megvenni az épületet. De 

tésztagyárra nem biztos, hogy szükség van. Az MSZP-re is szükségük van. 

 

Molnár Ferenc furcsállja, hogy a háttér információk ismerete nélkül azonnal letámadnak 

embereket. Czikoráné érvelését el tudja fogadni. A tévés ügy kapcsán megjegyzi, hogy ha egy 

párttag elindít egy ügyet, arról a párt vezetésének tudnia kellene. 

 

Rákos Szabolcs alpolgármester nem tudja mióta demokratikus párt az MSZP akkor, amikor a 

népszavazás ellen kampányol, hogy ne menjenek el az emberek szavazni egy nemzeti 

sorskérdésben. Kérdése, hogy a helyi MSZP tervez-e etikai eljárást indítani azon párttársuk 

ellen, aki a várost nyilvánosan lejáratta a tévében. 

 

Várszegi István nem érzi, hogy önkritikát kellene gyakorolnia. Azért demokratikus párt, mert 

tartják magukat a demokrácia alapelveihez. Bármelyi tagjuk esetében, ha annak tette nem sérti 

a párt alapszabályát, addig nem indítanak ellene semmit. Magánemberként mindenki vállalja a 

tetteiért a felelősséget. Nem kellene elmenni az ülésen a népszavazás irányába. Mennyit 

költött a közmunkaprogram a tésztagyár épületére az elmúlt három évben? 

 

Nagy-Majdon József polgármester tolmácsolni fogja a kérdést a közmunkaprogram 

vezetőjének. Javasolja, hogy érdeklődjenek a határokat védő rendőröktől, az érintett 

lakosságtól, hogy mit élnek át a migránsok kapcsán. Örülni kell annak, hogy Magyarország 

megvédte a határait. Bele lehet gondolni, hogy mit jelentenek a migránsok a demográfiai 

mutatókra, a gazdaságra. Ez egy olyan kérdés, amiben a nemzetnek egységesnek kellene 

lennie. Nem Orbán Viktorról és a FIDESZ-ről szól a népszavazás. 

Kitart amellett, hogy az önkormányzat vagyonát nem eladni és felélni kell, hanem gyarapítani. 

 

Czikora Györgyné megemlíti, hogy a városban felbukkant hajléktalanoktól fél a lakosság és 

felháborítja őket az a 6-10 ember is, aki így él. Nem a migránsokkal kell foglalkozni. 

 

Nagy-Majdon József polgármester elmondja, hogy igyekeznek kezelni a problémát. 

 

Várszegi István utal a korábbi testületi döntésre a migráns kvótával kapcsolatban, ami miatt 

nem érti Rákos Szabolcs alpolgármester reakcióját. 

 

Király Attila hozzáteszi, hogy fontosnak tartaná a tésztagyár épületének megvásárlását, 

tartalommal megtöltését. 

 

Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 9 igen és 1 nem szavazattal az alábbi 

határozatot fogadta el: 

111/2016.(IX.21.) Öh. sz. 

Határozat 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi 

Önkormányzat naptári éven túli 20 millió Ft összegű fejlesztési hitel felvételéről szóló 

javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 
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1. A Képviselő-testület hozzájárul a Bátonyterenye, Rákóczi út 53. szám alatti 684 hrsz-ú 

ingatlan megvásárlás pénzügyi fedezetének biztosítása érdekében az OTP Bank Nyrt-től 

20.000.000 Ft összegű naptári éven túli fejlesztési hitel felvételéhez az alábbi feltételek 

mellett: 

 

- fejlesztési hitel célja:   a Bátonyterenye, Rákóczi út 53. szám alatti  

684 hrsz-ú (volt péküzem) ingatlan megvétele 

- hitelkeret:    20.000.000 Ft, azaz húszmillió forint 

- hiteldíj fizetés:   negyedévente, negyedév utolsó munkanapján, 

illetve szerződés megszűnésekor 

- hitel törlesztés:  félévente (március, szeptember hónapokban) 

- hitel futamideje:   felvételtől – maximum 2019.október 30-ig 

- jelzálogfedezet:  a megvásárolni kívánt 684 hrsz-ú  

„kivett áruház” megjelölésű ingatlan  

 

A Képviselő-testület a hitel visszafizetés fedezeteként felajánlja az önkormányzatot megillető 

helyi adó és helyben maradó gépjárműadó bevételeit és egyéb saját bevételeit, valamint a 

jogszabály alapján fedezetbe vonható támogatási bevételeket. 

