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Bátonyterenye Város Önkormányzata 

                  Képviselő-testülete  

 

5/2019.(IV.18.) Önk. sz. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. április 18-án 

megtartott rendkívüli üléséről. 

 

Jelen vannak:   11 fő települési képviselő, jelenléti ív alapján  

  Dr. Sal Klára aljegyző 

  Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 

  Mátyus-Lengyel Violetta szervezési ügyintéző, jegyzőkönyvvezető 

 
 

Nagy-Majdon József polgármester köszönti a megjelenteket.  

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület megválasztott 12 tagjából 8 fő van jelen, Gagyi 

Róbert, Bognár Ferenc, Cseresznyés István és Macska Tamás képviselők távolmaradásukat 

előzetesen jelezték, a Képviselő-testület határozatképes, az ülést 11 óra 12 perckor megnyitja.  

Jelzi, hogy dr. Lengyel Tamás jegyző betegség miatt nem tud részt venni a mai testületi 

ülésen, helyettesítéséről dr., Sal Klára aljegyző gondoskodik. 

Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a mai ülésen a meghívóban szereplő napirendi 

javaslatot tárgyalja meg. 

 

A Képviselő-testület a napirendre tett javaslatot 8 igen szavazattal az alábbiak szerint 

elfogadta: 

 

1. Javaslat a Városi Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervének 1.sz. módosítására 

      Előterjesztő: dr. Lengyel Tamás jegyző 

 

2. Javaslat a „Bátonyterenye – Napsugár bölcsőde külső munkák”  című közbeszerzési 

eljárás megindítására 

Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester 

 

3. Javaslat „Önkormányzati, belterületi utak felújítása” című beszerzési eljárás 

jóváhagyására 

Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester 

 

4. Javaslat a Bátonyterenyei Bartók Béla Térségi Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola intézményvezetői beosztására beérkezett pályázat véleményezésére 

Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester 

 

5. Javaslat a Nógrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatói munkakörére 

beérkezett pályázat véleményezésére 

Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester 
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 

 

1. JAVASLAT A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVÉNEK 

1.SZ. MÓDOSÍTÁSÁRA 

      ELŐTERJESZTŐ: DR. LENGYEL TAMÁS JEGYZŐ 
 

Várszegi István a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottság nem volt 

határozatképes. 

 

Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot 

fogadta el: 

24/2019.(IV.18.) Öh. sz. 

Határozat 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi 

Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervének 1.sz. módosítására vonatkozó javaslatot és az 

alábbi határozatot hozta: 

 

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervét az alábbi 8. ponttal 

egészíti ki, egyidejűleg azt a határozat mellékletét képező egységes szerkezetbe foglalt 

tartalommal elfogadja. 

 
 

 Ajánlatkérő 

neve 

Kapcsolódó 

támogatási 

kérelem 

száma 

Eljárás 

elnevezése 

Rezsim Eljárás 

fajtája 

Becsült 

érték 

Eljárás 

megindításá-

nak tervezett 

dátuma 

Támogatói 

döntés 

rendelke-

zésre áll 

8 Bátonyterenye 

Város 

Önkormányzata 

 

- 

 

 

Bátonyterenye- 

Napsugár 

Bölcsőde 

udvar és 

kerítés külső 

építési munkák 

nemzeti 115. § 

szerinti 

nyílt 

eljárás 

43.000.000 

Ft 

2019. április 

 

 

- 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy-Majdon József polgármester 

 

 

2. JAVASLAT A „BÁTONYTERENYE – NAPSUGÁR BÖLCSŐDE KÜLSŐ 

MUNKÁK”  CÍMŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁRA 

ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER 
 

Nagy-Majdon József polgármester jelzi, hogy jogszabályi követelmények miatt pluszmunka 

igény merült fel a bölcsőde felújítása során. 

 

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

volt határozatképes. 

 

Czikora Györgyné jelzi, hogy örül a felújításnak, de a probléma gyökerét abban látja, hogy 

hosszú időn keresztül semmi nem történt, most viszont sokkal több felújítást és pénzt igényel. 
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Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot 

fogadta el: 

25/2019.(IV.18.) Öh. sz. 

Határozat 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Bátonyterenye – 

Napsugár bölcsőde külső munkák”  című közbeszerzési eljárás megindítására tett javaslatot 

és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy „Bátonyterenye – Napsugár bölcsőde külső 

munkák”  című közbeszerzési eljárást megindítja. 

 

2. Az eljárás becsült értékére tekintettel az eljárás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 

CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.) Harmadik Rész, 115. § (1)-(4) bekezdése alapján 

nemzeti eljárás rendben, hirdetmény és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás, 

szabályai szerint kerül lebonyolításra. 

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a közbeszerzési eljárás lebonyolításával 

megbízott szervezetet, hogy az ajánlattételi felhívást az előterjesztésben ismertetett 

cégek részére küldje meg. 

