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Bátonyterenye Város Önkormányzata 
                  Képviselő-testülete  
 

16/2015.(IX.09.) Önk. sz. 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 9-én 
megtartott üléséről. 
 
Jelen vannak:   8 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 
  Dr. Lengyelné Imreh Erika járási hivatalvezető 
  Győriné Új Mária könyvvizsgáló 
  Biri Gyula RNÖ elnök 
  Mátyus-Lengyel Violetta szervezési ügyintéző, jegyzőkönyvvezető 
  Meghívottak, érdeklődők 
 

Nagy-Majdon József polgármester köszönti a megjelenteket.  
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület megválasztott 12 tagjából 8 fő jelen van – Czikora 
Györgyné, Gagyi Róbert, Cseresznyés István és Sulyok Tibor képviselők távolmaradásukat 
előzetesen jelezték, a Képviselő-testület határozatképes, az ülést 10 óra 17 perckor megnyitja.  
 
Javasolja, hogy az ülésen a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalja meg a testület 
azzal a kiegészítéssel, hogy a zárt ülést követően, az Egyebek napirendi pont előtt 14. 
napirendi pontként javasolja napirendre venni a 2015. évi közbeszerzési terv módosításáról, 
valamint a Fáy András Szakképző Iskola és Kollégium épületének energetikai fejlesztését 
célzó építési beruházás kivitelezőjének kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárást 
megindító felhívás elfogadásáról szóló javaslatot. Ugyanakkor javaslatot tesz a meghívóban 5. 
napirendi pontként szereplő, a Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének 1. 
módosításáról szóló javaslat napirendről történő levételére, a jövő héten tartandó rendkívüli 
ülésre történő elnapolására. 
 
A Képviselő-testület a napirendre tett javaslatot 8 igen szavazattal az alábbiak szerint 
elfogadta: 
 

Nyilvános ülés keretében:  
 

1. Tájékoztató Bátonyterenye munkaerő-piaci helyzetéről 
 Előterjesztő: Kecskés János Bátonyterenyei Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályvezető  

 
2. Tájékoztató a 2015/16-os nevelési év személyi és tárgyi feltételeiről 

 Előterjesztő: Tóthné Kállói Mária óvodavezető 
 

3. Javaslat a lakások és helyiségek bérletéről szóló 7/2011. (III.31.) önkormányzati 
rendelet módosításra 
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester 
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4. Javaslat a gyermekvédelmi alapellátások igénybevételéről és a fizetendő térítési díjról 
szóló 8/2012. (III.29) önkormányzati rendelet módosítására 

      Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester 
 

5. Előterjesztés a Bátonyterenyei Vagyonkezelő és Foglalkoztatási Nkft alapító 
okiratának módosítására, pótbefizetéssel kapcsolatos döntés meghozatala 
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester 
 

6. Előterjesztés a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 25/2011. (XII.01.) 
önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester 
 

7. Tájékoztató a helyi adóztatással kapcsolatos feladatok 2015. I. félévi végrehajtásáról 
            Előterjesztő:  dr. Lengyel Tamás jegyző 
 

8. Javaslat intézményi alapító okiratok módosítására 
            Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester 

       
9. Beszámoló a 2014. évben átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
      Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester 

            Molnár Ferenc Humánszolgáltatási Bizottság elnöke 
                                  Sulyok Tibor Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 
 

10. Előterjesztés a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás által 
megvalósításra kerülő, a „Kelet-nógrádi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése 
eszközbeszerzésekkel” című KEOP-1.1.1/C/13-2013-0013 számú pályázatához az 
Önkormányzat 35/2015.(III.27.) Öh. sz. határozatában biztosított önerő mértékének 
módosítására 
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester 

 
11. Javaslat a Bátonyterenyei Városi  Közművelődési Központ és Könyvtár igazgatójának 

megbízására 
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester 

 
Zárt ülés keretében:  
 

12. Javaslat rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmet elutasító 
határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálására 
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester 

 
13. Javaslat települési támogatás megállapítása iránti kérelmet elutasító határozat ellen                
     benyújtott  fellebbezés elbírálására 

 Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester 
 

Nyilvános ülés keretében:  
 

14. Javaslat a 2015. évi közbeszerzési terv módosítására, valamint a Fáy András 
Szakképző Iskola és Kollégium épületének energetikai fejlesztését célzó építési 
beruházás kivitelezőjének kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárást megindító 
felhívás elfogadására 
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester 

 
Egyebek 
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Várszegi István a napirend tárgyalása előtti hozzászólásában kikéri, hogy a polgármester 
holdudvarába jelenleg és anno tartozó emberek által művelt dolgok ilyen mértékben 
rányomják a bélyegüket a város életére. Rendet kellene most már tenni a városban, ne legyen 
az, hogy emberek másokat minősítenek, bemocskolnak, másoknak rossz hírét terjesztik. A 
városban állandóan folyik a fúrás, a méregkeverés, sárdobálás olyan emberek által, akik 
kilépnek az MSZP-ből, belépnek a FIDESZ-be, majd mennek tovább a JOBBIK-ba. A 
hétköznapi embereknek teljesen elegük van abból, ami az un. politikai elitben meg a szürke 
állományban zajlik. Nem lehet, hogy a városban 2019-ig választási kampány folyjon. Így nem 
lehet normálisan élni és dolgozni a városban, mert az embereket listázzák, besúgózzák. Egy 
szervezet vezetőjeként nem csapódik senkihez, nem csinál koalíciót senkivel. Undorítónak 
találja azt a dolgot, ami megy a városban 
 
Nagy-Majdon József polgármester nem igazán érti, hogy Várszegi István miről beszél. Az 
elmúlt időszakban kaptak hideget-meleget, név nélküli szórólapokon. Kéri, hogy nevesítse a 
dolgokat. Senki háta mögött nem dolgoznak. Tudomása szerint a baloldal megy szembe a 
FIDESZ-szel akár a JOBBIK-kal is összefogva. 
 