  

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az OTP Bank Nyrt. felé a 

hitelkérelmet benyújtsa, a kormány-engedélyezési eljárást elindítsa. Továbbá felhatalmazza a 

polgármestert a szükséges nyilatkozatok kiadásával, továbbá a Kormány engedélyező 

döntését követően a szerződés aláírásával. A szerződés csak a Kormány által engedélyezett 

szerződés-tervezetnek megfelelően, az abban foglalt kondíciók mellett köthető meg. 

 

3. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal a hitel és a hitelhez kapcsolódó járulékok 

visszafizetésére és a mindenkori éves adósságszolgálat futamidő alatti éves költségvetésébe 

történő betervezésére. Vállalja, hogy a hitel futamideje alatt a hitel felvételéből eredő 

adósságszolgálat a már meglévő kötelezettségekkel együtt sem haladja meg a mindenkori 

törvényes korlátot.  

 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:  Nagy-Majdon József polgármester 

               dr. Lengyel Tamás jegyző 

               Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető 

 

 

3. JAVASLAT A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 16 MILLIÓ FT ÖSSZEGŰ FEJLESZTÉSI 

HITEL KIVÁLTÁSÁT SZOLGÁLÓ NAPTÁRI ÉVEN TÚLI ADÓSSÁGMEGÚJÍTÓ 

HITEL FELVÉTELÉRE 

            ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER 
 

Várszegi István a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottság a javaslatot 

megtárgyalta és a határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolja a testületnek.  

 

Molnár Ferenc nem érti a Pénzügyi Bizottság álláspontját, mivel ez igen hasonló döntés az 

előzőhöz. 
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Rákos Szabolcs alpolgármester utal arra, hogy ennek az épületnek fontos szerepet szánnak a 

kisterenyei kulturális életben, oda tervezik költöztetni a könyvtárat. Szintén nem érti Várszegi 

István álláspontját. 

 

Nagy-Majdon József polgármester megjegyzi, hogy ebben az esetben egy már meglévő 

hitelről van szó, míg az előbbi döntésnél még egy felvétel előtt álló hitelről. Előkészítés alatt 

áll a zöld város pályázat is, ahol arra a döntésre jutottak, hogy a mostani könyvtár épülete nem 

illik bele a műemléki környezetbe, így az elbontásra ítéltetett, így a könyvtárnak költöznie 

kell. Kisterenye új alváros központja a 21-es út mellé fog kerülni. A Palóc Nagyker csődje 

miatt többen megkeresték boltnyitási lehetőséggel, hiszen a 4 bolt bezárása miatt nehéz 

helyzetbe került a kisterenyeiek ellátása. A rászorulóknak a családsegítők nyújtanak segítséget 

jelzés esetén mindkét településrészen. 

 

Molnár Ferenc megjegyzi, hogy a falu és a Dózsa telep részéről is felmerült egy boltnyitás 

lehetősége, hogy ne kelljen az embereknek az alapvető élelmiszerekért messzire utazni. 

 

Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot 

fogadta el: 

112/2016.(IX.21.) Öh. sz. 

