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Bátonyterenye Város Önkormányzata 
                  Képviselő-testülete  
 

14/2015.(VII.23.) Önk. sz. 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-án 
megtartott rendkívüli üléséről. 
 
Jelen vannak:   9 fő települési képviselő, jelenléti ív alapján  

  Dr. Lengyel Tamás jegyző 
  Rákos Szabolcs alpolgármester 
  Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 
  Dr. Barta-B Judit jogi referens 
  Győriné Új Mária könyvvizsgáló 
  Érdeklődők 
 

Nagy-Majdon József polgármester köszönti a megjelenteket.  
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület megválasztott 12 tagjából 9 fő jelen van – Molnár 
Ferenc képviselő később érkezik, Letovai Zoltán alpolgármester és Cseresznyés István 
képviselő távolmaradásukat előzetesen jelezték, a Képviselő-testület határozatképes, a 
rendkívüli ülést 10 óra 13 perckor megnyitja.  
Javasolja, hogy az ülésen a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalja meg a testület 
oly módon, hogy a 4. napirendi pont (Tájékoztató a 21. sz. főút négysávosítása kapcsán 
érintett önkormányzati ingatlanokra érkezett vételi ajánlatokról) megtárgyalására az 
önkormányzat üzleti érdekeire tekintettel zárt ülést javasol. 
 
A Képviselő-testület a napirendre és annak tárgyalási módjára tett javaslatot 9 igen 
szavazattal az alábbiak szerint elfogadta: 
 
Nyilvános ülés keretében: 
 

1. Előterjesztés a Nógrád Megyei Váci Mihály Gimnázium épületének energetikai 
korszerűsítését célzó építési beruházás kivitelezőjének kiválasztására vonatkozó 
közbeszerzési eljárás eredményhirdetésére  

 Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester 
  
2. Előterjesztés a közoktatási intézmények működtetésével kapcsolatos hozzájárulás 

megállapításáról  
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester 
 

3. Javaslat a Bátonyterenye Ózdi út 53. sz. alatti társasház felújításának támogatására 
Előterjesztő: Sulyok Tibor Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

 
Zárt ülés keretében: 
 

4. Tájékoztató a 21. sz. főút négysávosítása kapcsán érintett önkormányzati ingatlanokra 
érkezett vételi ajánlatokról 
Szóbeli előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester 
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 
 

1. ELŐTERJESZTÉS A NÓGRÁD MEGYEI VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM 
ÉPÜLETÉNEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSÉT CÉLZÓ ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS 
KIVITELEZŐJÉNEK KIVÁLASZTÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS 
EREDMÉNYHIRDETÉSÉRE  

 ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER 
Nagy-Majdon József polgármester jelzi, hogy Benyó Balázs ügyvezető az ülésen egyéb 
elfoglaltság miatt nem tud részt venni. 
 
Várszegi István a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, illetve Sulyok Tibor a Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottságok a javaslatot megtárgyalták és a 
határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolják a testületnek. 
 
Nagy-Majdon József polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a Közbeszerzési törvény 
22.§. (5) bekezdésének előírása szerint a testületi döntéshozatal esetében név szerinti 
szavazást kell alkalmazni. Az SZMSZ 34 §. (3) bekezdése alapján felkéri a jegyzőt a 
névszerinti szavazás lebonyolítására. 
 
(A névszerinti szavazás jegyzőkönyve jelen jegyzőkönyvhöz mellékletként csatolva.) 
 
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület névszerinti szavazással 9 igen szavazattal az 
alábbi határozatot fogadta el: 
 

82/2015.(VII.23.) Öh. sz. 
Határozat 

 
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Váci Mihály 
Gimnázium épületének energetikai fejlesztését célzó építési beruházás közbeszerzési eljárás 
eredményének megállapítására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:  
 

1. A Képviselő-testület a Váci Mihály Gimnázium épületének energetikai fejlesztését 
célzó építési beruházás kivitelezőjének kiválasztására vonatkozó  közbeszerzési 
eljárásban a BÁTONY TÜZÉP Kft. (3070 Bátonyterenye Ózdi út 3/A) pályázatát            
érvényesnek nyilvánítja.  

 
2. A Képviselő-testület a közbeszerzési eljárást eredményesnek minősíti, és annak 

nyerteséül a BÁTONY TÜZÉP Kft-t (3070 Bátonyterenye Ózdi út 3/A)  hirdeti ki 
108.489.201 Ft nettó ajánlati árral.  

 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázati forráson felül a 

kivitelezéssel kapcsolatos önkormányzati önerőt nettó 5 millió Ft értékben a 2015.évi 
költségvetés soron következő módosításába építse be.  
 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződést a BÁTONY 
TÜZÉP Kft-vel megkösse.  

