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A napirendek tárgyalása előtt Lavajné Dóka Éva polgármester tájékoztatta a képviselő-
testületet , hogy a Magyarok Világszövetsége Nógrád Megyei Szervezete is csatlakozott a 
Benes-dekrétumok sérthetetlenségéről szóló Szlovák Nemzeti Tanács (2007. évi 1487 számú) 
határozata ellen 2008. április 19-ére meghirdetett tiltakozási naphoz.  
Ennek keretében a Magyarok Világszövetsége Nógrád Megyei szervezete 2008. április 19-én 
10-11 óra között rokonszenvtüntetést, tiltakozó gyűlést és támogató aláírásgyűjtést tartott a 
városháza előtti téren. 
A rendezvény végén petíciót nyújtottak át és felkérték a polgármester asszonyt, hogy a 
petíciót – amelyet az Európai Unió Parlamentjének fognak átnyújtani – hivatalosan ismertesse 
a képviselő-testülettel. 
 
A képviselő-testület első napirendként a szociális ellátások szabályozásáról szóló 
12/2004.(IV.30.) számú rendelet módosítását tárgyalta.  
A rendeletmódosítás lényege, hogy a helyi lakásfenntartási támogatás megállapításánál a 
természetbeni juttatások köre bővült, így: a helyi lakásfenntartási támogatás természetbeni 
ellátásként vízdíj, lakbér, társasházi közös költség, szemétszállítási díj, önkormányzati 
lakáscélú kölcsön, csatornarákötéshez kapcsolódó hitel törlesztő részletének megfizetéséhez 
nyújtható. Az adósságcsökkentési támogatásnál változásként jelentkezik, hogy nem minősül 
adósságnak az éves elszámolás kapcsán keletkezett közüzemi díjtartozás. Módosítást fogadott 
el a testület az adósságkezelés eljárási szabályaira nézve is:  az adósságkezelés időtartama 
maximum tizennyolc hónap, amely egy alkalommal hat hónappal meghosszabbítható, 
amennyiben az adós szociális körülménye jövedelmi helyzete önhibáján kívül negatívan 
változik. Az adósságkezelés időtartamának meghosszabbítása az ügyfél kérelmére az 
adósságkezelési tanácsadó írásbeli javaslata alapján történhet.  Azon család vagy személy, aki 
adósságkezelési szolgáltatásban részesült és az adott adósságtípus teljes összege 
kiegyenlítésre került a szolgáltató felé, ugyanazon adósságtípusra vonatkozóan 
adósságkezelési szolgáltatásban a kiegyenlítést követő 12 hónapon belül ismételten nem 
részesülhet. 
A rendszeres szociális segélyre való jogosultság megállapításánál az a szankció került 
beépítésre, hogy amennyiben az aktív korú nem foglalkoztatott személy a jogosultság 
megállapítása, illetve felülvizsgálata során az önkormányzattal illetve a Kistérségi Szociális 
Központtal nem működik együtt, úgy számára ilyen ellátás nem állapítható meg. 
Módosításra kerültek továbbá a köztemetésre vonatkozó rendelkezések is. 
A képviselő-testület a rendelet módosítását 16 igen szavazattal egybehangzóan fogadta el. 
 
Második napirendként Bátonyterenye Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának 
módosításáról szóló előterjesztést tárgyalta a testület.  
A közbeszerzésekről szóló, többször módosított 2003. évi CXXIX. törvény  ( továbbiakban 
Kbt.) 6.§-a értelmében az ajánlatkérő köteles közbeszerzési eljárásaiban meghatározni az 
eljárás előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, a nevében 
eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek, szervezetek felelősségi körét, az eljárás 
dokumentálásának rendjét.  A testület a 65/2006.(IV.04.) Öh.sz. határozatával fogadta el az 
önkormányzat közbeszerzési szabályzatát. 
A törvény időközbeni módosítása, valamint a közbeszerzési eljárások során szerzett 
gyakorlati tapasztalatok alapján – külső szakértő bevonásával – ismételten felülvizsgálatra 
került a Közbeszerzési Szabályzat, és ennek eredményeként került javaslattétel annak 



módosítására.  
 