Határozat 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi 

Önkormányzat 16 millió Ft összegű fejlesztési hitel kiváltását szolgáló naptári éven túli 

adósságmegújító hitel felvételéről szóló javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. A Képviselő-testülete hozzájárul az OTP Bank Nyrt.-nél meglévő 16.000.000 Ft összegű 

naptári éven belüli fejlesztési hitel teljes kiváltása céljából az OTP Bank Nyrt.-től   

16.000.000 Ft összegű éven túli adósságmegújító hitel felvételéhez az alábbi feltételek mellett: 

- hitel célja:    meglévő éven belüli fejlesztési hitel kiváltása 

- hitelkeret:    16.000.000 Ft, azaz tizenhat millió forint 

- hiteldíj fizetés:   negyedévente, negyedév utolsó munkanapján, 

illetve szerződés megszűnésekor 

- hitel törlesztés:  félévente (március, szeptember hónapokban) 

- hitel futamideje:   felvételtől – maximum 2018. szeptember 30-ig 

- jelzálogfedezet:  a megvásárolt Bátonyterenye, Madách út 6/A.  

szám alatti 1319/14/A hrsz-ú „irodaház” megjelölésű 

ingatlan 

A Képviselő-testület a hitel visszafizetés fedezeteként felajánlja az önkormányzatot megillető 

helyi adó és helyben maradó gépjárműadó bevételeit és egyéb saját bevételeit, valamint a 

jogszabály alapján fedezetbe vonható támogatási bevételeket. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az OTP Bank Nyrt. felé a 

hitelkérelmet benyújtsa, a kormány-engedélyezési eljárást elindítsa. Továbbá felhatalmazza a 

polgármestert a szükséges nyilatkozatok kiadásával, továbbá a Kormány engedélyező 

döntését követően a szerződés aláírásával. A szerződés csak a Kormány által engedélyezett 

szerződés-tervezetnek megfelelően, az abban foglalt kondíciók mellett köthető meg. 
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3. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal a hitel és a hitelhez kapcsolódó járulékok 

visszafizetésére és a mindenkori éves adósságszolgálat futamidő alatti éves költségvetésébe 

történő betervezésére. Vállalja, hogy a hitel futamideje alatt a hitel felvételéből eredő 

adósságszolgálat a már meglévő kötelezettségekkel együtt sem haladja meg a mindenkori 

törvényes korlátot.  

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:  Nagy-Majdon József polgármester 

               dr. Lengyel Tamás jegyző 

               Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető 
 

 

4. JAVASLAT A BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI 

ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATHOZ” VALÓ CSATLAKOZÁSRA 

            ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER 
 

Molnár Ferenc a Humánszolgáltatási Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottság a javaslatot 

megtárgyalta és a határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolja a testületnek. 

 

Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot 

fogadta el: 

113/2016.(IX.21.) Öh. sz. 

Határozat 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról szóló előterjesztést és 

az alábbi határozatot hozta: 

 

1. Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az 

Önkormányzat csatlakozzon a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulójához, a jelen határozat 1. melléklete szerinti 

Általános Szerződési Feltételeket elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a 

pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás 

összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben 

foglaltaknak megfelelően jár el. 

 

 Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulója keretében a beérkezett 

pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését a 

https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx internet címen elérhető EPER-

Bursa rendszerben rögzíti. 

 

Az önkormányzat nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa 

meghatározott és a pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények igazolására 

fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás 

feltételeivel.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat 

aláírására. 
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           Határidő: 2016. október 3. 

           Felelős: Nagy-Majdon József  polgármester 

                        dr. Lengyel Tamás jegyző 

                        Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető 

 

 

2. A Bursa Hungarica ösztöndíj megítéléséről, mértékéről, felülvizsgálatáról és 

megvonásáról Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

Humánszolgáltatási Bizottsága dönt. 

 

            Határidő: 2016. december 8., illetve értelemszerűen 

      Felelős: Nagy-Majdon József polgármester  

                          dr. Lengyel Tamás jegyző 

 

3. A Képviselő-testület a jelen határozat 2. és 3. számú melléklete szerinti pályázatot írja 

ki. 

 

           Határidő: 2016. október 3. 