Várszegi István hangsúlyozza, hogy az MSZP nem hajlandó lepaktálni sem a FIDESZ-szel, 
sem a JOBBIK-kal, sem a Civil Fórummal, sem a Lokálpatrióta Társasággal. Nem hajlandóak 
részt venni semmiféle mocskolódásban részt venni a városban. 
 
Nagy-Majdon József polgármester nem érti a célzást, hiszen nem az ő érdekük a politikai 
hangulatgerjesztés. Vannak viszont olyan sértett emberek, akik a lelküket is eladják azért, 
hogy revansot vegyenek. Vannak színjátszók, kaméleonok. Kapott egy nyílt levelet a 
lokálpatriótáktól, ezért hangsúlyozza, hogy az önkormányzat a Lokálpatrióták Társaságával, 
mint egyesülettel, semmilyen módon nem kíván együttműködni, a köztük lévő értékes 
emberekkel – Kövesi Tiboron kívül, akit nem tart értékes embernek – mindenkivel hajlandóak 
személy szerint együttműködni bizonyos témák szintjén Bátonyterenye gazdagodása 
érdekében. De az olyan színjátszókkal, mint Kövesi Tibor nem hajlandó együttműködni és 
mindaddig amíg ő vezeti az egyesületet, addig az egyesülettel sem hajlandó együttműködni. 
Tudja, hogy mit működött a hátuk mögött, holott a jelen pillanatig FIDESZ tag. A 
lokálpatrióták már nem civil, hanem helyi politikai szervezet, akikkel a helyi FIDESZ tagság 
nem kíván együttműködni. A JOBBIK-kal sem kívánnak, mert nem vállalható az a politika 
amit visznek. De az MSZP-vel sem, mert nem tud azzal azonosulni, hogy bebújnak más 
szervezetek mögé és nem adják nevüket a dolgokhoz. Jó lenne, ha a kádáristák nevüket adnák 
a szórólapokhoz. Várszegi István ne neki címezze ezt a történetet, hanem nézzen szét a saját 
holdudvarában és rakjanak rendet. Sok energiát vesz el az, hogy védekezni kell a támadások 
ellen.  
 
Várszegi István úgy látja, hogy a helyi politikát nem az eszmék határozzák meg, hanem csak 
az érdekek. Itt sértődött emberek háborúja folyik, ami rányomta a bélyegét a politikára. Ő a 
békéről beszélt és nem hajlandó belemenni abba, ami a városban zajlik. Elfogadja, hogy 
2019-ig a FIDESZ vezeti a várost, de addig ne a fúrásról és az egymás bemocskolásáról 
szóljon az élet a városban. Ne azt figyeljék, hogy ki kivel beszél, kapják az emberek a 
névtelen leveleket. Nincs koalíció senkivel a városban. Meglátása szerint ő és a szervezete 
mindig tisztességesen nyilvánított véleményt a városban. Ami most zajlik a városban, az már 
a munka rovására megy. 
 
Molnár Ferenc nem érti, hogy Várszegi István mindezt miért ide, a testület elé címezte. Ők 
sem kívánnak együtt dolgozni senkivel, aki nem a város érdekeit képviseli. Egy 
sajtótájékoztató keretében is el lehetett volna mindezt mondani. A mocskolódásnak, a 
névtelen leveleknek semmi helye nincs a városban. 
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A napirendi pontok tárgyalását megelőzően Nagy-Majdon József polgármester felhívja a 
képviselők figyelmét arra, hogy az ülés előtt kiosztásra kerültek a 2015. június 24. és 
szeptember 8. közötti időszak fontosabb eseményeiről, közérdekű tárgyalásairól szóló 
polgármesteri, illetve alpolgármesteri tájékoztatók. 
 
A tájékoztatókkal kapcsolatosan kérdés, észrevétel, vélemény nem hangzott el, a testület a 
tájékoztatókban foglaltakat tudomásul vette. 
 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 
 

1. TÁJÉKOZTATÓ BÁTONYTERENYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉRŐL 
 ELŐTERJESZTŐ: KECSKÉS JÁNOS BÁTONYTERENYEI JÁRÁSI HIVATAL 
FOGLALKOZTATÁSI OSZTÁLYVEZETŐ  

 
Nagy-Majdon József polgármester a testület nevében köszönti Kecskés János osztályvezetőt, 
aki a napirendi pont előterjesztőjeként részt vesz a napirendi pont tárgyalásán. 
 
Kecskés János kiegészítésként elmondja, hogy a 2015-ös év hátralévő időszakára újabb 
források állnak rendelkezésre a hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás terén. Ehhez kéri a 
képviselők segítségét, hogy dolgozzanak ki közös célokat. A foglakoztatást helyettesítő 
támogatás átkerült a járási hivatalokhoz, így a polgármesteri hivataloknak kisebb a rátekintési 
lehetősége, így kissé lazulhat a kapcsolat a város vezetése és a szorult helyzetben lévő 
emberek között. 
 
Nagy-Majdon József polgármester szerint nyilvánvaló, hogy az eddig pályázott létszámot ők 
sem tudják teljes mértékben feltölteni az idénymunkáknak és az építőipar beindulásának 
köszönhetően. Sokan kérik, hogy szüneteltessék a munkaviszonyukat és fizetetlen 
szabadságra mennek. Érződik az is, hogy a helyi gazdaságban is elindult valami, több cég 
toboroz embereket. A cél az, hogy hosszabb távon csökkentsék a közmunkások számát a 
városban és szigorítják az ellenőrzéseket a minőségi munkavégzés érdekében. Nem jó az 
üzenete annak, ha a lakosok álló közmunkásokat látnak. Megköszöni Kecskés János és a 
Munkaügyi Központ támogató hozzáállását. 
 
Molnár Ferenc a Humánszolgáltatási Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottság a tájékoztatót 
megtárgyalta és az abban foglaltak elfogadását javasolja a testületnek. 
A bizottságban felmerült, hogy ősz végén, a tél folyamán milyen képzések indulnak, mert 
rengeteg a képzetlen ember a közmunkában. A képzettek, szakmunkások pedig elmennek, 
ami veszélyezteti a célok megvalósítását. A létszámot sem tudták feltölteni, a munkafolyamat 
akadozik emiatt. Valódi minőségi hosszabb távú képzésekre van szükség. 
 