A legfontosabb módosítási javaslat az, hogy a Képviselő-testület hatáskör átruházással tegye 
lehetővé, hogy a Kbt-ben meghatározott egyszerű eljárásrendben, a nemzeti értékhatár 50 %-
át (12,5 millió Ft) el nem érő becsült értékű szolgáltatás megrendelések esetén az ajánlatkérő 
nevében a polgármester járhasson el.  
Ennek indoka az, hogy önkormányzatok fejlesztési elképzeléseinek finanszírozása ma már – 
saját erő hiányában – elképzelhetetlen hazai és uniós pályázati lehetőségek kihasználása 
nélkül. Önkormányzatunk az elmúlt időszakban jelentős fejlesztéseket valósított meg 
pályázati forrásokból és e lehetőséggel a jövőben is élni kíván. Egy szakmailag jól 
megalapozott pályázat elkészítése igen bonyolult, sajátos szakmai ismereteket igényel, így 
azok elkészítésére külső szakértőket kell megbízni. Nem egy esetben a pályázathoz csatolni 
kell a projekt tervdokumentációját, megvalósíthatósági tanulmánytervét stb. Ezek viszont 
jelentős költségeket jelentenek, amelyek érvényesítésére a pályázatok során – főleg az uniós 
pályázatok esetén – csak akkor van lehetőség, ha a megbízott közbeszerzési eljárás keretében 
lett kiválasztva. 
A képviselő-testület ülésén a FIDESZ képviselőcsoportja részéről felvetésre került az a 
javaslat, hogy a nemzeti értékhatárt 50 %-át el nem érő becsült értékű szolgáltatás 
megrendelések esetében is maradjon a képviselő-testület hatáskörében a döntés jogosultsága. 
Ezen felvetést a képviselő-testület elutasította. 
A Közbeszerzési Szabályzat módosítását 10 igen és 6 tartózkodás szavazat mellett elfogadta a 
képviselő-testület. 
 
Harmadik napirendként a az önkormányzat kizárólagos és többségi tulajdonú gazdasági 
társaságai vezető tisztségviselőire, valamint felügyelő bizottsági tajgaira vonatkozó 
javadalmazási szabályzat felülvizsgálatáról szóló előterjesztést tárgyalta a testület. 
A napirend vitája során több módosító indítvány is elhangzott és ezek mindegyike elfogadásra 
került. A Szabályzat legfőbb elemei a következők: 

• az ügyvezető személyi alapbére évente legfeljebb egy alkalommal, az üzleti terv 
elfogadásakor a társaságra irányadó átlagkereset fejlesztés mértékének megfelelő 
százalékos mértékkel növelhető, ettől eltérni a társaság tevékenységi körének 
változása esetén, illetve a foglalkoztatotti létszám  legalább 10%-os mértékű 
növekedése esetén lehet, 

• a prémiumfeladatokat évente, az üzleti terv elfogadásával egyidejűleg kell kitűzni, 
értékelése az éves beszámoló elfogadásával egyidejűleg történik, 

• az ügyvezetők prémiuma max. az éves személyi alapbér 50%-a lehet, veszteséges 
gazdálkodás esetén prémium nem fizethető, 

• új elem, hogy nem kerülhet sor prémium kifizetésére abban az esetben, ha a 
társaságnak – az ügyvezető hibájából – lejárt köztartozása (adó, TB, vám, stb.) áll fenn 
az üzleti év végén, illetve ha a vezető ellen a munkavégzéshez kapcsolódó fegyelmi 
eljárás indult, vagy írásbeli figyelmeztetésben részesült, 

• az ügyvezető egyéb juttatásai közül megmaradt a mobil telefon korlátlan használata, 
ugyanakkor a társasági tulajdonú gépkocsi csak hivatalos célra használható, kiküldetés 
esetén az egyéb munkáltatói jogok gyakorlója az engedélyező, 

• változatlanul megmaradt a szabályzatban, hogy az ügyvezető részére az egyéb 
munkáltatói jogok gyakorlója (polgármester) jutalmat állapíthasson meg, évente max. 
2 alkalommal, összesen 2 havi alapbérnek megfelelő összeghatárig, azonban a 
jutalomnak a prémium kitűzésében nem szereplő konkrét feladat teljesítéséhez vagy a 
társaság működését érintő eseményhez kell kapcsolódnia. 



• a felügyelő bizottság javadalmazásánál rögzítésre került, hogy a tiszteletdíjon felül 
egyéb juttatásban nem részesülhetnek. 

