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3/2015.(II.25.) Önk. sz.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én
megtartott üléséről.
Jelen vannak: 11 fő települési képviselő, jelenléti ív alapján
Dr. Lengyel Tamás jegyző
Rákos Szabolcs alpolgármester
Kiss László aljegyző
Polgármesteri Hivatal osztályvezetői
Dr. Barta Judit jogi referens
Mátyus-Lengyel Violetta jegyzőkönyvvezető
Meghívottak, érdeklődők
Nagy-Majdon József polgármester köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület megválasztott 12 tagjából 11 fő jelen van, Gembiczki
Ferenc képviselő várhatóan később érkezik, a Képviselő-testület határozatképes, a rendkívüli
ülést 10 óra 13 perckor megnyitja.
Megkéri a Képviselő-testület tagjait, hogy a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja
tiszteletére egy perces néma felállással adózzanak.
Javasolja, hogy az ülésen a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalja meg a testület
azzal a módosítással, hogy 10. napirendi pontként kerüljön felvételre az előzetesen kiküldött,
a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP-1.1.1/2F/09-11-2013-0003
számú, a „Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése” című pályázat
önerejének változtatásáról szóló javaslat.
Ennek megfelelően a zárt ülés napirendi pontjainak sorszáma eggyel növekszik. Egyúttal az
így 12. napirendi pontként szereplő, a BÁVÜ Nkft. helyzetéről szóló tájékoztató
megtárgyalására az önkormányzat üzleti érdekeire tekintettel zárt ülést javasol. A zárt ülés 11.
napirendi pontjának megtárgyalását az érintett pályázó az ülés előtt tett nyilatkozatában zárt
ülés keretei között kérte.
A Képviselő-testület a napirendre tett javaslatot 11 igen szavazattal az alábbiak szerint
elfogadta:
1. Javaslat az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló
önkormányzati rendelet elfogadására
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
2. Javaslat Bátonyterenye Város Szabályozási Terve és Helyi Építési Szabályzata
megállapításáról szóló 16/2004.(VI.25.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
3. Javaslat a Városi Önkormányzat folyószámlahitel felvételére
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
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4. Javaslat a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kiírt a „Társasházak energia
megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása” pályázatban
való részvételre
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
Meghívott: Benyó Balázs ügyvezető
5. Javaslat a közétkeztetés bonyolítására vonatkozó közbeszerzési eljárást megindító
felhívás elfogadására
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
6. Javaslat a Bátonyterenye és térsége szennyvízberuházással kapcsolatos pénzeszközök
átadás-átvételére
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
7. Javaslat a 2015. évi közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok ellátására
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
Meghívott: Gubán Zoltán ügyvezető
8. Javaslat a BÁTONYREHAB Rehabilitációs Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési
Szabályzatának elfogadására
Előterjesztő: Gál András ügyvezető
9. Tájékoztató az Önkormányzat és a BÁVÜ Nkft. hulladékgazdálkodással kapcsolatos
közfeladat-ellátása szabályszerűségének ellenőrzésére irányuló ÁSZ vizsgálat
megállapításairól, javaslat „Intézkedési Terv” elfogadásra
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
Meghívott: Nagy Attila ügyvezető
10. Javaslat a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP-1.1.1/2F/0911-2013-0003 számú, a „Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer
fejlesztése” című pályázat önerejének változtatásáról
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
Egyebek

Zárt ülés keretében:

11. Javaslat a Bátonyterenyei Egészségügyi Szolgálat intézményvezetői pályázatának
elbírálására
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
Meghívott: Szoó Katalin pályázó
12. Tájékoztató a BÁVŰ Nkft. helyzetéről
Előterjesztő: Nagy Attila ügyvezető
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
1. JAVASLAT AZ EGYES PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS
ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET ELFOGADÁSÁRA
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