           Felelős: Nagy-Majdon József  polgármester 

                        dr. Lengyel Tamás jegyző 

 

4. A Képviselő-testület a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat elbírálására a jelen határozat 4. számú melléklete szerinti 

szabályzatot fogadja el. 

 

       Határidő: értelemszerűen 

       Felelős: Nagy-Majdon József polgármester 

                     dr. Lengyel Tamás jegyző 

 

 

5. JAVASLAT „KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK A KÖZNEVELÉS A KÖZNEVELÉS 

EREDMÉNYESSÉGÉÉRT” CÍMŰ EFOP-3.3.2-16 SZÁMÚ PÁLYÁZAT 

BENYÚJTÁSÁRA 

            ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER 
 

Molnár Ferenc a Humánszolgáltatási Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottság a javaslatot 

megtárgyalta és a határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolja a testületnek. 

 

Várszegi István jelzi, hogy támogatja a javaslatot, de a pályázatok hasznossága, sikeressége 

tekintetében szkeptikus. Kéri, hogy ismertessék a pályázat tartalmát, mely intézményben 

gondolkodnak. A leírtak jó dolgok, de mit fognak elérni a pályázattal a megvalósítás során? 

 

Nagy-Majdon József polgármester elmondja, hogy a pályázat előkészítését, megírását a 

Művelődési Központ dolgozói végezték Szabóné Oravecz Éva mentorálása mellett. 

 

Szabóné Oravecz Éva ismerteti, hogy 2012-ben már volt egy hasonló pályázat. A 

foglalkozások, melyeket az óvodákban és a művelődési központban tartottak a gyerekeknek 

és a pedagógusoknak is hasznosak voltak, közös bemutatót tartottak az egy év alkotásaiból. 

Az idei kiírás hasonló. 25 millió forintot céloztak meg 6 partnerintézménnyel, mely ezek 
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közül más településen található. A pályázatot az óvoda és az iskola vezetésével szoros 

együttműködésben készítik el. 

 

Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot 

fogadta el: 

114/2016.(IX.21.) Öh. sz. 

Határozat 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Kulturális 

intézmények a köznevelés eredményességéért” című EFOP-3.3.2-16 számú pályázat 

benyújtásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az Önkormányzat a „Kulturális intézmények 

a köznevelés eredményességéért” című  EFOP-3.3.2-16. számú pályázati felhívásra 

benyújtsa pályázatát. 

2. A Képviselő-testület vállalja, hogy a pályázat elnyerése esetén a fenntartási időszakra 

vonatkozó kötelezettségeket teljesíti. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:    Nagy-Majdon József polgármester      

    dr. Lengyel Tamás  jegyző 

                Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető 

 

 

6. JAVASLAT A BÁTONYTERENYEI TANUSZODA LÉTESÍTMÉNYÜZEMELTETŐ 

NONPROFIT KFT 2016. ÉVI ÜZLETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA 

            ELŐTERJESZTŐ: SZEDLÁK IMRE ÜGYVEZETŐ 
 

Nagy-Majdon József polgármester köszönti Szedlák Imre ügyvezetőt, aki egyben a napirendi 

pont előterjesztője is. 

 

Sulyok Tibor a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottság a 

javaslatot megtárgyalta és a határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolja a 

testületnek. 

 

Várszegi István jelzi, hogy részt vett a Gazdasági Bizottság ülésén és tetszett neki az 

ügyvezető okfejtése az előterjesztéssel kapcsolatban és meggyőzte őt. 

 

Nagy-Majdon József polgármester tapasztalata, hogy az ügyvezető megismerkedett a 

várossal, az uszoda dolgaival, az azzal kapcsolatos javaslatokkal. Az önálló ügyvezetéssel az 

uszoda kiadásai nőttek, ez adta az okot az üzleti terv módosítására. Ebbe építette be az eddigi 

tapasztalatait. Bevételt csak úgy tud hozni, ha plusz szolgáltatásokat tud nyújtani, emiatt 

viszont beruházásra van szükség. A gépkocsi szükséges annál is inkább, hogy több 

intézményt terveznek a céghez csatolni. A javaslatoknál az ügyvezető folyamatosan egyeztet 

a városvezetéssel. Folyamatos a művelődési ház cégbe történő beépítésének a vizsgálata. 