 
A szabályzat tervezetet a képviselő-testület 16 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
Negyedik napirendként  a társasházi lakóépületek felújítására 2008. április 01-ig beérkezett 
pályázatok támogatásáról szóló előterjesztést tárgyalta meg a testület. A Városfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság előterjesztésében foglaltak szerint, a képviselő-testület 16 igen 
szavazattal egyhangúlag döntött arról, hogy mely pályázatokat támogatja.  
Ennek megfelelően: 
A Képviselő-testület a társasházi lakóépület felújításának, korszerűsítésének támogatásáról 
szóló többször módosított 13/2004. (IV.30.) számú rendelete alapján 

• a Bátonyterenye, Barátság út 5-6.sz. alatti Társasházközösség részére a társasházi 
épület tetőszigetelésre a bruttó 979.700 Ft összegű beruházás megvalósításához 
489.000 Ft, 

• a Bátonyterenye, Rimay út 18-20. szám alatti Társasházközösség részére a társasház 
épületének tetőfelújítására a bruttó 5.743.162 Ft összegű beruházás megvalósításához 
2.871.581 Ft, 

• a Bátonyterenye, Kossuth út 5. sz. alatti Társasházközösség részére a társasházi épület 
tetőszigetelésre a bruttó 1.608.046 Ft összegű beruházás megvalósításához 803.000 Ft, 

• a Bátonyterenye, Kossuth út 7. sz. alatti Társasházközösség részére a társasházi épület 
tetőszigetelésre a bruttó 1.608.046 Ft összegű beruházás megvalósításához 803.000 Ft 

vissza nem térítendő támogatást biztosít. 
A Képviselő-testület az alábbi társasházi pályázatokat nem támogatja: 

• a Bátonyterenye, Iskola út 2-4-6.sz. alatti Társasházközösség pályázatát, mert a 
tervezett lépcsőházi nyílászáró csere a társasházi lakóépületek felújításának, 
korszerűsítésének támogatásáról szóló 13/2004. (IV.30) sz. rendelet szerint nem 
minősül támogathatónak, 

• a Bátonyterenye, Rimay út 6-8.sz. alatti Társasházközösség pályázatát, mert a 
Társasház a tervezett közműhálózat felújítási munkákkal azonos célra 2007.évben már 
részesült támogatásban és 2008.évtől ezen munkák már nem minősülnek támogatható 
felújítási célnak. 

 
Ötödik napirend a Városi Önkormányzat folyószámlahitel felvétele volt. 
Az önkormányzat 2008. évre tervezett feladatainak végrehajtásához a racionális gazdálkodás 
ellenére sem rendelkezik teljes körű fedezettel. A likviditás érdekében a korábbi 
folyószámlahitel 350 MFt-os keretét 400 MFt-ra  javasolta emelni a polgármester. A 
javaslatot a FIDESZ képviselőcsoportja nem támogatta. Így a képviselő-testület 11 igen és 5 
nem szavazat mellett döntött a 350 MFt összegű folyószámlahitel keret 400 MFt összegre 
történő emeléséről. 
 
Továbbiakban zárt ülés keretében folytatta munkáját a képviselő-testület melynek keretében 
döntött többek között a „Környezetvédelemért” kitüntető díj adományozásáról. 
A döntés értelmében a képviselő-testület a „Környezetvédelemért” kitüntető díjat 2008. évben 
Szeberényi Andrásnak (Bátonyterenye, Bajcsy Zs. út 8.) és a FŰTŐBER 
Horgászegyesületnek adományozta. 
A díj átadására 2008. május 1-jén ünnepélyes keretek között került sor.  
A zárt ülés további részében önkormányzati hatósági ügyekben döntött a testület. 
Hetedik napirendként vagyoni ügyeket tárgyalt a képviselő-testület, így döntött többek között 
önkormányzati tulajdonú építési telek értékesítéséről, önkormányzati földterületek 



értékesítéséről továbbá ingatlan térítésmentes tulajdonba vételéről. A képviselő-testület 
egyhangú (16 igen) szavazással döntött a napirendekről. 
 
Egyebek napirenden belül döntés született az Erkel Ferenc  Általános Iskola  
Intézményegység 1. osztályába felvehető létszámkeret 2 fővel történő megemeléséről. 
Döntés született  a 7., 8., 9. számú választókerület választókerületi alapjának felhasználásáról 
a József Attila lakótelepen található játszótér kerítésének, eszközeinek javítására. 
Végül döntött a testület az ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda 
Társadalmi Szolgáltató Kht. (ESZA Kht.) az Észak-magyarországi Regionális Ifjúsági Tanács 
megbízásából kiírt gyermek és/vagy ifjúsági tematikus táborozási programok támogatásán 
belül a „Biztonságos vakációért tábor 2008” című pályázat benyújtásáról. 
E napirendek vonatkozásában is egyhangú (16 igen) szavazással döntött a testület. 

 
 

 
 


