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Bátonyterenye Város Önkormányzata
Képviselő-testülete
6/2015.(III.27.) Önk. sz.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 27-én
megtartott rendkívüli üléséről.
Jelen vannak: 12 fő települési képviselő, jelenléti ív alapján
Dr. Lengyel Tamás jegyző
Rákos Szabolcs alpolgármester
Kiss László aljegyző
Polgármesteri Hivatal osztályvezetői
Győriné Új Mária könyvvizsgáló
Mátyus-Lengyel Violetta jegyzőkönyvvezető
Meghívottak, érdeklődők
Nagy-Majdon József polgármester köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület megválasztott 12 tagjából 12 fő jelen van, Képviselőtestület határozatképes, a rendkívüli ülést 10 óra 07 perckor megnyitja.
Javasolja, hogy az ülésen a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalja meg a testület
azzal a javaslattal, hogy az 5. napirendi pontok megtárgyalására az önkormányzat üzleti
érdekeire tekintettel zárt ülés keretei között kerüljön sor.
A Képviselő-testület a napirendre és annak tárgyalási módjára tett javaslatot 11 igen és 1
nem szavazattal az alábbiak szerint elfogadta:
Nyilvános ülés keretében:
1. Javaslat önkormányzati tulajdonú ingatlanok térítésmentes felajánlására börtön
objektum létesítése céljából
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
2. 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
pályázattal
kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
3. Javaslat a 2015. évi belső ellenőrzési terv módosítására
Előterjesztő: dr. Lengyel Tamás jegyző
4. Előterjesztés Bátonyterenye Város Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési tervéről
Előterjesztő: dr. Lengyel Tamás jegyző
Zárt ülés keretében:
5. Javaslat a BÁVÜ Nkft-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
1. JAVASLAT ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ INGATLANOK TÉRÍTÉSMENTES
FELAJÁNLÁSÁRA BÖRTÖN OBJEKTUM LÉTESÍTÉSE CÉLJÁBÓL
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

Várszegi István a Pénzügyi Ellenőrző, 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.
Letovai Zoltán alpolgármester jelzi, hogy a témáról az elmúlt időszakban számos fórumon ás
a testületi ülésen is vitázhattak, azokon bárki kifejthette véleményét, álláspontját a napirendi
pont témájával kapcsolatban, így véleménye az, hogy parttalan vitába felesleges bocsátkozni,
ezért kéri a polgármestert, hogy a vita lezárását bocsássa szavazásra.
A Képviselő-testület 8 igen és 3 nem szavazattal a napirendi pont vitáját lezárta. Cseresznyés
István képviselő a szavazásban nem kívánt részt venni.
Nagy-Majdon József polgármester tájékoztat arról, hogy az ülést megelőzően Gembiczki
Ferenc, Molnár Ferenc és Sulyok Tibor képviselők, bizottsági elnökök élve az önkormányzat
és szervei szervezeti és működési szabályainak egyes kérdéseiről szóló 1/2011.(I.28.)
önkormányzati rendelet 34. §-a által biztosított jogukkal, névszerinti szavazást
kezdeményeztek a napirendi pont döntéshozatalánál. Ezért az SZMSZ 34 §. (3) bekezdése
alapján megkéri a jegyzőt, hogy olvassa fel a képviselők nevét, akik nevük elhangzása után
jól érthetően kimondva igennel, nemmel, vagy tartózkodommal szavaznak.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület névszerinti szavazással – melynek
jegyzőkönyve a jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi - 8 igen és 4 nem szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:
34/2015.(III.27.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye
Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete
megtárgyalta
az
önkormányzati tulajdonú ingatlanok börtön objektum létesítése céljából történő
térítésmentes felajánlására vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága által kiírt
felhívás alapján a Magyar Állam részére börtön objektum létesítése céljára
térítésmentesen felajánlja a Bátonyterenye Város Önkormányzata tulajdonában álló
bátonyterenyei belterületi 2022/11 és 2022/12 hrsz-ú, összesen 3 ha 9461 m2 nagyságú
beépítetlen terület megjelölésű ingatlanok tulajdonjogát. Az ingatlan együttes területe
igény esetén a szomszédos 2022/7 hrsz-ú 3 ha 588 m2 területű önkormányzati ingatlan
terhére bővíthető. A Képviselő-testület vállalja, hogy a beruházáshoz szükséges
teleknagyság kialakítását az ingatlanok telekösszevonásával elvégzi.
2. A Képviselő-testület előzetesen kinyilvánítja, hogy a börtön objektum Bátonyterenyén
történő megépítése esetén a működtető Büntetés-végrehajtás Országos
Parancsnoksága részére 15 db önkormányzati tulajdonú lakásra bérlőkijelölési jogot
biztosít, illetve térítésmentesen cca. 2,5 ha nagyságú lakóház építésre alkalmas
területet ajánl fel a személyi állomány és családtagjaik elhelyezésének, lakhatásának
biztosítása céljára.
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3. A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy az 1-2. pontban megjelölt ingatlanok Magyar
Állam részére történő ingyenes átadásának célja a Büntetés-végrehajtás Országos
Parancsnokságának a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény
1. § (1) bekezdésében megjelölt közfeladata ellátásának elősegítése.
4. A Képviselő-testület vállalja, hogy a börtön objektum Bátonyterenyén történő
létesítése esetén a beruházás helyszínéül szolgáló ingatlanok övezeti besorolását a
Településrendezési Terv folyamatban lévő felülvizsgálata során a tervezett funkciónak
megfelelően módosítja.
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1-4. pontban foglalt
feltételeknek megfelelően az ajánlattétel összeállítására és benyújtására.
6. A Képviselő-testület az 1-4. pont szerinti ajánlatának kedvező elbírálása esetén
felhatalmazza a polgármestert az ingatlanok térítésmentes tulajdonjog átadására,
valamint az egyéb önkormányzati kötelezettségvállalásokra vonatkozó megállapodás
aláírására, kivéve, ha a SZ.L. magánszemély által „Akar-e Ön Bátonyterenyén
büntetés-végrehajtási intézetet?” kérdésben folyamatban lévő helyi népszavazás
eredményeként a Képviselő-testületnek ezzel ellentétes döntést kell hoznia.
Határidő: az ajánlattétel benyújtására: 2015. március 31., illetve értelemszerűen
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
Nagy-Majdon József polgármester az 1. napirendi pont megtárgyalását követően jelzi, hogy
egyéb elfoglaltság miatt távoznia kell az ülésről és az ülés vezetését átadja Letovai Zoltán
alpolgármesternek.
Nagy-Majdon József polgármester az ülésről távozik, a testület létszáma 11 fő.