Tapasztalatai jók az új ügyvezetővel. 

 

Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot 

fogadta el: 
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115/2016.(IX.21.) Öh. sz. 

Határozat 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bátonyterenyei 

Tanuszoda Létesítményüzemeltető Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervének módosításáról szóló 

előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

 

1.) A Képviselő-testület a Bátonyterenyei Tanuszoda Létesítményüzemeltető NKft. 2015. évi 

beszámolójának, 2016. évi üzleti tervének elfogadásáról szóló 59/2016. (V.30.) Öh. sz. 

határozatának 2. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

 

A Képviselő-testület a Tanuszoda NKft. 2016. évi üzleti tervét  

 51.023  EFt működési kiadással, 

   4.600  EFt felhalmozási kiadással, 

  24.500 EFt tevékenységből származó árbevétellel,    

  26.523 EFt önkormányzati működési célú támogatással, 

    4.600 EFt önkormányzati felhalmozási célú támogatással elfogadja. 

 

Fenti összegek az értékcsökkenés elszámolása, illetve az esetleges követelés elengedés tételei 

nélkül értendők. 

 

2.) A Képviselő-testület a Bátonyterenyei Tanuszoda Létesítményüzemeltető NKft. részére a 

Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetésében jóváhagyott 17.180 EFt összegű 

előirányzaton felül 2016. évre további 9.343 EFt működési célú, illetve 4.600 EFt 

felhalmozási célú támogatást biztosít. 

 

3.) A 2.) pontban foglalt támogatás összege a Városi Önkormányzat 2016. évi 

költségvetésébe, annak következő módosítása során – az önként vállalt feladatok 

átcsoportosításának terhére - kerüljön beépítésre.  

 

4.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a működési támogatási megállapodás 

módosítására, illetve a felhalmozási támogatási megállapodás megkötésére. 

 

 Határidő: azonnal, illetve értelemszerűen 

 Felelős:  Nagy-Majdon József polgármester                       

                Szedlák Imre ügyvezető 

 

 

7. ELŐTERJESZTÉS A BÁTONYTERENYE KÖZOKTATÁSÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 

ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

            ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER 
 

Molnár Ferenc a Humánszolgáltatási Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottság a javaslatot 

megtárgyalta és a határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolja a testületnek. 

 

Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot 

fogadta el: 
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116/2016.(IX.21.) Öh. sz. 

Határozat 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bátonyterenye 

Közoktatásáért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítására vonatkozó javaslatot és az 

alábbi határozatot hozta: 

1. A Képviselő-testület, mint alapító a Bátonyterenye Közoktatásáért Közalapítvány 

Alapító Okiratának módosítását a határozat 1. melléklete, az egységes szerkezetbe 

foglalt Alapító Okiratát a határozat 2. melléklete szerint elfogadja. 

 

2. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a módosítással egységes szerkezetbe foglalt 

alapító okiratot aláírja, és a Balassagyarmati Törvényszék előtt folyamatban lévő 

változásbejegyzési eljárás során a bíróság részére megküldje.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy-Majdon József polgármester 

 

 

8. JAVASLAT A „GYÜRKY-SOLYMOSSY KASTÉLY REKONSTRUKCIÓJA – 

KIVITELEZÉS” ELNEVEZÉSŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSTÓL VALÓ 

VISSZALÉPÉSRE, AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁST ELFOGADÁSÁRA. 

ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER 
 

Nagy-Majdon József polgármester jelzi, hogy az ülés előtt új II. határozati javaslat került 

kiosztásra. Megjegyzi, hogy a felhívásra óriási volt az érdeklődés. A pályázati anyag viszont 

nem fedte teljesen a közbeszerzés anyagát az esővíztározóval kapcsolatban, így arra a 

döntésre jutottak, hogy a közbeszerzést határidőn belül visszavonják és új közbeszerzést írnak 

ki új műszaki tartalommal, ami megfelel a pályázati anyagnak. A pályázatot április 30-ig le 

kell zárni. 