Kecskés János válaszában elmondja, hogy két irányba mozdultak el. Volt az önkormányzatok 
felé egy igényfelmérés, ennek összesítése most történik, ez kerül továbbításra a 
Belügyminisztérium felé. Adott képzési listából választhattak az önkormányzatok, hogy a 
közmunkához legyen szakemberük. Ugyanakkor ők is készítettek egy képzési javaslatot. A 
képzések időtartamának minimumát és maximumát az országos képzési jegyzék tartalmazza. 
A képző határozza meg ennek figyelembevételével az ő képzésének időtartamát. A képzések 
óraszáma megnövekedett, várhatóan nagyobb lesz a szakmai képzés. Bíznak benne, hogy 
jobban képzett szakemberek kerülnek majd ki. A Munkaügyi Központ a képzéseket 
finanszírozza, illetve visszajelzéseket tud adni, azt hogy mennyire hatékony egy képzés, 
mennyire jók a kikerülő szakemberek, azt nem tudják minősíteni.  
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Ezért visszajelzéseket várnak az önkormányzatoktól és a munkáltatóktól. A gépkocsi-vezetői 
képzésnél gondot jelent, hogy az orvosi alkalmassági vizsga költségeit a jelentkezőknek kell 
állni, amit nem tudnak vállalni. Az autóvezető képzések nem intenzív képzés, keresetpótló 
juttatásban a résztvevők nem részesülnek. 
 
Molnár Ferenc utal arra, hogy a munkára kiközvetített egyes emberek viselkedési 
problémával és munkaundorral küzdenek. Ezekkel az emberekkel a közmunkában nem tudnak 
mit kezdeni, hátráltatják a munkát, bomlasztó hatásúak, több fegyelmivel és figyelmeztetéssel 
kikerülnek a közmunkából. Viszont néhány hét, hónap múlva ezek az emberek ismét 
visszakerülnek a rendszerbe. Hogyan lehetne ezeket az embereket kikerülni a rendszerben, 
hogyan van erre mód. A gépkocsivezetői képzések akár a délutáni órákban is lehetnének a 
közmunkás műszakot követően. 
 
Kecskés János elmondja, hogy a gépkocsi-vezető képzésnél az elméleti oktatáson túl a 
gyakorlati képzések szétszórtan vannak. Az elméleti órát lehet tömbösíteni csak. 
Igénybevétele csak a foglalkoztató rugalmassága alapján, vagy szabadság kivételével 
lehetséges. 
A problémás közfoglalkoztatottak esetén azoknál, akiket a közfoglalkoztató azonnali hatállyal 
kizár a közfoglalkoztatásból, majd ez után ő bejelentkezik a Munkaügyi Központba, akkor ezt 
követően rögtön kapnak egy határozatot, mely szerint ők egy évre kizárásra kerülnek a 
közfoglalkoztatásból. Ahhoz, hogy ők tudják, hogy kiket zárnak ki a közfoglalkoztatók, még 
nem teljesen kész a jogszabály, mert az igazolólap még ezt nem tartalmazza. Viszont van egy 
visszajelzés a közfoglalkoztatási elszámolásokon, hogy kik azok, akiknek a jogviszonya 
azonnali hatállyal került megszüntetésre. Az új jogszabály már lehetőséget ad arra, hogy 
kizárják ezeket az embereket egy éves időtartamra a közfoglalkoztatásból, de eddig erre nem 
volt lehetőség. Nem is tudták, hogy kiket küldtek el azonnali hatállyal. Nincs 20 ember akiről 
tudják, hogy azonnali hatállyal szüntették meg a közfoglalkoztatási jogviszonyukat, viszont 
ezen emberek 80%-át maga a foglalkoztató kérte vissza. 
 
Gembiczki Ferenc felhívja a figyelmet arra, hogy a szakképzési törvény változása lehetővé 
teszi, hogy iskolarendszerben a második szakképesítés megszerzése is ingyenes. Ebbe a 
rendszerbe a közfoglalkoztatottak is be tudnak kapcsolódni akár egy esti rendszerű képzés 
keretében. A képzések 2-3 évesek. Helyben vagy Salgótarjánban is sok képzés került 
meghirdetésre, a tanulók diákigazolványt is kapnak a kedvezményes utazáshoz. A képzés 
ingyenes, korhatár nélkül lehet jelentkezni. A szervezésnél figyelembe vették a helyi cégek 
igényeit is. 
 
Molnár Ferenc megjegyzi, hogy problémás közfoglalkoztatottat biztos, hogy nem kértek 
vissza munkáltatóként.  
 
Várszegi István kérdése, hogy hogyan ítéli meg az osztályvezető a magas elvándorlást. Úgy 
véli, hogy a foglalkoztatás igen rossz adatait immár évek óta nagyon szépen tálalják. 
 
Nagy-Majdon József polgármester megjegyzi, hogy a KSH adatai alapján a megyében a 
szocialisták által vezetett városokban sokkal magasabb a munkanélküliségi átlag. 
Megköszöni a precíz tájékoztatást Kecskés Jánosnak. 
 
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot 
fogadta el: 
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87/2015.(IX.09.) Öh. sz. 
Határozat 

 
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bátonyterenye 
munkaerő-piaci helyzetéről szóló tájékoztatót és az abban foglaltakat tudomásul vette. 
 

       Határidő: azonnal 
       Felelős:  Nagy-Majdon József polgármester  

 
 

2. TÁJÉKOZTATÓ A 2015/16-OS NEVELÉSI ÉV SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI 
FELTÉTELEIRŐL 
 ELŐTERJESZTŐ: TÓTHNÉ KÁLLÓI MÁRIA ÓVODAVEZETŐ 

 
Nagy-Majdon József polgármester a testület nevében köszönti Tóthné Kállói Mária 
óvodavezetőt, aki a napirendi pont előterjesztőjeként részt vesz a napirendi pont tárgyalásán. 
 