 

4.  A benyújtott ajánlatok elbírálására és értékelésére bíráló bizottságot hoz létre, 

amelynek tagjai: 

 Kovács Krisztián (bizottsági elnök, pénzügyi szakértelem) 

 Szabó Balázs (közbeszerzési szakértelem) 

 Domonkos Sándor (műszaki szakértelem) 

 dr. Sal Klára (jogi szakértelem) 

 

5.  A Képviselő-testület felhatalmazza Szabó Balázs közbeszerzési szaktanácsadót, 

hogy az összefoglaló tájékoztatást a Közbeszerzési Hatóság részére megküldje. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Nagy-Majdon József polgármester  

  Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető  

  Szabó Balázs felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó  

 

 

3. JAVASLAT „ÖNKORMÁNYZATI, BELTERÜLETI UTAK FELÚJÍTÁSA” CÍMŰ 

BESZERZÉSI ELJÁRÁS JÓVÁHAGYÁSÁRA 

ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER 
 

Sulyok Tibor a Gazdasági és Városfejlesztési és Várszegi István a Pénzügyi Ellenőrző 

Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottságok a javaslatról beszéltek és örülnek annak, hogy ez a 

néhány, igen rossz állapotú utca felújításra kerül. Szeretnék, ha a jövőben többre is lenne 

lehetőség. Viszont nagy szükség lenne a nem önkormányzati utak rendbetételére is. 

 

Nagy-Majdon József polgármester jelzi, hogy ebben az évben az önkormányzat nem ad be 

pályázatot útfelújításra, hanem a kisterenyei gyermekorvosi rendelőt és védőnői szolgálatot 

teszik rendbe pályázati forrásból. 
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Király Attila jelzi, hogy elírás van az anyagban egy bekezdésen belül szerepel a Végvári és a 

Szőlő út. 

 

Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot 

fogadta el: 

26/2019.(IV.18.) Öh. sz. 

Határozat 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Az Önkormányzati 

belterületi utak felújítása” című beszerzési eljárás jóváhagyásáról szóló javaslatot és az 

alábbi határozatot hozta: 

 

1. A Képviselő-testület egyetért az előterjesztésben foglalt útfelújítási munkák 

elvégzésére a beszerzési eljárás megindításával.  

 

2. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az ajánlattételi felhívás az előterjesztésben 

ismertetett cégek részére kerüljön megküldésre. 

 

     3.  A Képviselő-testület felhatalmazza Nagy-Majdon József polgármestert 

 

- a beszerzési eljárás lebonyolításához szükséges előkészületek elvégzésére, 

- a beszerzési eljárás lebonyolítására, 

- a legkedvezőbb ajánlatot adó vállalkozóval a szerződés megkötésére. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős:  Nagy-Majdon József polgármester 

 

 

 

4. JAVASLAT A BÁTONYTERENYEI BARTÓK BÉLA TÉRSÉGI ÁLTALÁNOS 

ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐI 

BEOSZTÁSÁRA BEÉRKEZETT PÁLYÁZAT VÉLEMÉNYEZÉSÉRE 

ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER 
 

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

megtárgyalta a határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolja a testületnek.  

 

Nagy-Majdon József polgármester megjegyzi, hogy a pályázatot benyújtó intézményvezető 

kezében jelenleg is jó kezekben vannak az intézmények, ezért támogatja a pályázatot. 

 

Várszegi István úgy véli, hogy pedagógusi munkája révén igen szoros kapcsolatban áll az 

intézményvezetővel és szerinte pont egy ilyen határozott személyiség szükségeltetik az 

intézmény élére. 

 

Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot 

fogadta el: 
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27/2019.(IV.18.) Öh. sz. 

Határozat 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bátonyterenyei 

Bartók Béla Térségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői 

beosztására beérkezett pályázat véleményezéséről szóló előterjesztést, és a mellékletben 

megfogalmazott véleményt jóváhagyja. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az Önkormányzat Képviselő-testülete által 

alkotott vélemény aláírására és továbbítására. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:    Nagy-Majdon József polgármester 

 

 

5. JAVASLAT A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT FŐIGAZGATÓI 

MUNKAKÖRÉRE BEÉRKEZETT PÁLYÁZAT VÉLEMÉNYEZÉSÉRE 

ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER 
 

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

megtárgyalta a határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolja a testületnek.  

 

Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot 

fogadta el: 

28/2019.(IV.18.) Öh. sz. 

Határozat 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Nógrád Megyei 

Pedagógiai Szakszolgálat főigazgató beosztás ellátására beérkezett pályázat 

véleményezéséről szóló előterjesztést, és a mellékletben megfogalmazott véleményt 

jóváhagyja. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az Önkormányzat Képviselő-testülete által 

alkotott vélemény aláírására és továbbítására. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:    Nagy-Majdon József polgármester 

 

Nagy-Majdon József polgármester további napirendi pont hiányában a testület ülését 11 óra 

27 perckor bezárja. 
 

 

k.m.f. 

 

 

 

Nagy-Majdon József     dr. Sal Klára 

polgármester                aljegyző 

 

 