Várszegi István a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke, Gagyi Róbert az Ügyrendi
Bizottság tagja, illetve Molnár Ferenc a Humánszolgáltatási Bizottság elnöke jelzi, hogy a
bizottságok az előterjesztést megtárgyalták és a rendelet-tervezet elfogadását javasolják a
testületnek
Várszegi István magyarázatot kér a különös méltánylást érdemlő eset mibenlétére (12.§). a
13 §-sal kapcsolatosan azt javasolja, hogy aki beadja a kérelmét és el is fogadják, akkor
kerüljön meghatározásra, hogy mennyi időn belül fogja megkapni. Legalább 15 napon belül
legyen kiszállítva a tűzifa és figyeljenek arra, hogy ez ne tavasszal történjen.
Nagy-Majdon József polgármester azt válaszolja, hogy a különös méltánylást igénylő eset
mindazon eseteket jelenti, ami az előtte lévő 3 pontban nem szerepel. A tűzifa szabályozása
úgy történt, hogy minden ténylegesen rászoruló családnak tudjanak adni tűzifát. A juttatáshoz
elrendelhető előzetes környezettanulmány elvégzése is. Igyekeznek a szociális segélyezésnél
felmerülő visszaéléseket megszüntetni, nem lehet úgy élni a városban, hogy az önkormányzat
majd minden problémát megold. Felhívja a lakosok figyelmét, hogy a tűzifa beszerzéséről a
tavaszi, nyári időszakban gondoskodjanak.
Molnár Ferenc utal arra, hogy a fűtési szezon október 15-én kezdődik. Ellenőrizni akarják,
hogy ki az igazán rászoruló. A tűzifa kérelem beadási határidő szeptember 30. Az igazán
kemény tél beálltát követően tervezik kiszállítani a tűzifát a rászorulóknak, viszont senki ne
arra számítson, hogy majd az önkormányzat adja a fát. Figyelembe kell venni több tényezőt: a
tényleges rászorultság ellenőrzését, a beérkező rendkívüli igényeket és azt, hogy mennyi a
napi kiszállíthatósági maximum az önkormányzat részéről.
Cseresznyés István elmondja, hogy összességében egyetértenek a szociális rendelet
átalakításával. Az önkormányzatok ismerik leginkább a lakók helyzetét. Javasolja, hogy a
bizottságoknak legyen beleszólásuk a szociális ügyekbe. Tud-e a városvezetés nagyobb
visszaélésekről a városban? Miből fogja a város finanszírozni az esetlegesen felmerülő
szociális keretre vonatkozó többletigényt, ha arra az állami támogatás nem lesz elég?
Javasolja, hogy az együttműködésnél legyen kiemelkedően fontos, hogy a támogatott a
lakókörnyezetét tartsa rendben. Az ellenőrzést szintén fontosnak tartja. Tényleg a
legrászorultabbak kapják a szociális juttatásokat.
Nagy-Majdon József polgármester hozzáteszi, hogy az alap az, hogy senki ne kapjon ingyen
pénzt, mindenki hasznos polgára legyen a városnak. Viszont vannak olyan rendkívüli
élethelyzetek (példaként hozza fel a családfenntartó váratlan halálát), amit rendeletben nem
tudnak szabályozni, viszont egy család mégis rászorulóvá válik. A helyi iparűzési adóbevételt
a segélyezésre kell fordítani elsősorban és nem fejlesztésekre, így arra a forrás biztosítva van,
viszont a feltüntetett segélykeretet az állam szinte 100%-ban lefinanszírozza. A visszaélések
megszüntetése érdekében szüntették meg az adósságkezelést, a most előterjesztett rendelettervezet is meglehetősen szigorú. A prompt helyzetek miatt nem tartja jónak, hogy a
döntésekhez előzetes bizottsági vélemény kelljen. Képviselőként mindenki kérhet
tájékoztatást a szociális ügyekről.
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Várszegi István szerint inkább szakemberek, mint a bizottság döntsön szociális ügyekben. A
tűzifa esetében kéri, hogy ne a kitermelés, vagy a vásárlás ütemezésétől függjön, hogy nagy
hidegben a rászorulók tűzifához jussanak. Szomorúnak tartja, hogy a fejlesztések
hátracsúsztak a szociális segélyezéssel szemben, bár mindig is kiállt a rászorulók segítése
mellett.
Nagy-Majdon József polgármester utal arra, hogy volt a városban olyan időszak, amikor a