Molnár Ferenc a Humánszolgáltatási Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottság a tájékoztatót 
megtárgyalta és az abban foglaltak elfogadását javasolja a testületnek. Megjegyzi, hogy 
látszik a tájékoztatóból, hogy a gyereklétszám fogy a településen. 
 
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot 
fogadta el: 

88/2015.(IX.09.) Öh. sz. 
Határozat 

 
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2015/16-os nevelési 
év személyi és tárgyi feltételeiről szóló tájékoztatót és az abban foglaltakat tudomásul vette. 
 

       Határidő: azonnal 
       Felelős:  Nagy-Majdon József polgármester  

 
 

3. JAVASLAT A LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRŐL SZÓLÓ 7/2011. (III.31.) 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSRA 
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER 

  
Bognár Ferenc a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tagja, Gembiczki Ferenc az 
Ügyrendi Bizottság elnöke és Molnár Ferenc a Humánszolgáltatási Bizottság elnöke jelzi, 
hogy a bizottságok a javaslatot megtárgyalták és a rendelet-tervezetben foglaltak elfogadását 
javasolják a testületnek. 

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

alkotta: 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
9/2015. (IX.10.) 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
a lakások és helyiségek bérletéről szóló  

7/2011.(III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

           (A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 



 8 

4. JAVASLAT A GYERMEKVÉDELMI ALAPELLÁTÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRŐL ÉS A 
FIZETENDŐ TÉRÍTÉSI DÍJRÓL SZÓLÓ 8/2012. (III.29) ÖNKORMÁNYZATI 
RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA 

      ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER 
 
Gembiczki Ferenc az Ügyrendi Bizottság és Molnár Ferenc a Humánszolgáltatási Bizottság 
elnöke jelzi, hogy a bizottságok a javaslatot megtárgyalták és a rendelet-tervezetben foglaltak 
elfogadását javasolják a testületnek. 
 
Várszegi István megjegyzi, hogy a szolgáltató váltást követően a munkahelyén szembesült 
azzal, hogy nagy kintlévőségek vannak. Kérdése a pénzügyi osztályvezetőhöz, hogy 2013-14-
ben mekkora összegű tartozás lett felhalmozva az étkeztetésben. Milyen intézkedések 
történtek, ki kezeli ezt? Vannak, akiknek több tízezres, százezres tatozásuk van. 
 
Nagy-Majdon József polgármester elmondja, hogy az óvodákban a tartozás ellenére sincs 
lehetőség az étkeztetés megszakítására, viszont az iskolákban a pedagógusnak kellene azokat 
a gyerekeket nem elvinni étkezésre, akik után nincs rendezve a díj. Viszont a gyerekek ne 
étkezzenek a szülők hanyagsága miatt. Az év lezárását követően a Pénzügyi Osztály elkezdi a 
behajtásokat. A felszólítások már kimentek.  
 
Kovács Krisztián osztályvezető az óvodák tekintetében göngyölített adatot tud mondani 
2011-től hiszen 2013-ig a kistérség kezelte a kintlévőségeket, mely szám szerint 3,8 millió, az 
iskoláknál 2,4 millió forint a kintlévőség. A feladatot megállapodás alapján a kistérség 
munkaszervezete látja el, a behajtási tevékenység abban merült ki, hogy a számlaegyenlegek 
ki lettek küldve, illetve a felszólító leveleket minden hátralékos részére eljuttatták. 
 
Várszegi István nem érti, hogy mi történt a behajtással, hiszen ez az összeg nem kevés idő 
alatt halmozódott fel. Ki a felelős és ki kezeli a dolgot, ki nem végzi rendesen a feladatát? 
Természetes, hogy egyen a gyerek, de ez nem elfogadható azokkal szemben, akik rendesen 
fizetnek. 
 
Nagy-Majdon József polgármester megjegyzi, hogy ezek a tartozások nem fognak elévülni, 
mint történt az a lakások esetében. Az étkezési feladatokat az elmúlt évben vette át az 
önkormányzat a kistérségtől. A tartozások behajtása meg fog történni. 
Bízik abban, hogy a gyerekek elégedettek lesznek az új szolgáltató tevékenységével. 
Minőségi és mennyiségi problémákat viszont kéri jelezni az önkormányzat felé. 

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

alkotta: 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
10/2015. (IX.10.) 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
a  gyermekvédelmi alapellátások igénybevételéről és a fizetendő térítési díjról szóló  

8/2012. (III.29) önkormányzati rendelet módosítására 
 

           (A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
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5. ELŐTERJESZTÉS A BÁTONYTERENYEI VAGYONKEZELŐ ÉS 
FOGLALKOZTATÁSI NKFT ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA, 
PÓTBEFIZETÉSSEL KAPCSOLATOS DÖNTÉS MEGHOZATALA 
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER 
 

Nagy-Majdon József polgármester a testület nevében köszönti Gubán Zoltán ügyvezetőt, aki 
részt vesz a napirendi pont tárgyalásán. 
 
Bognár Ferenc a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tagja és Várszegi István a 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottságok a javaslatot megtárgyalták és a 
határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolják a testületnek. 
 
Várszegi István arra vár választ az ügyvezetőtől, hogy az összeg miből tevődik össze. 
 
Gubán Zoltán ügyvezető elmondja, hogy az összeg tételesen kimutatásra került a 2014. évi 
beszámoló tárgyalásakor. Az akkor képződött veszteség utólagos finanszírozásáról kell most 
döntenie a testületnek. 
 
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal az Alapító Okirat 
módosításáról az alábbi határozatot fogadta el: 

 
89/2015.(IX.09.) Öh. sz. 

Határozat 
 
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bátonyterenyei 
Vagyonkezelő és Foglalkoztatási Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítására vonatkozó 
javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 

Képviselő-testület a Bátonyterenyei Vagyonkezelő és Foglalkoztatási Nonprofit Kft. Alapító 
Okiratának pótbefizetéssel kapcsolatos módosítására vonatkozó javaslattal egyetért, a 
módosítás figyelembevételével elkészített egységes szerkezetű Alapító Okiratot - a határozat 
mellékletét képező tartalommal - elfogadja. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Bátonyterenyei Vagyonkezelő és 
Foglalkoztatási Nonprofit Kft. Alapító Okirata módosítására vonatkozó Alapítói Határozat és 
az egységes szerkezetű Alapítói Okirat aláírására. 

