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Bátonyterenye Város Önkormányzata 
                  Képviselő-testülete  
 

10/2015.(VI.03.) Önk. sz. 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 3-án 
megtartott rendkívüli üléséről. 
 
Jelen vannak:   11 fő települési képviselő, jelenléti ív alapján  

  Dr. Lengyel Tamás jegyző 
  Rákos Szabolcs alpolgármester 
  Kiss László aljegyző  
  Mátyus-Lengyel Violetta jegyzőkönyvvezető 
 

Nagy-Majdon József polgármester köszönti a megjelenteket.  
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület megválasztott 12 tagjából 11 fő jelen van – 
Ceresznyés István képviselő távolmaradását előzetesen jelezte, a Képviselő-testület 
határozatképes, a rendkívüli ülést 10 óra 49 perckor megnyitja.  
Javasolja, hogy az ülésen a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalja meg a testület 
azzal a módosítással, hogy 4. napirendi pontként javasolja felvételre a KÁTA CNC Kft-vel 
kötendő együttműködési megállapodásról szóló javaslatot.  
 
A Képviselő-testület a napirendre tett javaslatot 11 igen szavazattal az alábbiak szerint 
elfogadta: 
 

1. Javaslat a 2015. évi rendkívüli önkormányzati támogatási igény benyújtására 
 Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester 
 
2. Előterjesztés az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” 

című pályázati kiírásra benyújtandó pályázatokról 
 Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester 
 
3. Javaslat a II. János Pál Pápa Katolikus Óvoda és Általános Iskola épületének 

energetikai fejlesztését célzó építési beruházás kivitelezőjének kiválasztására 
vonatkozó  közbeszerzési eljárást megindító felhívás elfogadására 

 Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester 
 

4. Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a KÁTA CNC Kft-vel 
Szóbeli előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester 

 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 
 

1. JAVASLAT A 2015. ÉVI RENDKÍVÜLI ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSI IGÉNY 
BENYÚJTÁSÁRA 

 ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER 
 

Hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 
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57/2015.(VI.03.) Öh. sz. 
Határozat 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2015. évi rendkívüli 
önkormányzati támogatási igény benyújtására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot 
hozta:  
 
 

1. Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete - az önkormányzat 
működőképességének megőrzése érdekében - a Magyarország 2015. évi központi 
költségvetéséről szóló 2014. év C. törvény 3. melléklet III. 4.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 

 
 
2. ELŐTERJESZTÉS AZ „ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁST SZOLGÁLÓ 

FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA” CÍMŰ PÁLYÁZATI KIÍRÁSRA BENYÚJTANDÓ 
PÁLYÁZATOKRÓL 

 ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER 
 

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

58/2015.(VI.03.) Öh. sz. 
Határozat 

 
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az „Önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázati kiírásra benyújtandó 
pályázatokról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
 
Bátonyterenye Város Önkormányzata benyújtja pályázatát az „Önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázatra az alábbi feladatok megvalósítása 
érdekében: 

  
o a Polgármesteri Hivatal mellett (2748/29 hrsz)  tervezett,  építési engedélyezési 

tervvel rendelkező kétszintes épületre megépítésére, 30 millió forint támogatási 
összegre, 

o a Rózsavölgyi Márk útnak (3465 hrsz) az Egészségház és garázssor közti mintegy 
300 méteres szakaszának felújítására 15 millió forint támogatási összegre, 

o az Őzike Tagóvoda (3772 hrsz) épületéhez csatlakozó mintegy 120 m2 
alapterületű, az óvodai testnevelést és a lakossági testmozgást is szolgáló 
tornaszoba kialakítására, 20 millió forint támogatási összegre, 
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és a megjelölt célokhoz kapcsolódóan a kiírás szerint szükséges 6,75 millió forint önrészt az 
önkormányzat 2015. évi költségvetése fejlesztési tartalék előirányzat terhére biztosítja.  
 

Határidő: 2015. június 15. 
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester 
  Kerekes László városüzemeltetési osztályvezető 
  Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető 

 
 
3. JAVASLAT A II. JÁNOS PÁL PÁPA KATOLIKUS ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS 

ISKOLA ÉPÜLETÉNEK ENERGETIKAI FEJLESZTÉSÉT CÉLZÓ ÉPÍTÉSI 
BERUHÁZÁS KIVITELEZŐJÉNEK KIVÁLASZTÁSÁRA VONATKOZÓ  
KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS ELFOGADÁSÁRA 

 ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER 
 
Nagy-Majdon József polgármester jelzi, hogy információik szerint a Váci Mihály 
Gimnázium energetikai felújítása is támogatásban részesült, így hamarosan annak 
közbeszerzéséről is dönteni kell, illetve tárgyalásban vannak a Fáy-val kapcsolatban hasonló 
támogatásról. 
 
Hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 
 

59/2015.(VI.03.) Öh. sz. 
Határozat 

 
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a II. János Pál Pápa 
Katolikus Óvoda és Általános Iskola épületének energetikai fejlesztését célzó építési 
beruházás kivitelezőjének kiválasztására vonatkozó  közbeszerzési eljárást megindító felhívást 
és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. A Képviselő-testület a II. János Pál Pápa Katolikus Óvoda és Általános Iskola 
épületének energetikai fejlesztését célzó építési beruházás kivitelezőjének 
kiválasztására vonatkozó  közbeszerzési eljárást megindító felhívást elfogadja.   
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az ajánlattételi felhívást három, 
megfelelő referenciával rendelkező kivitelező cég részére küldje meg.  
 

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

              
2. A Képviselő-testület az 1. pontban foglalt közbeszerzési eljárás ajánlatainak 

elbírálására háromtagú bíráló bizottságot hoz létre, melynek elnöke Kovács Krisztián 
a Városgazdálkodási Osztály vezetője, tagjai: Kerekes László a Városüzemeltetési 
Osztály vezetője és  dr. Barta-Battaglia Judit jogász. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:  dr. Lengyel Tamás jegyző 
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4. JAVASLAT EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS MEGKÖTÉSÉRE A KÁTA 
CNC KFT-VEL. 
SZÓBELI ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER 

 
Nagy-Majdon József polgármester ismerteti, hogy a napirendi pont részben arról szól, hogy 
Bátonyterenye városa stratégiai együttműködési megállapodást köt egy magyar tulajdonú 
céggel, amely beruházást kíván Bátonyterenyén megvalósítani. Emiatt Bátonyterenye város a 
börtön pályázatot visszavonja. A cég autóipari beszállító, 150-200 főnek biztosítana munkát, 
2018-ra egy tízezer négyzetméteres csarnokot építene. A cég a KÁTA CNC Kft, amely a 
Dutrade csarnokról és a környező területről kezdett tárgyalásokat annak érdekében, hogy a 
gyártást mielőbb el tudja kezdeni. Ezzel kapcsolatban több probléma is felmerült, ezért 
javasolt inkább az az iparterület, ami a börtönpályázatban szerepelt. Emellett felhatalmazást 
kér a testülettől, hogy a börtönpályázatot visszavonhassa. Molnár Ferenc kérdésére 
elmondja, hogy a cégnek a támogatás érdekében nagyon komoly garanciákat kell letennie. 
Bátonyterenyén kedvezőbbek a kondíciók, több támogatást kaphat a cég. Kinőtte a 
telephelyét, plusz megrendelései vannak, ezért keres fejlesztésre alkalmas területet. 
 
Czikora Györgyné megjegyzi, hogy eddig már nagyon sokan bemutatkoztak úgy, hogy nem 
lett belőle semmi. 
 
Nagy-Majdon József polgármester felolvassa a cég beruházási szándékról szóló levelét. 
2014-es cégadat szerint a cég éves nettó árbevétele 7,5 milliárd forint. 
 
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület a határozati javaslat 1. pontját 11 igen, a 2. 
pontját szintén 11 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

60/2015.(VI.03.) Öh. sz. 
Határozat 

 
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „KÁTA CNC” Ipari 
és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő együttműködési megállapodásról 
szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a melléklet szerinti 
együttműködési megállapodást a „KÁTA CNC” Ipari és Kereskedelmi Korlátolt 
Felelősségű Társasággal (2255 Szentlőrinckáta, Dózsa Gy. utca 90.sz., képviseli: 
Csányi János ügyvezető) megkösse. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester 

 
2. Amennyiben az együttműködési megállapodásban foglaltak szerint a „KÁTA CNC” 

Kft. beruházása 2015. júliusában megkezdődik, a Képviselő-testület hatályon kívül 
helyezi a 34/2015.(III.27.) Öh.sz. határozatát és egyben visszavonja a Büntetés-
végrehajtás Országos Parancsnoksága által kiírt felhívására börtön objektum 
létesítése céljára benyújtott pályázatát. 
 

Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester 
              dr. Lengyel Tamás jegyző 
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Nagy-Majdon József polgármester a napirendi pontok megtárgyalását követően a testület 
ülését 11 óra 07 perckor bezárja. 
 
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 
 

Nagy-Majdon József     dr. Lengyel Tamás 
polgármester                jegyző 

 
 
 
 
 
 