fejlesztések, épületek fontosabbak voltak, mint az itt élő emberek. Legfontosabbnak a
munkahelyteremtő beruházásokat tartja. Mivel a segélykeretet az állam lefinanszírozza, így az
iparűzési adóbevételt tudják másra is fordítani. Az alapfeladatok finanszírozása az állam
részéről 100%-os, a város most már sokkal jobb helyzetben van, mint pár éve. Az önként
vállalt feladatoknál lehet szelektálni, hogy mit vállal az önkormányzat. Felelősséggel kell
gondolkodni a településről.
Molnár Ferenc elmondja, hogy eddig is igyekeztek kivinni mielőbb a fát a hideg idő
beálltával.
Letovai Zoltán alpolgármester ismerteti, hogy a rendelet megalkotásánál az volt az alapelv,
hogy a városban senki ne rendezkedjen be arra, hogy segélyből fog megélni. Aki önhibáján
kívül rászorult, az mindenféle támogatásra számíthat, viszont el szeretnék zárni a pénzcsapot
azoktól, akik a városi közösségen élősködnek. Szerettek volna olyan rendeletet hozni, amit
saját maguk is be tudnak tartani, ezért nem szerepelt a tűzifa kiszállításnál határidő, ami több
tényező függvénye. A lakókörnyezet rendbetételére vonatkozó rendelkezéseket egy másik
önkormányzati rendelet tartalmazza, ezt szigorúan veszik. Szeretnék visszaállítani a
közterület-felügyeleti rendszert, részben ennek ellenőrzésére. Fontos, hogy mindenki, aki
elvár valamit a várostól, az cserébe maga is adjon érte valamit a közösségnek, ingyen senki ne
kapjon semmit.
Nagy-Majdon József polgármester felhívja a figyelmet arra, hogy a szociális rendelettervezet 16. §-a tartalmazza a lakókörnyezet rendben tartására vonatkozó előírásokat. Bízik
abban, hogy alapítványi segítséggel az alapanyagok biztosításában is tudnak majd segíteni a
rászorulóknak a lakókörnyezetük rendbehozatalához.
Czikora Györgyné a rendelet tartalmával egyetért, de kéri, hogy a lakókörnyezet rendben
tartását méltányossággal kezeljék idős, beteg, egyedülálló embereknél.
Nagy-Majdon József polgármester megjegyzi, hogy ez is különös méltánylást igénylő
esetnek számít. A pénzügyi helyzet függvényében szeretnének egy városgondnoki rendszert
bevezetni, amelynek keretében az ilyen egyedülálló embereknek megbízható emberek
tudnának segíteni alapvető karbantartásokban.
Gembiczki Ferenc képviselő megérkezett, a testület létszáma 12 fő.
Molnár Ferenc megkéri az RNÖ elnökét, hogy mondja el véleményét a felmerültekkel
kapcsolatban. Az RNÖ képviselők sokat segíthetnének abban, hogy az elhangzottak a cigány
lakossághoz eljussanak.
Berki Aladár RNÖ elnök jónak tartja a rendeletben megfogalmazottakat, de utal arra, hogy a
fa esetében sokszor találkozott visszaélésekkel, a kapott tüzelőt rövid időn belül
továbbértékesítették. Annak ellenére, hogy ezt jelezték az előző évben, a következő évben is
kapott fát, amit eladott ismét. Vannak olyan rászorultak, akik viszont még most sem kaptak
fát.
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Molnár Ferenc jelzi, hogy a tűzifa keret már kimerült, akik későn adták be a kérelmet, már
ne számítsanak fára. Tájékoztatni kell az embereket arról, hogy a kérelmüket időben kell
beadni.
Letovai Zoltán alpolgármester megjegyzi, hogy a tűzifa juttatás rendszerén már sokat
finomítottak, de még mindig vannak visszaélések. Jelenleg is vannak benn kérelmek, amiket
már nem tudnak teljesíteni. Az igénylések alapján 240 helyre szállítottak ki tűzifát, de
emellett még igénylés nélkül, bejelentésre is vittek ki szükséghelyzetben lévők részére (több
mint 20 fő).
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 11 igen és 1 tartózkodás szavazattal az
alábbi rendeletet alkotta:
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2015. (II.26.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