3. A Képviselő-testület felkéri Gubán Zoltán ügyvezetőt a szükséges társaságjogi intézkedések 
megtételére. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester 
              Gubán Zoltán ügyvezető 

 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal a pótbefizetéssel kapcsolatban az alábbi határozatot 
fogadta el: 
 
 
 
 



 10 

90/2015.(IX.09.) Öh. sz. 
Határozat 

 
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bátonyterenyei 
Vagyonkezelő és Foglalkoztatási Nonprofit Kft. részére pótbefizetés teljesítésére vonatkozó 
javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 

1. A Képviselő-testület a Bátonyterenyei Vagyonkezelő és Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 2014. 
évi  működési vesztesége 31.000.000 Ft pótbefizetéssel történő rendezésére vonatkozó 
javaslattal egyetért, azt elfogadja. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 31.000.000 Ft összegű 
pótbefizetésnek a Bátonyterenyei Vagyonkezelő és Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 
bankszámlájára történő átutalása iránt 2015. szeptember 30. napjáig intézkedjen. A 
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pótbefizetés átutalására vonatkozó 
megállapodás megkötésére. 

3. A pótbefizetés összegét a Társaság a lekötött tartalékba köteles helyezni. A veszteség 
pótlásához nem szükséges pótbefizetés összegét a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:183. § (5) 
bekezdésében foglalt rendelkezés figyelembevételével Bátonyterenye Város Önkormányzata 
részére banki átutalással vissza kell fizetni. 

4. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a Városi Önkormányzat 2015. évi 
költségvetése következő módosításakor a pótbefizetés összegét a költségvetésbe építse be. 

Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester 
    Gubán Zoltán ügyvezető 
 
 

6. ELŐTERJESZTÉS A MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL SZÓLÓ 
25/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA 
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER 

  
Nagy-Majdon József polgármester elmondja, hogy ígéretüknek megfelelően a kommunális 
adót eltörlik 2016-tól. Nem igaz, hogy az önkormányzatnak nincs szüksége erre a bevételre, 
vagy a kormányzati segítségre. Sokan igazságtalannak tartották ezt az adónemet, hiszen 
mindenhová egységesen van kivetve. Ugyanakkor gondolkodnak új, de igazságosabb adónem 
kivetésében a költségvetés egyensúlya érdekében. Megjegyzi, hogy a tegnapi napon volt egy 
koccanásos balesetük, melynek során a Skoda eleje és hátulja megsérült. Nem ők voltak a 
hibásak, erről rendőrségi jegyzőkönyv is készült. 
 
Várszegi István a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottság a javaslatot 
megtárgyalta és a rendelet-tervezetben foglaltak elfogadását javasolja a testületnek. 
 
Gembiczki Ferenc az Ügyrendi Bizottság elnöke jelzi, hogy mivel a hétfői ülésen nem volt 
még kész az előterjesztés, így a bizottság levette napirendjéről. 

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

alkotta: 
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Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
11/2015. (IX.10.) 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
 

           (A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
 
 

7. TÁJÉKOZTATÓ A HELYI ADÓZTATÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATOK 2015. I. 
FÉLÉVI VÉGREHAJTÁSÁRÓL 

            ELŐTERJESZTŐ:  DR. LENGYEL TAMÁS JEGYZŐ 
 
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 8 igen szavazattal az alábbi határozatot 
fogadta el: 

91/2015.(IX.09.) Öh. sz. 
Határozat 

 
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a helyi adóztatással 
kapcsolatos feladatok 2015. I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót és azt elfogadja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester 

 
 

8. JAVASLAT INTÉZMÉNYI ALAPÍTÓ OKIRATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
            ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER 
       
Molnár Ferenc a Humánszolgáltatási Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottság a javaslatot 
megtárgyalta és a határozati javaslatokban foglaltak elfogadását javasolja a testületnek. 
 
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület határozati javaslatonként külön-külön, 
minden határozati javaslatnál 8 igen szavazattal az alábbi határozatokat fogadta el: 
 

92/2015.(IX.09.) Öh. sz. 
Határozat 

 
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bátonyterenyei 
Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztést, és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
A Képviselő-testület a Bátonyterenyei Egészségügyi Szolgálat  
 
a.) alapító okiratának módosítását az 1. melléklet szerint, 
b.) alapító okiratának egységes szerkezetét a 2. melléklet szerint elfogadja. 
 

Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester 

  dr. Lengyel Tamás jegyző 
  Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető  
  Szoó Katalin intézményvezető 
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93/2015.(IX.09.) Öh. sz. 
Határozat 

 
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bátonyterenyei 
Városi Bölcsőde alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztést, és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
A Képviselő-testület a Bátonyterenyei Városi Bölcsőde 
 
a.) alapító okiratának módosítását az 1. melléklet szerint, 
b.) alapító okiratának egységes szerkezetét a 2. melléklet szerint elfogadja. 

Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester 

  dr. Lengyel Tamás jegyző 
  Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető  
  Kovácsné Mihok Lenke intézményvezető 

 
 

94/2015.(IX.09.) Öh. sz. 
Határozat 

 
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bátonyterenyei 
Városi Közművelődési Központ és Könyvtár alapító okiratának módosításáról szóló 
előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 
A Képviselő-testület a Bátonyterenyei Városi Közművelődési Központ és Könyvtár 
 
a.) alapító okiratának módosítását az 1. melléklet szerint, 
b.) alapító okiratának egységes szerkezetét a 2. melléklet szerint elfogadja. 
 

Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester 

  dr. Lengyel Tamás jegyző 
  Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető  
  Szabó Zsuzsanna mb. intézményvezető 

 
 

95/2015.(IX.09.) Öh. sz. 
Határozat 

 
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bátonyterenyei 
Városi Óvoda alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 
A Képviselő-testület a Bátonyterenyei Városi Óvoda  
 
a.) alapító okiratának módosítását az 1. melléklet szerint, 
b.) alapító okiratának egységes szerkezetét a 2. melléklet szerint elfogadja. 
 

