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Rákos Szabolcs alpolgármester
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Meghívottak, érdeklődők
Nagy-Majdon József polgármester köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület megválasztott 12 tagjából 11 fő jelen van – Molnár
Ferenc képviselő távolmaradását előzetesen jelezte, a Képviselő-testület határozatképes, a
rendkívüli ülést 14 óra 22 perckor megnyitja.
Javasolja, hogy az ülésen a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalja meg a testület.
A Képviselő-testület a napirendre és annak tárgyalási módjára tett javaslatot 11 igen
szavazattal az alábbiak szerint elfogadta:
1. Javaslat a Bátonyterenye Város Önkormányzata által kiírt „Orvosi ügyelet ellátása
Bátonyterenye város és Kistérsége önkormányzatainak közigazgatási területén”
elnevezésű (KÉ 2964/2015) közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
2. Javaslat a Bátonyterenye Város Önkormányzata által kiírt „Vállalkozási szerződés
közétkeztetési feladatok ellátására Bátonyterenyén, óvodai és általános iskolai
köznevelési intézményekben” elnevezésű (KÉ 3685/2015) közbeszerzési eljárás
eredményének megállapítására
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
3. Javaslat a Bátonyterenyei Kossuth Lajos Térségi Általános Iskola, Alapfokú
Művészeti Iskola Alapfokú Művészeti Iskola Tagintézménye vezetésére beérkezett
pályázat véleményezésére
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
4. Javaslat a Nógrád Megyei Váci Mihály Gimnázium vezetésére beérkezett pályázat
véleményezésére
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
5. Javaslat az OVI-FOCI Közhasznú Alapítvány által meghirdetett OVI-FOCI, OVISPORT PROGRAM megvalósítására pályázat benyújtására
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
1. JAVASLAT A BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL KIÍRT
„ORVOSI ÜGYELET ELLÁTÁSA BÁTONYTERENYE VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE
ÖNKORMÁNYZATAINAK KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN” ELNEVEZÉSŰ (KÉ
2964/2015) KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS EREDMÉNYÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRA
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER
Nagy-Majdon József polgármester a testület nevében köszönti dr. Zsúdel Tamást az
ajánlattévő cég részéről, aki részt vesz a napirendi pont tárgyalásán.
Gagyi Róbert a Humánszolgáltatási Bizottság tagja és 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 ajánlattevő képviselőjétől választ vár arra, hogy hogy van az, hogy egy
Bátonyterenyeére bejegyzett cég beadja a pályázatát, az pedig nem, amely cég eddig a
feladatot ellátta. Ugyanakkor az eddigi szolgáltató, az Agria Ügyelet az ajánlattevő cég
cégkivonatában, mint tulajdonos szerepel.
Nagy-Majdon József polgármester utal a korábbi heves vitákra az ügyelet működtetésével
kapcsolatban. Nehezményezték, hogy az OEP finanszírozás kikerül a megyéből és azt egy
Heves megyében bejegyzett cég kapja. Ennek kiküszöbölése miatt pályázott az Agria Ügyelet
Kft. bátonyterenyei leánycége most az Agria Ügyelet szakértői stábjával a háta mögött. Így az
iparűzési adó is Bátonyterenyére fog befolyni.
Dr. Zsúdel Tamás hozzáteszi, hogy gazdaságilag és szakmailag is átláthatóbb lesz így a
működés, hiszen az Agria Ügyelet Kft 7 telephelyen közel 300 ezer ember ellátását végzi. A
leányvállalat kizárólag a bátonyterenyei ügyeletet fogja üzemeltetni.
Várszegi István bízik abban, hogy így az ügyek folyamatosan mennek tovább, kérdése, hogy
a dolgozók jobban fognak-e járni. Viszont mindez többletkiadást jelent a városnak. Ez az
ellátás színvonalának emelése, a dolgozók fizetésének emelése, vagy az árak emelkedése
miatt van így?
Nagy-Majdon József polgármester jelzi, hogy a költségnövekedés oka elsődlegesen az
ügyeleti ellátásban részt vevő települések számának folyamatos csökkenése. A lakosságszám
arányos OEP finanszírozás viszont csökkent ennek következtében. Minden egyes település
kiesése újabb költségnövekedést eredményezhet.
Dr. Zsúdel Tamás hozzáteszi, hogy az ellátotti létszám 3000 fővel kevesebb. Az OEP
alapfinanszírozás 40 forint/fő, erre jönnek még a lakosságszám arányos szorzók. Ennek
kiesése költségnövelő tényező. Egyre nehezebb megfelelő orvosokat találni.
Macska Tamás kérdése, hogy hogyan fogja ezt a 10 milliós különbözeti összeget a város
kigazdálkodni, lesz-e rá fedezet.