2. JAVASLAT BÁTONYTERENYE VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS HELYI
ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 16/2004.(VI.25.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

Sulyok Tibor a Gazdasági és Városfejlesztési és Gembiczki Ferenc az Ügyrendi Bizottság
elnöke jelzi, hogy a bizottságok az előterjesztést megtárgyalták és a rendelet-tervezet
elfogadását javasolják a testületnek
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 12 igen szavazattal az alábbi rendeletet
alkotta:
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2015. (II.26.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Szabályozási Terve és Helyi Építési Szabályzata megállapításáról
szóló 16/2004.(VI.25.) önkormányzati rendelet módosítására
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

3. JAVASLAT A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT FOLYÓSZÁMLAHITEL FELVÉTELÉRE
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER
Várszegi István a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottság az
előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslat elfogadását javasolja a testületnek.
Megjegyzi, hogy mivel alig két hét után máris szükséges 100 milliós hitel, ezért nem volt
érdemes a költségvetés tárgyalásával sokat foglalkozni.
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Nagy-Majdon József polgármester elmondja, hogy az önkormányzathoz érkező különféle
normatív támogatások, melyek rendszeres bevételek, és a ciklikusan befolyó adóbevételek
mellett is finanszírozni kell a közbeeső időszakot, az esetleges hirtelen felmerülő
problémákat. Erre szolgál a hitelkeret, mely éven belüli.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 10 igen és 2 tartózkodás szavazattal az
alábbi határozatot fogadta el:
17/2015.(II.25.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi
Önkormányzat folyószámlahitel felvételéről szóló javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület előzetesen hozzájárul a likviditás folyamatos fenntartása érdekében
100.000.000 Ft működési célú folyószámlahitel felvételéhez az alábbi feltételek mellett:
-

folyószámlahitel célja:

-

folyószámlahitel keret:
éves kamat mértéke:
kezelési díj:
rendelkezésre tartási jutalék:
után
hiteldíj fizetés:
hitel futamideje:
a hitel biztosítéka:

-

a 2015. évre tervezett működési feladatok
végrehajtásához
átmeneti,
külső
forrás
biztosítása,
az
önkormányzati
likviditás
fenntartása
100.000.000 Ft, azaz százmillió forint
változó 3 havi BUBOR + 2,5 %, (kb.: évi 4,6 %)
változó évi 0,50 %
változó évi 1,00 % - igénybe nem vett rész
negyedévente, illetve szerződés megszűnésekor
szerződés aláírásától kezdve - 2015.12.31.-ig
a folyósító bank kockázatkezelési szabályzatának
megfelelően kerül meghatározásra

2. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy készítse elő a Képviselő-testület soron
következő ülésére a Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetés módosítási javaslatát úgy,
hogy tervezze be a hitel felvételét és éven belüli visszafizetését, továbbá annak költségét a
szükséges bevételi fedezet megjelölésével.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a mindenkori jogszabályokat
figyelembe véve tárgyalásokat folytasson az ajánlattevő OTP Bank Nyrt.-vel a hitelfelvétel
egyéb feltételeiről, melyről jóváhagyás céljából a Képviselő-testület soron következő ülésén
adjon tájékoztatást.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
dr. Lengyel Tamás jegyző
Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető

4. JAVASLAT A NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM ÁLTAL KIÍRT A
„TÁRSASHÁZAK
ENERGIA
MEGTAKARÍTÁST
EREDMÉNYEZŐ
KORSZERŰSÍTÉSÉNEK, FELÚJÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA” PÁLYÁZATBAN VALÓ
RÉSZVÉTELRE
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER
MEGHÍVOTT: BENYÓ BALÁZS ÜGYVEZETŐ
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Sulyok Tibor a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottság az
előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslat elfogadását javasolja a testületnek.
Várszegi István nagyon jónak tartja a pályázatot, illetve a Makarenkó úti ingatlan felújítását,
viszont problémának érzi, hogy a társasházak lakói az ehhez kapcsolódó pénzügyi terheket
már nem tudják viselni. Reméli, minél többen tudnak majd pályázni.
Nagy-Majdon József polgármester megjegyzi, hogy a társasházaknak nincs vesztenivalójuk,
hiszen ha a pályázat most nem nyer, akkor a kész pályázat a Hátrányból Előnyt Nkft.
tulajdonába kerül, így az megfelelő kiírás esetén bármikor újra beadható lesz. Végeztek
előzetes számításokat, ezek alapján közel nullszaldós lenne a lakóknak. Ugyancsak nem
mindegy, hogy városképi szempontból mit jelentene ez a felújítás. A Makarankó úti ingatlan
hasznosítására több terv is van, a beruházás az ingatlan értékét növelné.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
18/2015.(II.25.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium által az „Otthon Melege” program ”Társasházak energia megtakarítást
eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása” alprogram keretében kiírt
pályázaton való részvételről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület a pályázat koordinálására és benyújtására Bátonyterenye város
közigazgatási területén lévő társasházak, illetve az önkormányzati tulajdonú 3078
Bátonyterenye, Makarenkó u. 24. sz. alatti társasház vonatkozásában megbízza a
Hátrányból Előnyt Térségfejlesztési Nonprofit Kft.-t.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
3. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a polgármester a Városi Önkormányzat 2015.
évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet „Kiadási előirányzat
- Egyéb felhalmozási célú kiadások – Társasházak külső felújítási alapja” soron 10
millió Ft erejéig jóváhagyott összeget átcsoportosítsa, igény esetén a Hátrányból
Előnyt Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére külön
elszámolás alapján átutalja.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
dr. Lengyel Tamás jegyző

5. JAVASLAT

A
KÖZÉTKEZTETÉS
BONYOLÍTÁSÁRA
VONATKOZÓ
KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS ELFOGADÁSÁRA
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

Várszegi István a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke, illetve Molnár Ferenc a
Humánszolgáltatási Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottságok az előterjesztést megtárgyalták
és a határozati javaslat elfogadását javasolják a testületnek
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Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
19/2015.(II.25.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a közétkeztetésre
vonatkozó közbeszerzési eljárást megindító felhívás elfogadásáról szóló előterjesztést és az
alábbi határozatot hozta:
1.) A Képviselő-testület a közétkeztetésre vonatkozó nyílt közbeszerzési eljárást megindító
felhívást az előterjesztés mellékletét képező tartalommal elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Lengyel Tamás jegyző
2.) A Képviselő-testület hozzájárul az 1. pontban szereplő közbeszerzési eljárás
előkészítésének megindításához.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Lengyel Tamás jegyző