Határidő: értelemszerűen 
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Felelős: Nagy-Majdon József polgármester 
  dr. Lengyel Tamás jegyző 
  Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető  
  Tóthné Kállói Mária intézményvezető 

 
 

96/2015.(IX.09.) Öh. sz. 
Határozat 

 
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bátonyterenyei 
Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztést, és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
A Képviselő-testület a Bátonyterenyei Polgármesteri Hivatal  
a.) alapító okiratának módosítását az 1. melléklet szerint, 
b.) alapító okiratának egységes szerkezetét a 2. melléklet szerint elfogadja. 
 

Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester 

  dr. Lengyel Tamás jegyző 
  Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető  

 
 
9. BESZÁMOLÓ A 2014. ÉVBEN ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT 

DÖNTÉSEKRŐL 
      ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER 

                 MOLNÁR FERENC HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI BIZOTTSÁG ELNÖKE 
                                             SULYOK TIBOR GAZDASÁGI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG  
       ELNÖKE 
 
Bognár Ferenc a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tagja és Molnár Ferenc a 
Humánszolgáltatási Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottságok a beszámolót megtárgyalták és 
a határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolják a testületnek. 
 
Várszegi István arra vár választ, hogy mi történik azzal az önkormányzat által támogatott 
sportegyesülettel (Építők Kézilabda Klub Bátonyterenye), amely a megállapodásban 
foglaltakat nem tartja be. Ilyen klub nincs Bátonyterenyén és nem is csinált itt semmit. Nem 
adtak be elszámolást, kéri, hogy ezt a pénzt szerezzék vissza annak érdekében, hogy a civil 
szervezetek komolyan vegyék az önkormányzatot. 
 
Nagy-Majdon József polgármester elmondja, hogy mivel a megállapodásban foglaltakból 
semmi sem került végrehajtásra, így a kiutalt támogatás összege behajtásra fog kerülni. Ez 
volt az egyetlen olyan egyesület, mely visszaélt az önkormányzat jóhiszeműségével, hogy 
élettel töltsék meg a sportcsarnokot. Egyébként az MSZP párton belül is lerendezhette volna 
ezt az ügyet. 
 
Várszegi István kéri a polgármestert, hogy ne lásson minden mögött MSZP-t. Reméli, hogy a 
jegyző garanciát vállal arra, hogy a kiutalt összeg behajtásra kerül. Ebben az esetben 
megszavazza a határozati javaslatban foglaltakat. 
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Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot 
fogadta el: 

97/2015.(IX.09.) Öh. sz. 
Határozat 

 
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Képviselő-testület 
Humánszolgáltatási Bizottsága, a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága, valamint a 
polgármester átruházott hatáskörben 2014. évben hozott döntéseiről szóló beszámolót és azt 
elfogadja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester 

 
 

10. ELŐTERJESZTÉS A KELET-NÓGRÁD TÉRSÉGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI 
TÁRSULÁS ÁLTAL MEGVALÓSÍTÁSRA KERÜLŐ, A „KELET-NÓGRÁDI 
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER FEJLESZTÉSE 
ESZKÖZBESZERZÉSEKKEL” CÍMŰ KEOP-1.1.1/C/13-2013-0013 SZÁMÚ 
PÁLYÁZATÁHOZ AZ ÖNKORMÁNYZAT 35/2015.(III.27.) ÖH. SZ. 
HATÁROZATÁBAN BIZTOSÍTOTT ÖNERŐ MÉRTÉKÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA 
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER 

 
Hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 

98/2015.(IX.09.) Öh. sz. 
Határozat 

 
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Kelet-Nógrád 
Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás által megvalósításra kerülő, a „Kelet-nógrádi 
hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel” című  KEOP-1.1.1/C/13-
2013-0013 számú  pályázatához a 35/2015.(III.27.) Öh.sz. határozatában biztosított önerő 
mértékének módosításáról szóló előterjesztést   és az alábbi határozatot hozta: 
 
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kelet-Nógrád Térségi 
Hulladékgazdálkodási Társulás  KEOP-1.1.1/C/13-2013-0013 számú a” Kelet-nógrádi  
hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel” című pályázathoz 
kapcsolódó kivitelezési munkák megvalósításának megnövelt önerő fedezetéhez a 2015. évi 
költségvetésében  26.196 Ft többlet önerőt biztosít és egyben felhatalmazza a polgármestert a 
többletönerő átadásáról szóló megállapodás módosítás aláírására. 
 
 Határidő: azonnal 
 Felelős:    Nagy-Majdon József polgármester 
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11. JAVASLAT A BÁTONYTERENYEI VÁROSI KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS 
KÖNYVTÁR IGAZGATÓJÁNAK MEGBÍZÁSÁRA 
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER 

 
Molnár Ferenc a Humánszolgáltatási 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 8 igen szavazattal az alábbi határozatot 
fogadta el: 

99/2015.(IX.09.) Öh. sz. 
Határozat 

 
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bátonyterenyei 
Városi Közművelődési Központ és Könyvtár igazgatójának magasabb vezetői beosztásáról 
szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. A Képviselő-testület Pékné Fejes-Marsinszki Ágnes magasabb vezetői megbízásáról 
történő lemondását  2015. szeptember  1-jével  elfogadja.  
 

Határidő: értelemszerűen 
Felelős:  Nagy-Majdon József polgármester 
               megbízott intézményvezető 

 
2. A Képviselő-testület  2015.  szeptember 1-jétől,  az új intézményvezető pályázati úton 

történő kinevezéséig az intézmény igazgatói feladatainak ellátásával - 
művelődésszervező munkaköre  ellátása mellett - Szabó Zsuzsannát bízza meg. 