2. 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
PÁLYÁZATTAL KAPCSOLATOS DÖNTÉSEK MEGHOZATALÁRA
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

Sulyok Tibor a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottság az
előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslat elfogadását javasolja a testületnek.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
35/2015.(III.27.) 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/132013-0013 számú pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára vonatkozó előterjesztést
és az alábbi határozatot hozta:

5
1.) A Képviselő-testület a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás által
megvalósításra kerülő, „Kelet-nógrádi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése
eszközbeszerzésekkel” című pályázat megvalósításához szükséges önerőt 60.301 Ft,
azaz hatvanezer háromszázegy forint összegben az önkormányzat 2015. évi
költségvetésében biztosítja és felhatalmazza a polgármestert az önerő átadásról szóló
megállapodás aláírására 2015. április 15-ei határidővel.
Határidő: 2015. április 15.
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
2.) A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy az 1. pontban megjelölt pályázathoz kapcsolódó
üzemeltetési koncepció alátámasztásához nyújtott, és a Megvalósíthatósági
Tanulmányban feltüntetett adatok, információk a valóságnak megfelelnek, továbbá a
Megvalósíthatósági Tanulmányban bemutatott üzemeltetési koncepciót ismeri és
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1-2. pontok szerinti döntésről a
Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás munkaszervezetét a határozat
megküldésével tájékoztassa.
Határidő: 2015. március 31-ig
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester

3. JAVASLAT A 2015. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSÁRA
ELŐTERJESZTŐ: DR. LENGYEL TAMÁS JEGYZŐ
Dr. Lengyel Tamás jegyző utal arra, hogy már az eredeti belső ellenőrzési terv elfogadásakor
jelezte, hogy az bővíteni kívánja, most ez történt meg.
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 11 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
36/2015.(III.27.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési tervet a
melléklet szerint elfogadja.
A Képviselő – testület utasítja a költségvetési szerv vezetőjét, a jegyzőt, hogy az ellenőrzések
végrehajtását a módszertani útmutatókban, jogszabályokban, illetve a Belső Ellenőrzési
Kézikönyvben foglaltak betartásával biztosítsa.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: dr. Lengyel Tamás jegyző
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4. ELŐTERJESZTÉS BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI
KÖZBESZERZÉSI TERVÉRŐL
ELŐTERJESZTŐ: DR. LENGYEL TAMÁS JEGYZŐ

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 11 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
37/2015.(III.27.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi
CVIII. törvény 33. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Bátonyterenye Város
Önkormányzatának a jelen határozat mellékletét képező 2015. évi közbeszerzési tervét
elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
Dr. Lengyel Tamás jegyző
Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető

Letovai Zoltán alpolgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a következő
napirendi pont tárgyalása zárt ülés keretei között történik, zárt ülést rendel el, a nyilvános
ülést 10 óra 30 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