6. JAVASLAT A BÁTONYTERENYE ÉS TÉRSÉGE SZENNYVÍZBERUHÁZÁSSAL
KAPCSOLATOS PÉNZESZKÖZÖK ÁTADÁS-ÁTVÉTELÉRE
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER
Nagy-Majdon József polgármester felhívja figyelmet, hogy az előterjesztésben szereplő
dátum helyesen 2008. 03. 28.
Várszegi István a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottság az
előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslat elfogadását javasolja a testületnek.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
20/2015.(II.25.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bátonyterenye és
térsége szennyvízberuházással kapcsolatos pénzeszközök átadás-átvételéről szóló
előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület a mellékletként szereplő megállapodásban rögzített, a
Bátonyterenye és térsége szennyvíz beruházással kapcsolatos pénzeszközök átadásátvételéhez hozzájárul.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Nagy-Majdon József polgármestert az előterjesztés
mellékletét képező megállapodás aláírásával, és az abban foglaltakat végrehajtásával.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető
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7. JAVASLAT

A
2015. ÉVI KÖZFOGLALKOZTATÁSSAL
FELADATOK ELLÁTÁSÁRA
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER
MEGHÍVOTT: GUBÁN ZOLTÁN ÜGYVEZETŐ

KAPCSOLATOS

Nagy-Majdon József polgármester köszönti Gubán Zoltán ügyvezetőt, aki részt vesz a
napirendi pont tárgyalásán. Jelzi, hogy az előterjesztés szövegében elírás történt, a dátum
helyesen 2015. február 28. a tárgyalásnál kéri, hogy az ülés előtt kiosztott, módosított
megbízási szerződést vegyék figyelembe.
Molnár Ferenc a Humánszolgáltatási, illetve Sulyok Tibor a Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottságok az előterjesztést megtárgyalták és a határozati
javaslat elfogadását javasolják a testületnek
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
21/2015.(II.25.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2015. évi
közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló előterjesztést és az alábbi
határozatot hozta:
A Képviselő-testület a 2015. évi közfoglalkoztatással kapcsolatos önkormányzati feladatok
lebonyolításával, szervezésével és a közfoglalkoztatási jogviszony keretében foglalkoztatottak
vonatkozásában egyes munkáltatói jogok gyakorlásával a Bátonyterenyei Vagyonkezelő és
Foglalkoztatási Nonprofit Kft-t bízza meg. A feladatellátásra vonatkozó - az előterjesztés
mellékletét képező - megállapodást elfogadja és felhatalmazza a polgármestert annak
aláírására.
Határidő: 2015. március 1.
Felelős: Nagy- Majdon József polgármester

8. JAVASLAT A BÁTONYREHAB REHABILITÁCIÓS NONPROFIT
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK ELFOGADÁSÁRA
ELŐTERJESZTŐ: GÁL ANDRÁS ÜGYVEZETŐ

KFT.

Nagy-Majdon József polgármester köszönti Gál András ügyvezetőt, aki részt vesz a
napirendi pont tárgyalásán és egyben a napirendi pont előterjesztője.
Sulyok Tibor a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottság az
előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslat elfogadását javasolja a testületnek.
Nagy-Majdon József polgármester a szavazás előtt felhívja a képviselők figyelmét, hogy
mivel a BÁTONYREHAB Nkft. 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság, a
testület egyben taggyűlésként hoz most döntést.
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Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
22/2015.(II.25.) Öh. sz.
Határozat
A Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a BÁTONYREHAB
Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására vonatkozó javaslatot és
az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a BÁTONYREHAB Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatát
az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
Gál András ügyvezető

9. TÁJÉKOZTATÓ

AZ
ÖNKORMÁNYZAT
ÉS
A
BÁVÜ
NKFT.
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSSAL
KAPCSOLATOS
KÖZFELADAT-ELLÁTÁSA
SZABÁLYSZERŰSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSÉRE IRÁNYULÓ ÁSZ VIZSGÁLAT
MEGÁLLAPÍTÁSAIRÓL, JAVASLAT „INTÉZKEDÉSI TERV” ELFOGADÁSRA
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER
MEGHÍVOTT: NAGY ATTILA ÜGYVEZETŐ