 

Sulyok Tibor a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottság a 

javaslatot megtárgyalta és a határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolja a 

testületnek. 

 

Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 10-10 igen szavazattal az alábbi 

határozatokat fogadta el: 

117/2016.(IX.21.) Öh. sz. 

Határozat 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bátonyterenye, 

„Gyürky-Solymossy Kastély rekonstrukciója – kivitelezés” elnevezésű közbeszerzési eljárásra 

vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:  

 

1. A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a Közbeszerzésekről szókló 2015. évi CXLIII. tv. 

53. §-a alapján a „Gyürky-Solymossy Kastély rekonstrukciója – kivitelezés” elnevezésű 

közbeszerzési eljárástól visszalép, az ajánlattételi felhívást és összefoglaló tájékoztatást 

visszavonja. 
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2. A Képviselő-testület meghatalmazza dr. Gurbi Mariannát, hogy érintetteket tájékoztassa 

az ajánlatételi felhívás visszavonására. 

 

    Határidő:   azonnal 

    Felelős: Nagy-Majdon József polgármester 

 dr. Lengyel Tamás jegyző 

 Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető 

 

 

118/2016.(IX.21.) Öh. sz. 

Határozat 

 
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bátonyterenye, 

„Gyürky-Solymossy Kastély építési beruházás” elnevezésű közbeszerzési eljárásra vonatkozó 

előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:  

 

1. A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a Bátonyterenye Város Önkormányzata 

közbeszerzési szabályzata alapján a „Gyürky-Solymossy Kastély – építési beruházás” 

elnevezésű közbeszerzési eljárást megindítja.  

 

2. Az eljárás becsült értéke: A kivitelezés szolgáltatás megrendelés becsült értéket bruttó 

253.159.780,- Ft, azaz nettó 199.338.409,- Ft. 

 

3. A közbeszerzés az ajánlatkérő már eljárásával nem számítandó egybe.  

 

4.  Az eljárás becsült értékére tekintettel az eljárást a Kbt. 113. § alapján a nemzeti 

eljárásrendben lefolytatott hirdetmény és tárgyalás nélküli eljárás szabályai szerint 

kerül lefolytatásra. 

 

6.  A benyújtott ajánlatok elbírálására és értékelésére bírálóbizottságot hoz létre, amelynek 

tagjai: 

 Kovács Krisztián – (bizottsági elnök, pénzügyi szakértelem) 

 dr. Gurbi Marianna – (közbeszerzési és jogi szakértelem) 

 Zsemberi Judit – (beszerzés tárgya szerinti szakértelem) 

 

7.  Képviselő testület felhatalmazza dr. Gurbi Mariannát, hogy a Kbt. 113.§ (1) szerinti 

összefoglaló tájékoztatást a Közbeszerzési Hatóság részére megküldje. 

 

8.        Képviselő testület az előterjesztett ajánlattételi felhívást és közbeszerzési 

dokumentumokat változtatás nélkül elfogadja. 

 

9.  Képviselő testület meghatalmazza a Közbeszerzési Bírálóbizottságot az értékelési 

szempontok valamint az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt 

igazolási mód kidolgozására és elfogadására beleértve az ehhez kapcsolódó 

közbeszerzési dokumentumok megszerkesztését. 