 
 Határidő:  azonnal, illetve szerződéskötéskor 
 Felelős:  Nagy-Majdon József polgármester 
   dr. Lengyel Tamás jegyző  
   Benyó Balázs ügyvezető 

Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető  
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2. ELŐTERJESZTÉS A KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDTETÉSÉVEL 
KAPCSOLATOS HOZZÁJÁRULÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL  
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER 

 
Nagy-Majdon József polgármester tájékoztat arról, hogy az önkormányzatnak 9,1 millió 
forint hozzájárulást kellett fizetnie havi szinten a közoktatási intézmények működtetéséhez. 
Ez most közel 9,4 millióra fog emelkedni. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az 
önkormányzat számára még mindig előnyösebb az oktatási intézmények állam általi 
működtetése, ezért kéri a határozati javaslat elfogadását. 
 
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 9 igen szavazattal az alábbi határozatot 
fogadta el: 

83/2015.(VII.23.) Öh. sz. 
Határozat 

 
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a közoktatási 
intézmények működtetésével kapcsolatos hozzájárulás megállapításáról szóló előterjesztést és 
az alábbi határozatot hozta: 
 

Bátonyterenye Város Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 74.§. (6) bekezdése alapján az önkormányzat rendelkezésre álló saját és átengedett 
bevételek terhére a saját tulajdonban álló – az állami intézményfenntartó központ által 
fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló – ingó és ingatlan vagyon 
állami intézményfenntartó központ általi működéséhez megállapított hozzájárulás 
megfizetését vállalja.  
 

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

 
3. JAVASLAT A BÁTONYTERENYE ÓZDI ÚT 53. SZ. ALATTI TÁRSASHÁZ 

FELÚJÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRA 
ELŐTERJESZTŐ: SULYOK TIBOR GAZDASÁGI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG 
ELNÖKE 

 
Macska Tamás kérdése, hogy a keretből áll-e még rendelkezésre, mivel az ózdi út 55. sz. 
alatti Társasház is szeretne indulni ezen a pályázaton. A pályázat megírása bonyolult, 
lehetséges-e még segítséget igénybe venni Benyó Balázs ügyvezető cégétől. 
 
Nagy-Majdon József polgármester elmondja, hogy az előterjesztésben szereplő 
Társasházban az önkormányzat 5 lakással rendelkezik. Ez a felújítás nincs összefüggésben az 
Otthon melege program energetikai felújításával. Elkezdődött a városban a társasházaknál, 
hogy a homlokzatot felújítják, vannak amelyek energetikai korszerűsítést is terveznek, 
végeznek megfelelő forrás esetén ezzel is javítva a városképet. További társasházaknál is 
igyekeznek segítséget, forrást találni, amennyiben az önkormányzatot megkeresik. 
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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 9 igen szavazattal az alábbi határozatot 
fogadta el: 

84/2015.(VII.23.) Öh. sz. 
Határozat 

 
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bátonyterenye, Ózdi 
út 53.sz. alatti Társasház homlokzat felújításnak támogatására benyújtott pályázat 
elbírálására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 
 
1. A Képviselő-testület az „Otthon Melege” program „Társasházak energia megtakarítást 
eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására” alprogram keretében kiírt 
pályázaton történő részvételről szóló 18/2015. (II.25.) Öh. sz. határozatát hatályon kívül 
helyezi. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester 

 
2. A Képviselő-testület a társasházi lakóépület felújításának, korszerűsítésének támogatásáról 
szóló többször módosított 13/2004. (IV.30.) számú önkormányzati rendelet alapján a 
Bátonyterenye, Ózdi út 53. alatti Társasház részére a rendelet 3. § (1) bekezdés b.) pontban 
foglalt - homlokzat hőszigetelése, felújítása - célra a bruttó 11.134.113 Ft összegű beruházás 
megvalósításához 2.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít a Városi 
Önkormányzat 2015. évi költségvetése „Társasházak külső felújítási alapja” előirányzat 
terhére. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási megállapodás megkötésére. 
 

Határidő: 2015. július 31. – támogatási megállapodás megkötésére 
Felelős:   Nagy-Majdon József polgármester 
                Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető 

 
Nagy-Majdon József polgármester a következő napirendi pont megtárgyalására zárt ülést 
rendel el. A nyilvános ülést 10 óra 23 perckor berekeszti. 
 
A testület ülése a továbbiakban zárt ülés keretei között folytatódik, melyről külön jegyzőkönyv 
készül.  
 

k.m.f. 
 

 
 
 
 

Nagy-Majdon József     dr. Lengyel Tamás 
polgármester                jegyző 

 
 
 