Nagy-Majdon József polgármester köszönti Nagy Attila ügyvezetőt, illetve Sulyok János
FEB elnököt, akik részt vesznek a napirendi pont tárgyalásán.
Megjegyzi, hogy az ÁSZ a BÁVÜ tevékenységének egy meghatározott időszakát vizsgálta, az
ezzel kapcsolatos megállapításokra a hivatal munkatársai elkészítettek egy intézkedési tervet.
Sulyok Tibor a Gazdasági és Városfejlesztési, illetve Várszegi István a Pénzügyi Ellenőrző
Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottságok az előterjesztést megtárgyalták és a határozati
javaslat elfogadását javasolják a testületnek
Várszegi István az anyag átolvasása után, mint képviselő-testületi tag sértve érezte magát
egyrészt a 2012. évre vonatkozóan vastag betűvel kiemelt, könyvvizsgálattal kapcsolatos
megjegyzés miatt, valamint a 2008 és 2012. között el nem készített közhasznúsági jelentés
miatt, amire sem a könyvvizsgáló, sem a FEB nem hívta fel a figyelmet. Vajon a testület felé
a BÁVÜ, illetve a tulajdonos érdekeit képviselő Felügyelő Bizottság a teljes, valós anyagot
mutatja-e be, vagy a bemutatott adatokkal a testület meg lett tévesztve? Véleménye szerint az
utóbbi a valós. Megdöbbent az olvasottakon. Szeretné megnézni 2009-től a Felügyelő
Bizottság jegyzőkönyveit.
Cseresznyés István jelzi, hogy az intézkedési tervet támogatni fogja annak érdekében, hogy
minden kerüljön tisztázásra, lássanak egy jövőképet. A testület eddig a kapott adatokat
elfogadta, most viszont megrendült a bizalom. Megdöbbentő, amit a kiküldött anyag
tartalmaz.
Nagy-Majdon József polgármester javasolja a két megdöbbent képviselőnek, hogy az
információkat a két korábbi ügyvezetőtől kérjék be: Szerémi Gábortól és Éger Jánostól, akik
az ő holdudvarukba tartoztak.
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A BÁVÜ 2015. február végéig lélegeztetőgépen van életben tartva. 2008-ban olyan
strukturális döntések születtek, amelyek megpecsételték a BÁVÜ sorsát: hibás vezetői
döntésekkel, a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályi változásokkal, a kormányzat
díjszabás befagyasztásával. Mindig politikai döntés volt, hogy a cégnél a díjakat nem emelték
piaci szintre, 2004 óta nem volt rendezve a szemétszállítás díja. 2013-től a lerakói díj
megpecsételte a cég sorsát, amit az már nem tudott kitermelni. 40-50 ember állására és az
önkormányzati vagyonra kell most megoldást keresni. A felszámolási eljárás felfüggesztése
óta eltelt három év, viszont a cég még mindig létezik. A cég még most is szolgáltat, nem csak
Bátonyterenyén, hanem a környező településeken is. Most sem lehet még tisztán látni a
kormányzati szándékot a hulladékgazdálkodással kapcsolatban. Nem a visszamutogatásra
kíváncsi, a cég életben tartására, jövőképére vonatkozó elképzeléseket, javaslatokat szeretné
látni. Teljes információ birtokában soha nem lesz az önkormányzat a céggel kapcsolatban,
hiszen sok dologról csak az ügyvezető és a vezető pénzügyesnek van információja. A
meglévő információk szerint kell a meglévő helyzetből a legjobbat kihozni. Felhívja a
figyelmet, hogy az ÁSZ vizsgálat most nem Nagy Attila tevékenységére irányult, hanem a két
korábbi ügyvezetői időszakra.
Cseresznyés István magyarázatot kér a holdudvarral kapcsolatos megjegyzésre.
Várszegi István úgy véli, hogy ha valaki nem volt megfelelő egy feladatra, akkor lépni kellett
volna, függetlenül attól, hogy kinek a holdudvarába tartozik. Igenis kellene az
önkormányzatnak tudnia azt, hogy mi zajlik a cégnél, mert akkor nem tudnak felelős döntést
hozni a testületben.
Nagy-Majdon József polgármester utal arra, hogy olyan vizsgálat is zajlik a cégnél, ami a
személyi felelősséget vizsgálja. Az emberi motivációkat, a háttéralkukat egyetlen cégnél sem
fogják megtudni soha. A BÁVÜ tevékenysége egyébként is nagyon szerteágazó.
Cseresznyés István kérdése, hogy a korábbi két vezető kinevezése hogyan történt, volt-e
pályáztatás, melyre Nagy-Majdon József polgármester azt a választ adja, hogy a testület,
illetve a taggyűlés döntött róla.
Éger Jánost senki nem ismerte a testületben, nem érti, hogy mi az ő saruk a történetben.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
23/2015.(II.25.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az Önkormányzat és a
BÁVÜ Nkft. hulladékgazdálkodással kapcsolatos közfeladat-ellátása szabályszerűségének
ellenőrzésére irányuló ÁSZ vizsgálat megállapításairól szóló tájékoztatót és „Intézkedési
Terv” elfogadására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
1. Képviselő-testület az Állami Számvevőszék ellenőrzéséről szóló tájékoztatót, és ezzel
összefüggésben a határozat mellékletét képező „Intézkedési Terv”-et elfogadja.
2. A Képviselő-testület a BÁVÜ NKft. ügyvezetője által összeállított „Intézkedési Terv”-et
megismerte és tudomásul veszi.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az elfogadott „Intézkedési
Terv” Állami Számvevőszék részére történő megküldéséről.
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Határidő: értelemszerűen
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
dr. Lengyel Tamás jegyző

