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Bátonyterenye Város Önkormányzata
Képviselő-testülete
17/2015.(IX.15)Önk. sz.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 15én megtartott rendkívüli üléséről.
Jelen vannak: 11 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
Mátyus-Lengyel Violetta szervezési ügyintéző, jegyzőkönyv-vezető
Nagy-Majdon József polgármester köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület megválasztott 12 tagjából 11 fő jelen van – Czikora
Györgyné képviselő távolmaradását előzetesen nem jelezte, a Képviselő-testület
határozatképes, a rendkívüli ülést 14 óra 10 perckor megnyitja.
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalja meg a testület oly módon,
hogy a 4. napirendi pont megtárgyalására az önkormányzat gazdasági érdekeire tekintettel
zárt ülést javasol.
A Képviselő-testület a napirendre és annak tárgyalási módjára tett javaslatot 11 igen
szavazattal az alábbiak szerint elfogadta:
Nyilvános ülés keretében:
1. Javaslat a Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítására (1. sz.
módosítás)
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
2. Előterjesztés a Fáy András Szakképző Iskola és Kollégium épületének energetikai
korszerűsítését célzó építési beruházás kivitelezőjének kiválasztására vonatkozó
közbeszerzési eljárás eredményhirdetésére
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
3. Bátonyterenye Város Integrált
Településfejlesztési Stratégiájának (ITS)
államigazgatási egyeztetési eljárást és a Belügyminisztérium által végzett
minőségbiztosítási eljárást követő jóváhagyásáról
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
Zárt ülés keretében:
4. Javaslat a Bátonyterenyei BÁVÜ Városüzemeltetési
döntéshozatalra ( tőkeemelésre )
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester

Nkft-vel

kapcsolatos
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
1. JAVASLAT A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MÓDOSÍTÁSÁRA (1. SZ. MÓDOSÍTÁS)
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER
Várszegi István a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Sulyok Tibor a Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság, Molnár Ferenc a Humánszolgáltatási Bizottság, illetve
Gembiczki Ferenc az Ügyrendi Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottságok a javaslatot
megtárgyalták és a rendelet-tervezet elfogadását javasolják a testületnek.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 8 igen és 3 tartózkodás szavazattal az alábbi
rendeletet alkotta:
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2015. (IX.16.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

a Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
1/2015. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

2. ELŐTERJESZTÉS A FÁY ANDRÁS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM
ÉPÜLETÉNEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSÉT CÉLZÓ ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS
KIVITELEZŐJÉNEK KIVÁLASZTÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS
EREDMÉNYHIRDETÉSÉRE
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

Macska Tamás kérdése arra irányul, hogy a három iskola esetében teljesíthető-e a kivitelezők
által vállalt határidő, hiszen komoly kötbér van feltüntetve. Nem kerülnek-e veszélybe a
projektek a rövid határidők miatt?
Nagy-Majdon József polgármester úgy véli, hogy a határidőre teljesítés a nyertes vállalkozó
felelőssége, illetve bízik abban, hogy a pályázatokat 2015. december 31-re pénzügyileg is le
tudják zárni.
Cseresznyés István észrevételezi, hogy minden eljárás közbeszerzési szakértő cégnek van
kiadva. Kérdése, hogy az önkormányzat már nem tudja lebonyolítani ezeket az eljárásokat
mint tette azt korábban?
Nagy-Majdon József polgármester elmondja, hogy a pályázati kiírás miatt szükséges a külön
cég megbízása, viszont annak költségei elszámolhatók a pályázatban.
Barta-B. Judit jogi referens hozzáteszi, hogy az eljárást és a bíráló bizottság összetételét a
jogszabály változása tette szükségessé.
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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 10 igen és 1
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:
103/2015.(IX.15.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzat Képviselő testülete megtárgyalta a Fáy András
Szakképző Iskola és Kollégium épületének energetikai korszerűsítését célzó építési beruházás
kivitelezőjének kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására
vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület megállapítja, hogy a Fáy András Szakképző Iskola és Kollégium
épületének energetikai fejlesztését célzó építési beruházás kivitelezőjének kiválasztására
vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményes volt.
Az eljárásban ajánlatot benyújtó Tankina Bau Kft. ajánlattevő ajánlatát érvényesnek
nyilvánítja, az eljárásban benyújtott nettó 93.501.200 Ft-os ajánlatot elfogadja, figyelemmel a
közbeszerzési eljárás feltételes voltára (Kbt. 40. § (3)-(4)), amely alapján a szerződés
ellenértékének fedezetét a KEOP-5.7.0 azonosítószámú projekt keretében megkötni tervezett
Támogatási szerződés biztosítja.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárás eredményének
kihirdetéséről intézkedjen és a megbízási szerződést aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester

3. BÁTONYTERENYE
VÁROS
INTEGRÁLT
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI
STRATÉGIÁJÁNAK (ITS) ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYEZTETÉSI ELJÁRÁST ÉS A
BELÜGYMINISZTÉRIUM ÁLTAL VÉGZETT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELJÁRÁST
KÖVETŐ JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER
Várszegi István örömmel nyugtázza, hogy a korábban jelzett hibákat, elírásokat javították az
anyagban.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 10 igen és 1 tartózkodás szavazattal az
alábbi határozatot fogadta el:

5

104/2015.(IX.15.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bátonyterenye
Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának (ITS) államigazgatási egyeztetési eljárást
és a Belügyminisztérium által végzett minőségbiztosítási eljárást követő jóváhagyásáról szóló
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
előírásaival összhangban elkészített, az államigazgatási egyeztetési eljárás során kialakult
véleményekkel kiegészített és a Belügyminisztérium által elvégzett minőségbiztosítási
eljáráson jóváhagyólag átesett Integrált Településfejlesztési Stratégiát elfogadja.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az elfogadásról a Belügyminisztériumot
értesítse.
Határidő: elfogadást követően azonnal
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester

Nagy-Majdon József polgármester a következő napirendi pont megtárgyalására zárt ülést
rendel el. A nyilvános ülést 14 óra 22 perckor berekeszti.
A testület ülése a továbbiakban zárt ülés keretei között folytatódik, melyről külön jegyzőkönyv
készül.
k.m.f.

Nagy-Majdon József
polgármester

dr. Lengyel Tamás
jegyző

