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Készült Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 11-én
megtartott rendkívüli üléséről.
Jelen vannak: 10 fő települési képviselő, jelenléti ív alapján
Dr. Lengyel Tamás jegyző
Rákos Szabolcs alpolgármester
Kiss László aljegyző
Polgármesteri Hivatal osztályvezetői
Dr. Barta-B. Judit jogi referens
Boros Ferenc, Gubán Zoltán ügyvezetők
Mátyus-Lengyel Violetta jegyzőkönyvvezető
Nagy-Majdon József polgármester köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület megválasztott 12 tagjából 10 fő jelen van –
Gembiczki Ferenc és Bognár Ferenc képviselők távolmaradásukat előzetesen jelezték, a
Képviselő-testület határozatképes, a rendkívüli ülést 10 óra 10 perckor megnyitja.
Javasolja, hogy az ülésen a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalja meg a testület.
Felhívja a figyelmet arra, hogy a 2. napirendi pont megtárgyalására az önkormányzat üzleti
érdekeire tekintettel zárt ülést javasol.
A Képviselő-testület a napirendre és annak tárgyalási módjára tett javaslatot 10 igen
szavazattal az alábbiak szerint elfogadta:
Nyilvános ülés keretében:
1. Javaslat a Nógrád Megyei Váci Mihály Gimnázium épületének energetikai fejlesztését
célzó építési beruházás kivitelezőjének kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárást
megindító felhívás elfogadására
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester

Zárt ülés keretében:
2. Javaslat a Bátonyterenyei BÁVÜ Városüzemeltetési Nonprofit Kft-vel a Gyula-aknai
hulladéklerakó területére vonatkozó hatályos szerződések felbontására és az egységes
környezethasználati engedély alanyának megváltoztatására
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA
1. JAVASLAT A NÓGRÁD MEGYEI VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉPÜLETÉNEK
ENERGETIKAI FEJLESZTÉSÉT CÉLZÓ ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS KIVITELEZŐJÉNEK
KIVÁLASZTÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ
FELHÍVÁS ELFOGADÁSÁRA
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER
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Nagy-Majdon József polgármester jelzi, hogy a kiküldött anyaghoz képest az ajánlattételi
felhívás 1. oldalán a közbeszerzés mennyisége résznél változott a homlokzati hőszigetelés
mennyisége, illetve kiegészült az alábbiak szerint:
-2577 m2 10 cm vtg. EPS homlokzati hőszigetelés készítése
-106 m2 10 cm vtg. XPS lábazati hőszigetelés készítése
-614 m2 homlokzati nyílászáró cseréje.
Hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta
el:
61/2015.(VI.11.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Nógrád Megyei
Váci Mihály Gimnázium épületének energetikai fejlesztését célzó építési beruházás
kivitelezőjének kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárást megindító felhívást és az
alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület a Nógrád Megyei Váci Mihály Gimnázium 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
Nagy-Majdon József polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a következő napirendi
pont megtárgyalására zárt ülést rendel el, a nyilvános ülést 10 óra 14 perckor bezárja.
Ezt követően a testület ülése zárt ülés keretei között folytatódik, melyről külön jegyzőkönyv
készül.
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