      Illetményét az alábbiakban határozza meg: 
 

 alapilletménye:                                                                                     161 608 Ft 
 Kjt. alapján további szakképesítésért  
          járó illetménynövekedés:                             12 929 Ft 
 magasabb vezetői pótléka:                                                                    45 000 Ft 

   Összesen:                                                                                                         219 537 Ft 
             

            Határidő: értelemszerűen 
 Felelős:  Nagy-Majdon József polgármester 
              Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető 

 
3. A Képviselő-testület az intézmény igazgatói feladatainak ellátására a melléklet szerint 

nyilvános pályázatot ír ki, melyet a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal 
Közszolgálati Állásportálján megjelentet.  
 
       Határidő: 2015. szeptember 30. 
       Felelős: Nagy-Majdon József polgármester 
                     dr. Lengyel Tamás jegyző 

 
 

Nagy-Majdon József polgármester a következő napirendi pontok megtárgyalására zárt ülést 
rendel el. A nyilvános ülést 12 óra 02 perckor berekeszti. 
 
A testület ülése a továbbiakban zárt ülés keretei között folytatódik, melyről külön jegyzőkönyv 
készül.  
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A zárt ülést követően a testület ülése nyilvános keretek között folytatódik. A Képviselő-testület 
tagjai 8 fővel vannak jelen az ülésen. 
 
Nagy-Majdon József polgármester a nyilvános ülést 12 óra 06 perctől a meghívó szerinti 
napirendi pontok tárgyalásával folytatja. 
 
 

12. JAVASLAT A 2015. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSÁRA, VALAMINT A 
FÁY ANDRÁS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ÉPÜLETÉNEK 
ENERGETIKAI FEJLESZTÉSÉT CÉLZÓ ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS KIVITELEZŐJÉNEK 
KIVÁLASZTÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ 
FELHÍVÁS ELFOGADÁSÁRA 
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER 

 
Nagy-Majdon József polgármester ismerteti, hogy a KEOP pályázaton 3 városi intézmény 
nyert. A Fáy esetében tévesen jelent meg a fenntartó a kormányhatározatban, melyet a héten 
módosítottak. Ezért hangsúlyozza, hogy a határidők nagyon szűkösek, napokon múlik, hogy 
teljesíthetőek-e. Egy meghívásos pályázatról van szó, melyet már előkészítettek. 
 
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot 
fogadta el: 

102/2015.(IX.09.) Öh. sz. 
Határozat 

 
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2015. évi 
közbeszerzési terv módosítására, valamint a Fáy András Szakképző Iskola és Kollégium 
épületének energetikai fejlesztését célzó építési beruházás kivitelezőjének kiválasztására 
vonatkozó közbeszerzési eljárást megindító felhívás elfogadására vonatkozó javaslatot és az 
alábbi határozatot hozta: 
 
1) A Képviselő-testület a 37/2015.(III.27.) Öh. sz. határozattal elfogadott 2015. évi 
közbeszerzési terv „III. Építési beruházás” pontját az alábbi 3. ponttal egészíti ki: 
 

 Időbeli ütemezés 

  A 
közbeszerzés 

tárgya és 
mennyisége 

 Irányadó 
eljárásrend, 

eljárás 
típus  

A közbe-
szerzés 
becsült 
értéke            
(nettó) 
Ft-ban 

A közbeszerzés 
  lebonyolítója 

 az eljárás 
megindításának, 

illetve a 
közbeszerzés 

megvalósításának 
tervezett időpontja 

 szerződés 
teljesítésének 

várható időpontja 
vagy a szerződés 

időtartama 

Megjegyzés, 
egyéb 

információ 

III. Építési 
beruházás  

3. A Fáy 
András 
Szakképző 
Iskola és 
Kollégium 
épületének 
energetikai 
fejlesztése 

Kbt. 122. § 
(7) bekezdés 

a) pontja 
alapján, 
nemzeti 

eljárásrend 
szerinti 

hirdetmény 
nélküli 

tárgyalásos 
eljárás 

max.150 
millió Ft 

 

 
Külső 

közbeszerzési 
tanácsadó 

 

 
2015.III. 
negyedév 

 

 
 
 
 
 

2015. III. 
negyedév 
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2) A Képviselő-testület hozzájárul az 1) pontban körülírt közbeszerzési eljárások 
előkészítésének megindításához.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester 

 dr. Lengyel Tamás jegyző 
 
 
3) A Képviselő - testület a Fáy András Szakképző Iskola és Kollégium épületének energetikai 
fejlesztését célzó építési beruházás kivitelezőjének kiválasztására vonatkozó közbeszerzési 
eljárást megindító felhívást elfogadja. 
 
A Képviselő - testület megbízza a polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárást a hatályos 
közbeszerzési törvény és a kapcsolódó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően folytassák 
le. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester 

dr. Lengyel Tamás jegyző 
 
4) A Képviselő - testület az 3) 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 

 
5) A Képviselő - testület az 3) pontban foglalt közbeszerzési eljárás lefolytatása során 
felhatalmazza a polgármestert, hogy az eljárás lefolytatása során a közbenső (a benyújtott 
ajánlatok érvényességére, így a tárgyalásra való felkérésre vonatkozó) döntést meghozza. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester 

dr. Lengyel Tamás jegyző 
 
 

EGYEBEK 
 

 
Nagy-Majdon József polgármester ismerteti a közelgő Városnap rendezvény programját, 
egyben meghívja a képviselőket. 
 
Dr. Lengyel Tamás jegyző felhívja a figyelmet, hogy e hónap végéig kell a szociális tűzifa 
igényt bejelenteni. A hivatal részéről szükségesnek tartják, hogy ebtartási rendelet kerüljön 
megalkotásra, olyan amely végrehajtható és van szankciója. Két irányba lehet elmenni: 
meghatározzák a tartható egyedszámot egy ingatlanon. Viszont a Kúriának van ezzel 
ellentétes döntése. A másik lehetőség az ebrendészeti hozzájárulás bevezetése bizonyos 
egyedszám felett. Az összeg max 8 ezer forint lehet ebenként. Kéri ennek megvitatását. 
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Vannak települések amelyek a Kúriai állásfoglalással ellentétben meghatározták a tartható 
egyedszámot, ami ellen a Kormányhivatalok nem emeltek kifogást. 
 