Nagy-Majdon József polgármester utal arra, hogy már nem teljes évről van szó, hiszem már
majdnem május van. A Bátonyterenyére eső különbözet milliós nagyságú, ezzel módosítani
szükséges az idei költségvetést. Megítélése szerint a költségvetés egyensúlyát nem fogja
veszélyeztetni.
Czikora Györgyné kérdésére dr. Zsúdel Tamás elmondja, hogy az Agria Ügyelet által
használt eszközöket, a gépkocsit a továbbiakban a Pannon Paramedic Kft fogja használni.
Cseresznyés István kifogásolja, hogy a cég tevékenységi körében feltüntetett számos
tevékenység között nem találta az egészségügyi szolgáltatást. A cég neve ugyanakkor
egészségügyi szolgáltatásra utal. Történt-e a névben változtatás az utóbbi időben? Törvényese az ajánlattétel elfogadása úgy, hogy a cég tevékenységi körében nem szerepel az
egészségügyi szolgáltatás, holott ez a kritériumok között fel van sorolva?
Dr. Zsúdel Tamás elmondja, hogy a cég az Agria Ügyelet Kft-nek kb. 5-6 éve a
leányvállalata, egész más tevékenységet folytatott évekig, illetve nem volt árbevétele. Ezért
döntöttek amellett, hogy mind a nevet, mind a tevékenységi kört megváltoztatják a pályázat
beadásának idejére. Ezek átvezetése a cégbíróságnál még folyamatban van. A NAV-nál már
bejegyzésre került főtevékenységként a járóbeteg ellátás.
Hangsúlyozza, hogy teljesen jogszerű az ellátás, hiszen a pályázatban az Agria Ügyelet, mint
erőforrás biztosító szerepel, a pénzügyi és szakmai alkalmassági feltételeket az Agria Ügyelet
Kft biztosította leányvállalata felé, valamint pénzügyi és szakmai kezességet vállalt, mint
100%-os tulajdonos.
Dr. Barta Judit megerősíti, hogy a szerződéskötés előtt vizsgálható újra a az elbírált nyertes
ajánlattevő tevékenysége és amennyiben szerepel benne az egészségügyi szolgáltatás a
szerződéskötéskor, akkor a szerződés megköthető.
Várszegi István kérdése, hogy az előterjesztés miért nem tartalmazza, hogy az ajánlattevő
cég mögött az Agria Ügyelet Kft áll, hiszen kisterenyei lakosként sem volt tudomása arról,
hogy a megadott címre be van jegyezve egy egészségügyi szolgáltató cég.
Nagy-Majdon József polgármester jelzi, 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 név szerinti szavazás lebonyolítására.
A Képviselő-testület névszerinti szavazással – melynek jegyzőkönyve a jelen jegyzőkönyv
mellékletét képezi - 9 igen és 2 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:
41/2015.(IV.29.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bátonyterenye
Város Önkormányzata által kiírt „Orvosi ügyelet ellátása Bátonyterenye város és Kistérsége
önkormányzatainak közigazgatási területén” elnevezésű (KÉ 2964/2015) közbeszerzési
eljárás eredményének megállapítására vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot
hozta:

1.) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a Bátonyterenye Város Önkormányzata által
kiírt „Orvosi ügyelet ellátása Bátonyterenye város és Kistérsége önkormányzatainak
közigazgatási területén” elnevezésű (KÉ 2964/2015) közbeszerzési felhívásra a
Pannon Paramedic Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (3078 Bátonyterenye,
Rákóczi út 72.) által benyújtott pályázat érvényes, így a közbeszerzési eljárást
eredményesnek nyilvánítja.
2.) A Képviselő-testület a Pannon Paramedic Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
ajánlatát – az OEP finanszírozáson felül – havi 1.393.680 Ft összegű ajánlati ár
figyelembe vételével elfogadja.
3.) A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a 2. pontban foglalt ajánlati ár
Bátonyterenye Város Önkormányzatára eső részének előirányzatát az Önkormányzat
2015. évi költségvetésének soron következő módosításakor biztosítsa.
4.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a feladat ellátására
vonatkozó szerződést a Pannon Paramedic Szolgáltató Kft-vel megkösse, oly módon,
hogy a szerződés hatályosulása csak akkor következik be, ha a Pannon Paramedic
Szolgáltató Kft. az „egészségügyi szolgáltatás nyújtására” vonatkozó jogosultságát
igazolja.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
dr. Lengyel Tamás jegyző
Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető

2. JAVASLAT A BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL KIÍRT
„VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS KÖZÉTKEZTETÉSI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA
BÁTONYTERENYÉN, ÓVODAI ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLAI KÖZNEVELÉSI
INTÉZMÉNYEKBEN” ELNEVEZÉSŰ (KÉ 3685/2015) KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS
EREDMÉNYÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER
Gagyi Róbert a Humánszolgáltatási Bizottság tagja és Várszegi István a Pénzügyi Ellenőrző
Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottságok az előterjesztést megtárgyalták és a határozati
javaslat elfogadását javasolják a testületnek.
Cseresznyés István kérdése, hogy a továbbiakban változatlanul helyben készítik-e el a főtt
ételt, továbbra is szükség lesz-e a konyhákra és az ott dolgozókra, mely kérdésekre NagyMajdon József polgármester igennel válaszol.
Várszegi István kérdése, hogy árváltozás mennyiben várható.
Nagy-Majdon József polgármester ismerteti, hogy a Sodexohoz képest mintegy 40 millió
forintot spórolt a város ezzel a lépéssel, ez a szülők pénztárcáján is érezhető lesz. A törekvés a
helyi cégek, helyi munkaerő, helyben előállított élelmiszer, étel volt. A helyi vállalkozó
elbukott az eljárás során. Viszont a Sodexoval történő szerződésbontást követően az
eszközparkot is meg kell újítani, hiszen a mostani eszközök a Sodexo tulajdonában vannak. A
nyertes cég ígéretet tett az új eszközök beszerzésére, a dolgozók és a helyi termékek
átvételében is partner. Minőségileg sincs a cégre panasz, a települések életében is aktívan
részt vesznek.

Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület névszerinti szavazással – melynek
jegyzőkönyve a jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi - 11 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:
42/2015.(IV.29.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bátonyterenye
Város Önkormányzata által kiírt „Vállalkozási szerződés közétkeztetési feladatok ellátására
Bátonyterenyén, óvodai és általános iskolai köznevelési intézményekben” elnevezésű (KÉ
3685/2015) közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására vonatkozó javaslatot és az
alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület a „Vállalkozási szerződés közétkeztetési feladatok ellátására
Bátonyterenyén, óvodai és általános iskolai köznevelési intézményekben” elnevezésű
(KÉ 3685/2015) közbeszerzési felhívásra beérkezett pályázatok közül a
o TS Gastro Central Kft.-t (2730 Albertirsa Pesti út 65.) és a
o Morka és Ron Kft. (3070 Bátonyterenye, Jószerencsét út 26.)
pályázatát érvényesnek nyilvánítja.
2. A Képviselő-testület a MÁTRA PARTY Kereskedelmi és Vendéglátó Kft. (1144.
Budapest, Gvadányi u. 87.) pályázatát a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja alapján
érvénytelennek nyilvánítja.
3. A Képviselő-testület a közbeszerzési eljárást eredményesnek minősíti, és annak
nyerteséül a TS Gastro Central Kft.-t (2730 Albertirsa Pesti út 65.) hirdeti ki bruttó
461 020 Ft/nap összegű ajánlati ár figyelembe vételével.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a közétkeztetés
feladatellátására vonatkozó szerződést a TS Gastro Central Kft-vel megkösse.
Határidő: azonnal, illetve szerződéskötésre: 2015. június 30.
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
dr. Lengyel Tamás jegyző
Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető

3. JAVASLAT A BÁTONYTERENYEI KOSSUTH LAJOS TÉRSÉGI ÁLTALÁNOS
ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA
TAGINTÉZMÉNYE VEZETÉSÉRE BEÉRKEZETT PÁLYÁZAT VÉLEMÉNYEZÉSÉRE
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER
Nagy-Majdon József polgármester a testület nevében köszönti Csank István Csabát, a KLIK
Bátonyterenyei Tankerületének igazgatóját és a pályázó Venter Lászlót, akik részt vesznek a
napirendi pont tárgyalásán.
Gagyi Róbert a Humánszolgáltatási Bizottság tagja jelzi, hogy a bizottság az előterjesztést
megtárgyalta és a határozati javaslat elfogadását javasolja a testületnek.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 10 igen és 1 nem szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:

43/2015.(IV.29.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bátonyterenyei
Kossuth Lajos Térségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola Alapfokú Művészeti Iskola
Tagintézménye vezetésére beérkezett pályázat véleményezéséről szóló előterjesztést, és a
mellékletben megfogalmazott véleményt jóváhagyja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Önkormányzat Képviselő-testülete által
alkotott vélemény aláírására és továbbítására.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
dr. Lengyel Tamás jegyző

4. JAVASLAT A NÓGRÁD MEGYEI VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM VEZETÉSÉRE
BEÉRKEZETT PÁLYÁZAT VÉLEMÉNYEZÉSÉRE
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

Nagy-Majdon József polgármester a testület nevében köszönti Tóth Lászlóné pályázót, aki
részt vesz a napirendi pont tárgyalásán.
Gagyi Róbert a Humánszolgáltatási Bizottság tagja 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:
44/2015.(IV.29.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Nógrád Megyei
Váci Mihály Gimnázium vezetésére beérkezett pályázat véleményezéséről szóló előterjesztést,
és a mellékletben megfogalmazott véleményt jóváhagyja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az Önkormányzat Képviselő-testülete által
alkotott vélemény aláírására és továbbítására.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
Dr. Lengyel Tamás jegyző

5. JAVASLAT AZ OVI-FOCI KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ÁLTAL MEGHIRDETETT
OVI-FOCI, OVI-SPORT PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA PÁLYÁZAT
BENYÚJTÁSÁRA
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

Várszegi István a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke és Gagyi Róbert a
Humánszolgáltatási Bizottság tagja jelzi, hogy a bizottságok az előterjesztést megtárgyalták és
a határozati javaslat elfogadását javasolják a testületnek.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
45/2015.(IV.29.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az OVI-FOCI
Közhasznú Alapítvány által meghirdetett
OVI-FOCI, OVI-SPORT PROGRAM
megvalósítására benyújtandó pályázatról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot fogadta
el:
1. A Képviselő-testület támogatja és az
OVI-FOCI Közhasznú Alapítvánnyal
együttműködve megvalósítja az Alapítvány kizárólagos rendelkezési körébe tartozó
OVI-FOCI, OVI-SPORT PROGRAMOT.
A program megvalósításának helyszínéül a Bátonyterenyei Városi Óvoda Csupafül
tagóvodáját jelöli meg.
2. A Képviselő-testület az Alapítvánnyal kötendő támogatási szerződésben foglalt
feltételekkel a Program megvalósításához max. 2.850.000 Ft önerőt biztosít.
3. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a 2. pontban foglalt önerő
előirányzatát az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének soron következő
módosításakor biztosítsa.
Határidő: azonnal és értelemszerűen
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető
Nagy-Majdon József polgármester a napirendi pontok megtárgyalását követően a testület
ülését 14 óra 58 perckor bezárja.

k.m.f.

Nagy-Majdon József
polgármester

dr. Lengyel Tamás
jegyző