10. JAVASLAT
A
KELET-NÓGRÁD
TÉRSÉGI
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS KEOP-1.1.1/2F/09-11-20130003
SZÁMÚ,
A
„KELET-NÓGRÁD
TÉRSÉGI
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER FEJLESZTÉSE” CÍMŰ
PÁLYÁZAT ÖNEREJÉNEK VÁLTOZTATÁSÁRÓL
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER
Hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta
el:
24/2015.(II.25.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Kelet-Nógrád
Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP-1.1.1/2F/09-11-2013-0003 számú a” KeletNógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése” című pályázat önerejének
változtatásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
1.) Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kelet-Nógrád Térségi
Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP-1.1.1/2F/09-11-2013-0003 számú a” Kelet-Nógrád
Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó kivitelezési
munkák megvalósításának önerő fedezetéhez a 2015. évi költségvetésében legfeljebb 37.814,forint többlet önerőt biztosít.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Nagy-Majdon József polgármester

2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kivitelezési munkák megvalósítására
irányuló közbeszerzési eljárás nyertesével történő szerződéskötést követően a pontos
összegnek megfelelő önerőről a Képviselő-testületet tájékoztassa és a költségvetési rendelet
szükséges módosítását terjessze elő.
Határidő:
Felelős:

értelemszerűen
Nagy-Majdon József polgármester

3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1-2 pontok szerinti döntésről a KeletNógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás munkaszervezetét a határozat megküldésével
tájékoztassa.
Határidő:
Felelős:

az 1. pont szerinti döntésről 2015. március 10-ig
a 2. pont szerinti döntésről értelemszerűen
Nagy-Majdon József polgármester
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EGYEBEK
Nagy-Majdon József polgármester tájékoztatást ad arról, hogy a testület 2015. január 23-i
ülésén tárgyalta a Nógrád Megyei Kormányhivatal vezetőjének törvényességi felhívásáról
szóló előterjesztést. Tájékoztatom a Képviselőket, hogy a kormánymegbízott úr február 23-ai
levelében megállapította, hogy a Képviselő-testület a törvényességi felhívásban foglaltaknak
eleget tett, így a törvényességi felügyeleti eljárást lezárta.
Ezt követően tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a következő két napirendi pont
tárgyalása zárt ülés keretei között történik, zárt ülést rendel el, a nyilvános ülést 11 óra 57
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