Várszegi István tapasztalata szerint nem a normális kutyatartókkal van probléma, hanem a 
szabadon kóboroltatókkal. Nem menne szembe egy Kúriai állásfoglalással. Társasházban akár 
dönthetnek úgy is, hogy ott nem tartható kutya. 
 
Kiss László aljegyző hozzáteszi, hogy a korábbi ebtartási rendelet is tartalmazott 
létszámhatárt, de emiatt az Alkotmánybíróság döntését követően módosítania kellett a 
testületnek. 
 
Dr. Lengyel Tamás jegyző elmondja, hogy nagyon sok pénzt fizetnek a kóbor ebek 
befogásáért, egyedenként 30 ezer forintot, viszont a szolgáltató VGÜ az erre irányuló 
szerződést fel is mondta a múlt héten. Van olyan hely a városban, ahol 20 kutyát tartanak és 
ez olyan hangzavart okoz, ami élhetetlenné teszi a környéket, a hatóság viszont tehetetlen. 
 
Molnár Ferenc szerint a macskákra is kellene hozni intézkedést. 
 
Nagy-Majdon József polgármester szerint különbséget kell tenni a lakótelepi lakások és a 
kertes családi házak között. Létszám tekintetében a kettőnél húzná meg a határt, efelett 
kellene az ebrendészeti hozzájárulást megfizetni. 
Adók tekintetében kéri a képviselőket, hogy nézzenek szét, hogy milyen egyéb bevételi 
forrást találnának a kivezetésre kerülő kommunális adó helyett. Kell egy igazságosabb módon 
bevételt termelő adót kivetni a költségvetés egyensúlya és a városi funkciók megtartása 
érdekében. A városnak önálló lábra kell állnia. 
 
Letovai Zoltán alpolgármester tájékoztatja a testületet, hogy a településen fellépő jelentős 
vadkár miatt belterületen fognak vadkár elhárító vadászatot folytatni. Erről ki lesz értesítve a 
lakosság is. 
 
Dr. Lengyel Tamás jegyző hozzáteszi, hogy az engedély december 31-ig szól napnyugtától 
napkeltéig. A Kisterenye és Maconka közti szakaszt, a lakótelep környékét, a vasúton túli 
nádas területet az ipari park felé, Kisterenyén a Zrínyi, Bástya és Arany János utak feletti 
területet. 
 
Várszegi István megerősíti, hogy a vaddisznók a Zrínyi úton sétálnak. Megköszöni az 
iskolakezdéshez nyújtott segítséget. Mikor lesz elszállítva a sok hulladék, mert ott rohad szét. 
A lakótelepen kéri a fűzfák nyírását, mert az esős időben nagyon rossz ott elmenni. Ki tudja 
felkapcsolni a Lidl felé lévő lámpákat, ott igen nagy a forgalom, a lámpák nem égnek. Az 
iskolában a gyerekek tanulóideje kitolódik, ezért kéri, hogy nézzék át a helyijárati 
menetrendet és igazítsák azt a tanulóidő befejezéséhez. A tanárok összeírták e változtatandó 
járatokat a szülők és az iskolavezetés is lépéseket sürget ez ügyben. 
 
Nagy-Majdon József polgármester az ülésről távozott, annak vezetését Letovai Zoltán 
alpolgármesternek adja át. A testület létszáma 7 főre csökkent. 
 
Király Attila elmondja, hogy a levélkihordók is jelezték, hogy Kisterenyén vannak utcák, 
ahová nem mernek kimenni, mert a kutyák az úton vannak és megtámadják őket. A 
rendeletben a felelős ebtartók kerüljenek megkülönböztetésre a felelőtlenektől. 
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Molnár Ferenc szerint a fűzfát ki kellene vágni. A Zagyva parton kritikus a szeméthelyzet, 
konténert kellene kitenni. A Nyárjas úti konténerhez pedig teherautó számra hordják a 
szemetet. Akár kamerát is ki lehetne oda helyezni. A helyijáratok menetrendjét egyeztetni 
kellene az érintetteknek, vannak olyan járatok is, amelyekre nincs szükség. A közvilágítás 
felülvizsgálatát kezdeményezi, jelentkezők lennének Városőrségre is, akik akár a 
kutyasétáltatókat, vagy az illegális szemétlerakókat is figyelemmel kísérhetnék. Meg kell 
oldani a Nyárjasban a hiányzó ivóvízellátást. Az ebtartásnál két kutyában húzná meg a határt. 
 
Letovai Zoltán alpolgármester szerint az illegális hulladéklerakók úgy lennének 
megszüntethetők, ha ezeken a helyeken konténert tennének ki és ha kell, akár napi szinten 
ürítenék őket. Igaz ez pénzbe kerülne a városnak, de még mindig olcsóbb, mint az illegális 
helyek felszámolása. 
 
Macska Tamás kérdése, hogy mi lesz a sorsa a műfűves pálya mellé helyezett 
napkollektoroknak. Az esőzések alkalmával ismét gondok lesznek a garázssoron. A 
Rózsavölgyi Márk és Molnár Sándor utca környékén katasztrofális a parkolás, erre megoldást 
kell keresni. Javasolja, hogy alakítsanak ki parkolót a régi hobbikertek területén. 
 
Letovai Zoltán alpolgármester elmondja, hogy a napkollektorok ideiglenes jelleggel kerültek 
oda, végleges helyük az oda tervezett garázs, öltöző épületének tetején lesz. 
 
Kerekes László elmondja, hogy a rekultiváció teljes bevezetése október végéig várható, az 
egyik garázssori utat megigazíttatták, a másikat a közmunkaprogramban tervezik rendbe 
tenni. Ugyanakkor pályáztak is az út rendbetételére. 
 
Király Attila kéri, hogy a Kodály úton lévő közkutat az utca végére telepítsék át. 
 
Letovai Zoltán alpolgármester a napirendi pontok megtárgyalását követően a testület ülését 
12 óra 58 perckor bezárja. 

k.m.f. 
 

 
 
 

Nagy-Majdon József     dr. Lengyel Tamás 
polgármester                jegyző 

 