 

10.  Képviselő testület felhatalmazza a Közbeszerzési Bírálóbizottságot, hogy az ajánlattételi 

felhívást és a közbeszerzési dokumentumokat szükség esetén módosítsa. 
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11.  Az eljárást megindító felhívást az előző pont szerinti érdeklődők részére valamint az 

alábbi gazdasági szereplők részére kell megküldeni: 

 
 Név Székhely 

1. STETTIN-HUNGARIA Magas- és Mélyépítoipari Kft.  9400 Sopron, Somfalvi u. l4. 

2. Munitor Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1118 Budapest, Budaörsi út 31. C. ép. 1. em. 

3. KANÁSZ ÉPÍTO Kft.  2162 Őrbottyán, Kossuth utca 42. 

4. DIRECTEAM Biztonságtechnikai és Automatizálási Kft.  1238 Budapest, Liszt utca 23. 

 

 

    Határidő:   azonnal 

    Felelős: Nagy-Majdon József polgármester 

 dr. Lengyel Tamás jegyző 

 Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető 
 

 

9. JAVASLAT AZ INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 

MÓDOSÍTÁSÁRA 

ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER 

 
Sulyok Tibor a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottság a 

javaslatot megtárgyalta és a határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolja a 

testületnek. Viszont a zöldterületek rehabilitációja kapcsán a bizottság két fő közterület 

felügyelő munkába állítását tartaná fontosnak, mert némely porta előtti terület kívánnivalót 

hagy maga után. Ennek megfelelően javasolják, hogy ez rendelet úton is kerüljön mielőbb 

szabályozásra. 

 

Nagy-Majdon József polgármester utal arra, hogy a pályázatok beadásánál meg kell felelni 

az Integrált Városfejlesztési Stratégiában szereplő céloknak. Az ITS nagyon alapos anyag, 

viszont a készítők nem vették figyelembe, hogy az egyes településrészeket ne nyilvánítsák 

külön akcióterületeknek. A Zöld város pályázatnál csupán egy akcióterületre lehet pályázni. 

Így az a módosítási javaslat, hogy az egész város egy akcióterületet képezzen. A közterület 

felügyelők visszahozatala folyamatban van, aminek nem a büntetés az elsődleges célja. 

Tervbe van véve a közterület, a köztisztasági, a parkolási és az ebrendelet felülvizsgálata. 

Nem lehet mindent a közmunkásokra bízni, egyenlőre keresik a két fő személyét és a 

foglalkoztatásukhoz szükséges forrást. Elkövethetnek mindent a város tisztasága érdekében, 

de ha az emberek gondolkodásában nem lesz változás, addig minden hiába. Ne csak az igény 

legyen meg a szépre, de tegyenek is az emberek a város rendezettségéért.  

 

Molnár Ferenc a szociális tűzifa juttatást is a porta rendezettségéhez kötné. Ne a 

közmunkásokra várjanak, ne ők takarítsanak mások után. 

 

Rákos Szabolcs alpolgármester szerint könnyebb a városban élőkkel közösen fenntartani a 

rendet. Utal arra, hogy Mórahalmon az átvonuló migránsok által okozott felfordulás 

rendezéséhez mekkora erőket kellett mozgósítani. Felháborítónak tartja, hogy azok, akik a 

népszavazástól való távolmaradásra buzdítanak, ugyanezt akarják a településre is behozni. 

Hangsúlyozza, hogy iskolát épít Irakban a magyar állam, illetve Szíriában kórházat 

finanszíroz, ezzel is segíti a magyar állam az üldözött embereket. 
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Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot 

fogadta el: 

119/2016.(IX.21.) Öh. sz. 

Határozat 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Integrált 

Településfejlesztési Stratégia módosítását és az alábbi határozatot hozta: 

 

A Képviselő-testület egyetért az Integrált Településfejlesztési Stratégia előterjesztés szerinti 

módosításával és elfogadja azt. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy-Majdon József polgármester 

 
 

Nagy-Majdon József polgármester a következő napirendi pont megtárgyalására zárt ülést 

rendel el, a testület nyilvános ülését 16 óra 23 perckor berekeszti. 

 

A Képviselő-testület ülése ezt követően zárt ülés keretei között folytatódik, melyről külön 

jegyzőkönyv készül. 

 
 

 

k.m.f. 

 

 

 

 

Nagy-Majdon József     dr. Lengyel Tamás 

polgármester                jegyző 
 

 

 


